MIDRIL Ευρωπαϊκή έρευνα

1- Σκοπός της έρευνας
Μέσα στο WP2 (Έρευνα και ανάλυση αναγκών)του MIDRIL προγράμματος, και με την ανάπτυξη του προγράμματος , η ITG και η Sud Concept
δούλευψαν στην δημιούργια μιας διαπολιτισμικής για τους μετανάστες ‘ερευνα. Αύτη η έρευνα είναι σχετικά με την επιτύχια της ενσωμάτωσης των
μετανάστων . Η βοήθεια αυτού του ερωτηματολογίου είναι να έχει ένα κοινό πλαίσιο άναμεσα στις χώρες ,παίρνωντας ώς δεδομένα κοινά
κριτήρια/δείκτες.Όπως και να είναι ,θα ειναι πιθανόν να ζητηθουν μερικες ιστοσελίδες σε ήδη υπάρχοντα εργαλείασε για σύνδεση με αυτή την έρευνα .1.

2- Ερωτηματολόγιο (να είναι συμπληρωμένο για κάθε χώρα )
1- Γενική πληροφορία
1.1

Όνομα της δικής σας χώρας η περιφέρειας

Greece

1.2

Ημερομηνία της έρευνας

14/02/2014

1.3

Ονομα του οργανισμού

HRDC

1

Για παράδειγμα /σύνδεσμος IBP : http://immigrants-business-plan.eu/gl_fr.htm.
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2- Some statistics
(Σε
εκκατομμύρια
Η σε ποσοστο
%)

Παρακαλώ να
αναγράψετε
συγκεγκριμένη
χρονολογία

Πηγές2

2.1

Πόσους νόμιμους μετανάστες έχετε στην χώρα σας

0,912

2013

www.ypes.gr

2.2

Πόσους μη νόμιμους μετανάστες έχετε στην χώρα σας (κατά εκτίμηση )

1,036

2011

www.statistics.gr

2.3

Αριθμός συνολικού πληθύσμου στην χώρα σας

10,815

2011

www.statistics.gr

2.4

Ποσοστό μεταναστών ανάμεσα στο πληθυσμό= (2.1+2.2) / 2.3 (in %)

18.0%

2.5

Πόσοι νόμιμοι μετανάστες είναι ενεργός πληθυσμός στην χώρα σας

0.256

2013

www.ypes.gr

2.6

Πόσοι μη νόμιμοι μετανάστες αποτελούν τον ενεργό πληθυσμό στην χώρα σας
(κατά εκτίμηση )

0.300

2.7

Αριθμός ενεργού πληθυσμού στην χώρα σας

4,980

2013

www.statistics.gr

2.8

Ποσοστό των μεταναστών ανάμεσα στον ενεργό πληθυσμό = (2.5+2.6) / 2.7 (in
%)

11.1%

2.9

Παρακαλώ περιγράψτε την οργάνωση που ανάλαβε αυτο το έργο στην χώρα σας
(max 10 γραμμές)

2.10

Επιπρόσθετα σχόλια η επισημάνσεις (maximum 5 γραμμές)?

2

Για συγκριτικούς λόγους.

2

3- Κάποια περισσότερο ποιότικη πληροφόρηση για την εθνικότητα των μεταναστών.
Οι απαντήσεις σας

(Σε εκατομμυρια
?ποσοστο του ενεργού
πληθυσμού)

Παρακαλώ περιγράψτε
την χρονία και την πηγή
σας

3.1

Ποιά είναι η πρώτη εθνικότητα ανάμεσα στους νόμιμους
ένεργους μετανάστες στις χώρες σας ?

Αλβανία

0.48, 9, 7%

2011
www.statistics.gr

3.2

Ποιά είναι η δεύτερη εθνικότητα ανάμεσα στους νόμιμους
ενεργούς μετανάστες στις χώρες σας ?

Βουλγαρία

0.076, 1.5%

2011
www.statistics.gr

3.3.

Ποιά είναι η Τρίτη εθνικότητα ανάμεσα στους ενεργούς
μετανάστες στις χώρες σας ?

Ρουμανία

0.046, 0.9%

2011
www.statistics.gr

3.4

Επιπρόσθετα σχόλια η επισημάνσεις (maximum 5γραμμές )?

3

4- Μερικές ποιότικες πληροφορίες για τους τομείς που οι ένεργοι μετάναστες είναι παρόντες ?
(σε εκατομμύρια/ποσοστά
ενεργού πληθυσμού)

Παρακλαώ προσδιόριστε
την χρονολογία και την
πηγή

0.166, 65%

2011
www.statistics.gr

Βιομηχανία

0.056, 22%

2011
www.statistics.gr

Αγροτικός τομέας

0.033, 13%

2011
www.statistics.gr

Οι απαντήσεις σας

4.1

Ποιός είναι ο πρώτος τομέας στον όποιο οι νόμιμοι ενεργοί
μετανάστες συμμετέχουν στις χώρες σας

4.2

Ποιός είναι ο δεύτερος τομέας στον όποιο οι νόμιμοι
μετανάστες στις χώρες σας

4.3.

Ποιός είναι ο τρίτος τομέας στον οποίο οι νόμιμοι ενεργοί
μετανάστεςσυμμετέχουν στις χώρες σας

4.4

Υπηρεσίες (τουρισμός
κ.λ.π)

Επιπρόσθετα σχόλια η επισημάνσεις (maximum 5γραμμές)?
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5- Μερικές πληροφορίες για την κρατική υποστήριξη για τους ενεργούς μετανάστες
Παρακαλώ τοποθετείστε τις απαντήσεις σας σύμφωνα με την ακόλουθη διαβάθμιση: 5 Πολύ υψηλή – 4 Αρκετά ωςυψηλή – 3 θα
μπορούσε να βελτιώθει - 2 κακή η χαμηλή– 1 πολύ κακή η πολύ χαμηλή
1

2

3

5.1

Ποιά είναι η γενική απαίτηση της κυβερνητικής πολιτικής για τους ενεργούς μετανάστες?

5.2

Ποιά είναι η κρατική υποστήριξη για χάρη των σημέρινών ενεργών μεταναστών στην χώρα
σου?

X

5.3

Ποιό είναι το επίπεδο αναγνώρισης των δεξιότητων και των αρμοδιότητων των μεταναστών απο τις
κρατικές αρχές ( απο τον νόμο και γενικά))?

X

5.4

Ποιό είναι το επίπεδο αναγνώρισης των δεξιοτήτων και αρμοδιοτήτων των μεταναστών
απο τους εργοδότες (στην πραγματική ζωή ) ?

X

5.5

Ποιό είναι το επίπεδο του συναισθήματος σχετικά με την ανάγκη των μετανάστων να έχουν
αναγνωρισμένες δεξιότητες και αρμοδιότητες στα δικά σου εθνικά πλαίσια?

5.6

5.7

4

5

X

X

Επιπρόσθετα σχόλια η επισημάνσεις (maximum 5 γραμμές)?

Υπάρχει κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα για να καλορίζει Ναι
5

τους μετανάστες στην χώρα σου ?
5.7bis

Αν ναι,παρακαλώ περιγράψτε το σε 10
γραμμές ,2 η 3 δράσεις που έχουν
αναπτυχθεί δράσεις στην χώρα σου3.

Επισήμως η υπεύθυνη αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών
αναλυτικά υπεύθυνη είναι η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και η
Κοινωνική Συνοχή τμήμα της Γενικής Διέυθυνσης της
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης καθώς και
Συμβούλια μεταναστευτικής ενσωμάτωσης στους δήμους .
Όχι επίσημα προγράμμα η οργανώσεις βοηθούν τους μετανάστες
επισημαίνονται κατώθι :
1.Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες
http://www.gcr.gr/index.php/el/
2. www.migrant.gr
3. www.synigoros.gr (The Greek Ombudsman)

5.8

Υπάρχει κάποιο σύστημα που να αναγνωρίζει
δεξιότητες και αρμοδιότητες στους μετανάστες (απο τις
δικες σου κρατικές αρχές )( στον νόμο η γενικά )?

Ναί

5.8bis

Αν ναί ,παρακαλώ περιγράψτε το σε 10
γραμμές4

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Hellenic NARIC)είναι ένας οργανισμός ο οποίος
επιτηρείτε απο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας .Είναι υπεύθυνο για την
αναγνώριση των πανεπιστημιάκων η τεχνολογίκων διπλωμάτων τα
οποία έχουν εκδοθεί απο τα ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο
ελληνικός Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π επίσης υπεύθυνος για την παραγώμενη
πληροφόρηση σχετικά με το εκπαιδευτικά συστήματα και πιστοποίηση
των ελληνικών θέσμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό..
http://www.doatap.gr/en/index.php

3
4

Αν είναι δυνατόν να δωθούν σύνδεσμοι των ιστοσελίδων των οργανώσεων και των προγραμμάτων.
Αν είναι δυαντόν να δωθούν σύνδεσμοι των ιστοσελίδων για των οργανώσεων και των προγραμμάτων..
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5.9

Υπάρχει κάποια αναγνώριση των δεξιότητων
και των αρμοδιοτήτων για τους μετανάστες
απο τους εργοδότες στην χώρα σου?

Ναί

5.9bis

Αν ναι ,παρακαλώ περιγράψτε την σε 10
γραμμές5

Αν ο εργοδότης είανο δημόσιος τομέας μόνο μετά απο απόφαση του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Αν ο εργοδότης είναι του ιδιωτικού τομέα αφού ελέγξει τα έγγραφα ο
μελλοντικός εργοδότης

5.10

Επιπρόσθετα σχόλια η επισημάνσεις (maximum 5γραμμές)

5

Αν είναι δυνατόν να δώθει σύνδεσμος για την ιστοσελίδα της οργάνωσης η του προγράμματος ..
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