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«Τα χαρακτηριστικά της εισροής μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα.»

Τ. Κακλαμάνη

«Η μαζική μετανάστευση στην μετά το 1990 περίοδο στη χώρα μας αποτελεί 
ένα από τα κύρια διακυβεύματα της ελληνικής κοινωνίας, αναδεικνυόμενη 
ως  καθοριστικός  παράγοντας  των  συντελούμενων  και  επερχόμενων 
οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών  ανακατατάξεων στη χώρα μας. 
Ειδικότερα,  η  μαζική  είσοδος  αλλοδαπών  στην  Ελλάδα  με  σαφώς 
διαφοροποιημένα  δημογραφικά   προφίλ   (συγκρινόμενα   με   αυτά   των 
Ελλήνων)   και   η   άνιση   κατανομή  τους  στον  χώρο  επηρέασε  τόσο  τα 
απόλυτα μεγέθη όσο την κατανομή του πληθυσμού της χώρας μας ανά φύλο 
και ηλικία (αλλά και την γεννητικότητα/γονιμότητά του). Οι δημογραφικές, 
όμως,  επιπτώσεις  από  την  είσοδο  και  εγκατάσταση  των  αλλοδαπών  στην 
Ελλάδα είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά διαφοροποιημένες στον χώρο και ως εκ 
τούτου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.» (Κοτζαμάνης: 2009)

 «Η  Ελλάδα  έχει  δεχθεί  την  τελευταία  εικοσαετία  πλήθος  αλλοδαπών 
προερχομένων τόσο από ευρωπαϊκές χώρες όσο και από χώρες της Ασίας και 
της Αφρικής Οι μη έχοντες ελληνική υπηκοότητα και διαμένοντες στην χώρα 
μας εκτιμάται ότι υπερβαίνουν πλέον το 1 εκατομμύριο (10% του συνολικού 
πληθυσμού). H συμβολή των αλλοδαπών στη μεταβολή του πληθυσμού της 
χώρας  μας  ήταν  καθοριστική  την  εικοσαετία  1991-2010  καθώς  η  συνολική 
αύξηση  του  μόνιμου  πληθυσμού  ανήλθε  σε  1.112.000  άτομα  (εκτίμηση 
ΕΛΣΤΑΤ)  και  το  ισοζύγιο  γεννήσεις-θάνατοι  ήταν  πλεονασματικό  κατά 
μόνον  405.000  άτομα.  Η  αύξηση  του  πληθυσμού  μας   την   τελευταία 
εικοσαετία  αποδίδεται  κυρίως,  έμμεσα  ή  άμεσα,  στους  αλλοδαπούς  και 
πληθώρα   άρθρων   και   μελετών   στην  ελληνική  βιβλιογραφία 
πραγματεύονται από πολλαπλές οπτικές γωνίες τα της μετάβασης της χώρας 
μας  από  παραδοσιακή  χώρα  εξαγωγής  μεταναστών  σε  χώρα  υποδοχής» 
(Κοτζαμάνης, Ντυκέν: 2012) 

Η  υψηλότερη  συγκέντρωση  αλλοδαπών  συνολικά   παρατηρείται  στη 
νησιωτική  χώρα  και  στους  παράκτιους  νομούς.  Όσον  αφορά  στους 
αλλοδαπούς  που  προέρχονται  από  βαλκανικές  χώρες,  η  υψηλότερη 
συγκέντρωση  καταγράφεται  στους  νομούς  της  ηπειρωτικής  χώρας.  Η 
παρουσία του συνόλου των αλλοδαπών επηρέασε την γεωγραφική διασπορά 
του συνολικού πληθυσμού,  ενώ η παρουσία εκείνων που προέρχονται από 
βαλκανικές χώρες δεν επέδρασε στην κατά νομό κατανομή του πληθυσμού. Η 
εισροή αλλοδαπού πληθυσμού, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, δεν ανέτρεψε 
τα κύρια χαρακτηριστική της πυραμίδας ηλικιών της Ελλάδας.

Οι αλλοδαποί επηρέασαν τον δείκτη λόγου των φύλων, υπέρ των ανδρών 
κατά  κανόνα  και  κυρίως  στους  νομούς  που  εμφανίζουν  οικονομικό 
δυναμισμό, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στη βιομηχανία ή στον τουρισμό. 
Πρόκειται για νομούς οι οποίοι συχνά γειτνιάζουν με μεγάλα αστικά κέντρα. 
Αντιθέτως,  η  έλευση  μεταναστών  από  τις  βαλκανικές  χώρες  επέδρασε  σε 
μικρότερο  βαθμό  επί  του  δείκτη,  επιβεβαιώνοντας  τον  οικογενειακό 
χαρακτήρα της μετανάστευσης.
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 Η παρουσία των αλλοδαπών συνολικά αλλά και  των προερχομένων από 
βαλκανικές χώρες επηρέασε την κατά ηλικία δομή του πληθυσμού της χώρας, 
βελτιώνοντας  την  δομή  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού  και 
προκαλώντας  μείωση  του  δείκτη  γήρανσης.  Η  χωρική  αποτύπωση  της 
επίδρασης  των  εξεταζόμενων πληθυσμών επί  της  δομής  κατά ηλικία:  στην 
ανατολική Ελλάδα, από Βορρά προς Νότο, διαμορφώνεται ένα τόξο ισχυρής 
επίδρασης  του  συνόλου  των  αλλοδαπών,  επίδραση  επίσης  έντονη  στην 
νησιωτική χώρα. Η επίδραση εκείνων που προέρχονται από τις βαλκανικές 
χώρες είναι σημαντική στην Κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια 
νησιά. (Κακλαμάνη, Ανδουλάκη: 2005, 2006)

Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 
Ειδικής Έρευνας για την θέση στην Αγορά Εργασίας των Μεταναστών και 
των  Άμεσων  Απογόνων  τους,  η  οποία  διεξήχθη  από  την  Ελληνική 
Στατιστική Αρχή το 2008. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, 
στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τη θέση στην αγορά 
εργασίας των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, καθώς και αυτών 
που  δεν  έχουν  ελληνική  ιθαγένεια.  Η  συγκεκριμένη  έρευνα  συνέλεξε 
πληροφορίες για τη χώρα γέννησης των γονέων των ατόμων που συμμετείχαν 
σε αυτή µε στόχο να εντοπίσει  εκείνους που ανήκουν στη «δεύτερη γενιά» 
µεταναστών.  

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:

• Τα  δημογραφικά  και  κοινωνικο-οικονομικά  χαρακτηριστικά  των  άµεσων  
απογόνων των μεταναστών 

• Οι λόγοι µετανάστευσης 

• Οι  περιορισµοί  τους  οποίους  αντιμετωπίζουν  σχετικά  με  την  διάρκεια  
παραµονής και η ενδεχόμενη επιθυµία τους για εγκατάσταση στην Ελλάδα 

• Η ανάγκη για καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

• Ζητήματα  αναγνώρισης  τίτλων  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  στη  χώρα  
γέννησης 

• Η χρήση υπηρεσιών βοήθειας για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
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