
Κεφάλαιο 2 – 2.3.1 Προφίλ: Μεταναστευτικός πληθυσμός 

Ο αριθμός των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα μεταναστών και μεταναστριών ανέρχεται 

στα 523.715 άτομα, ενώ ο αριθμός των αιτούντων άσυλο είναι 137.1551. 

Οι κύριες χώρες προέλευσης/καταγωγής των μεταναστών και μεταναστριών είναι η 

Αλβανία, χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Γεωργία, Ουκρανία, Ρωσία, Αρμενία) και ασιατικές 

χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδία, οι Φιλιππίνες και το Μπανγκλαντές, ενώ μικρότερος 

αριθμός προέρχεται από χώρες της Ευρώπης (Σερβία), της Β. Αφρικής (κυρίως Αίγυπτος), 

της Μέσης Ανατολής (κυρίως Συρία) και την Κίνα. Οι αιτούντες/αιτούσες διεθνούς 

προστασίας προέρχονται κυρίως από τη Μέση Ανατολή (Συρία, Ιράν, Ιράκ), ενώ 

μικρότεροι αριθμοί είναι από εμπόλεμες χώρες της Αφρικής.  

Μεταναστευτικός πληθυσμός ανά ηλικιακή ομάδα 

Ηλικία 
Αριθμός  

Αδειών Διαμονής 

Ποσοστό επί του συνόλου  

των αδειών διαμονής 

έως 39 ετών 260.346 49,71% 

άνω των 40 ετών 263.369 50,29% 

Σύνολο 523.715 100,00% 

Πηγή: Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Απρίλιος 2018 

Αναφορικά με την ηλικία, οι μετανάστες και οι μετανάστριες που διαβιούν στην Ελλάδα 

είναι στη μικρή πλειοψηφία τους άνω των 40 ετών (50,29%) και έχουν περισσότερα 

παιδιά από τους γηγενείς. Ορισμένες μεταναστευτικές ομάδες αποτελούνται σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου (Πακιστάν) ή σε μεγάλο ποσοστό (Αίγυπτος, Ινδία) από άνδρες, ενώ σε άλλες 

κυριαρχούν οι γυναίκες (Ουκρανία, Γεωργία, Ρωσία, Μολδαβία και Φιλιππίνες). Οι ομάδες 

που χαρακτηρίζονται από ισορροπία μεταξύ των φύλων είναι εκείνες που 

μεταναστεύουν οικογενειακά ή μετά από οικογενειακή επανένωση εγκαθίστανται μόνιμα 

στη χώρα (Αλβανία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Τα στοιχεία τόσο των αιτούντων/αιτουσών άσυλο όσο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας αφορούν σε 
καταγραφή από το 2013 έως σήμερα (Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, Ιανουάριος 2018). 



Μεταναστευτικός πληθυσμός ανά χώρα καταγωγής 

Χώρα Καταγωγής 
Αριθμός  

Αδειών Διαμονής 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των αδειών διαμονής 

Αλβανία 353.826 67,56% 

Γεωργία 18.865 3,60% 

Ουκρανία 18.447 3,52% 

Πακιστάν 16.853 3,22% 

Ρωσία 14.486 2,77% 

Ινδία 13.580 2,60% 

Αίγυπτος 11.586 2,21% 

Φιλιππίνες 9.949 1,90% 

Μολδαβία 7.958 1,52% 

Κίνα 7.226 1,38% 

Μπανγκλαντές 7.175 1,37% 

Αρμενία 6.043 1,15% 

Συρία 5.467 1,04% 

Σερβία 2.988 0,57% 

Η.Π.Α. 2.553 0,49% 

Άλλες χώρες 26.713 5,10% 

Σύνολο 523.715 100,00% 

Πηγή: Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Απρίλιος 2018  

Η «δεύτερη γενιά» μεταναστών και μεταναστριών βρίσκεται ήδη σε παραγωγική ηλικία, 

πολλοί έχουν πολιτογραφηθεί, ενώ ικανός αριθμός τους μεταναστεύει σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως οι συνομήλικοι/-ές τους Έλληνες και Ελληνίδες σε αναζήτηση 

εργασίας, λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας. 

Μεταναστευτικός πληθυσμός ανά φύλο  

Χώρα Καταγωγής / Φύλο Άνδρες Γυναίκες 

Αλβανία 196.209 157.617 

Γεωργία 5.221 13.644 

Ουκρανία 3.222 15.225 

Πακιστάν 15.497 1.356 

Ρωσία 2.727 11.759 

Ινδία 10.185 3.395 



Αίγυπτος 8.850 2.736 

Φιλιππίνες 2.798 7.151 

Μολδαβία 1.827 6.131 

Κίνα 3.555 3.671 

Πηγή: Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Απρίλιος 2018  

Η χωρική κατανομή των μεταναστών και των μεταναστριών ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό 

την τάση υπερσυγκέντρωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και 

ειδικότερα σε σχετικά υποβαθμισμένες και φτηνές περιοχές στο κέντρο των πόλεων για 

λόγους που άπτονται της εύκολης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η παρουσία των 

μεταναστών και των μεταναστριών σε αγροτικές περιοχές υπήρξε σημαντική λόγω των 

αναγκών της γεωργικής παραγωγής, αλλά μειώνεται βαθμιαία, ενώ καταβάλλεται 

προσπάθεια διασποράς των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο σύνολο της 

επικράτειας. 

 

Κατανομή μεταναστευτικού πληθυσμού ανά περιφέρεια 

 

Πηγή: Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Απρίλιος 2018  

 


