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Τάσεις της ∆ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003
Περίληψη στα ελληνικά
Η ετήσια έκθεση «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης» αναλύει τις πρόσφατες
τάσεις των µεταναστευτικών ρευµάτων και πολιτικών. Αυτή η εικοστή όγδοη έκδοση
αποτελείται από τέσσερα µέρη και ένα στατιστικό παράρτηµα που καλύπτουν τα
σηµαντικότερα θέµατα όσον αφορά τη µετανάστευση, καθώς και συγκεκριµένες
πληροφορίες για 29 χώρες µέλη του ΟΟΣΑ και για επιλεγµένες χώρες µη µέλη (χώρες
της Βαλτικής, Βουλγαρία και Ρουµανία).
Το πρώτο µέρος της έκθεσης «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης» του 2003
διαιρείται σε τρεις ενότητες που περιγράφουν τα πιο αξιοσηµείωτα γεγονότα που
παρατηρήθηκαν στην περίοδο 2001-2002. Η πρώτη ενότητα εξετάζει τις αλλαγές στα
µεταναστευτικά ρεύµατα και στον αλλοδαπό πληθυσµό των χωρών µελών του ΟΟΣΑ
(I.A). Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στο καθεστώς απασχόλησης των µεταναστών
(I.B) και η τρίτη συνοψίζει τις µεταναστευτικές πολιτικές (I.C).
Παρά την επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος σε ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ, η
ανοδική τάση της διεθνούς µετανάστευσης, που παρατηρήθηκε από τα µέσα της
δεκαετίας του ’90, συνεχίστηκε και κατά το 2001. Τα στοιχεία, που είναι µόνο εν µέρει
διαθέσιµα για το 2002, δείχνουν µια ελαφριά επιβράδυνση της τάσης αυτής χωρίς όµως
να σηµατοδοτούν τη διακοπή της. Η µετανάστευση που σχετίζεται µε την εργασία, είτε
αυτή είναι προσωρινού είτε µόνιµου χαρακτήρα, αυξήθηκε αξιοσηµείωτα σε ορισµένες
χώρες του ΟΟΣΑ. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν µέρει στη µετανάστευση των
εργαζοµένων που ειδικεύονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας,
αλλά επίσης και στους τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η µετανάστευση
που σχετίζεται µε την οικογένεια παραµένει η µεγαλύτερη κατηγορία εισδοχής σε
ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα δεδοµένα για το
2002 η εισδοχή των αιτούντων άσυλο, που για ορισµένα χρόνια ήταν ιδιαίτερα υψηλή,
αυξάνεται σήµερα µε αργότερο ρυθµό.
Η µετανάστευση επηρεάζει καθοριστικά τη δηµογραφική εικόνα ορισµένων
ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ (ιδιαίτερα της Ιταλίας και της Ισπανίας) και
αντισταθµίζει µια κατάσταση που διαφορετικά θα οδηγούσε στη µείωση του πληθυσµού
(για παράδειγµα στη Γερµανία). Η αύξηση των πολιτογραφήσεων και των µέτρων που
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υιοθετούνται για τη διευκόλυνση απόκτησης της ιθαγένειας εξηγούν τον αυξανόµενο
αριθµό µεταναστών και των οικογενειών τους που εγκαθίστανται στις χώρες υποδοχής.
Παράλληλα, στις χώρες εγκατάστασης όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι Ηνωµένες
Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία οι συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε περιόδους
µεταξύ των απογραφών του πληθυσµού φανερώνουν τον προϊών αριθµό προσώπων που
έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή στο σύνολο του πληθυσµού.
Οι πρόσφατες τάσεις αντικατοπτρίζουν επίσης το ανανεωµένο ενδιαφέρον ορισµένων
χωρών του ΟΟΣΑ για την πρόσληψη εργαζοµένων µεταξύ των µεταναστών. Η γήρανση
του πληθυσµού, καθώς και οι έµµονες ανισορροπίες στην αγορά εργασίας, εξηγούν
µερικώς την τάση αυτή. Μολονότι η διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων
παραµένει υψηλή προτεραιότητα, ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ επιθυµούν να
προσελκύσουν ειδικευµένους και άρτια καταρτισµένους αλλοδαπούς εργαζόµενους και
διευκολύνουν την πρόσβαση των αλλοδαπών φοιτητών στην αγορά εργασίας µετά την
αποφοίτηση. Νέοι νόµοι σχετικά µε την εργασιακή µετανάστευση ψηφίστηκαν
ανταποκρινόµενοι στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπλέον ορισµένες χώρες
αναζητούν λιγότερο ειδικευµένους εργαζόµενους, κυρίως στον τοµέα της γεωργίας
(Ηνωµένες Πολιτείες, Αυστραλία, Ισπανία και Ελλάδα), των οικοδοµών, της µέριµνας
για τους ηλικιωµένους και σε άλλες επιχειρηµατικές και οικιακές υπηρεσίες (Ιταλία,
Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο). Το αυξανόµενο ποσοστό της προσωρινής εργασιακής
µετανάστευσης στο σύνολο των µεταναστευτικών ρευµάτων αποτελεί απόδειξη των
ροών αυτών (όπου «προσωρινή µετανάστευση» σηµαίνει βραχυπρόθεσµες άδειες,
εποχιακή εργασία, προσωρινές θέσεις σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, πρακτική άσκηση και
“εργασία στις διακοπές”).
Το 2002 η συµµετοχή των αλλοδαπών και των µεταναστών στο εργατικό δυναµικό
ορισµένων χωρών του ΟΟΣΑ ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Στις χώρες εγκατάστασης
(Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Ηνωµένες Πολιτείες), οι αλλοδαποί και οι
µετανάστες αντιπροσώπευαν το 15%-20% του εργατικού δυναµικού. Οι αλλοδαποί
επίσης αντιπροσώπευαν σηµαντικό µέρος της αγοράς εργασίας σε ορισµένες ευρωπαϊκές
χώρες όπως στο Λουξεµβούργο (43,2%), την Ελβετία (21,8%) και σε µικρότερο βαθµό
στην Αυστρία (9,9%), τη Γερµανία (8,9%), το Βέλγιο (8,2%) και τη Γαλλία (6,2%).
Το 2002 το ποσοστό συµµετοχής των αλλοδαπών και των µεταναστών στο εργατικό
δυναµικό των περισσότερων χωρών του ΟΟΣΑ ήταν χαµηλότερο από το αντίστοιχο των
πολιτογραφηµένων αλλοδαπών. Η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής είναι γενικά
υψηλότερη µεταξύ των γυναικών. Το 2002 το ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών και των
µεταναστών ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο των υπηκόων των χωρών υποδοχής. Με
εξαίρεση τον Καναδά, τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιρλανδία, η διαπίστωση αυτή είναι
κοινή τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ωστόσο οι γυναίκες κατέγραφαν πολύ
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση µε τους άνδρες. Το ποσοστό ανεργίας των
αλλοδαπών γυναικών έφτασε το 21% στη Γαλλία, το 17,8% στο Βέλγιο και το 17% στην
Ισπανία.
Από την κατανοµή της απασχόλησης ανά τοµέα συµπεραίνεται ότι οι αλλοδαποί
γενικά υπερεκπροσωπούνται στον κλάδο των οικοδοµών, της φιλοξενίας και της
τροφοδοσίας, καθώς και στις οικιακές υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το
ποσοστό των αλλοδαπών που απασχολείται στους τοµείς αυτούς είναι υψηλότερο από το
συνολικό ποσοστό συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η κατανοµή αυτή
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διαφέρει σηµαντικά ανά χώρα. Στην Ισπανία οι αλλοδαποί που απασχολούνται στον
τοµέα της γεωργίας υπερβαίνουν το 8,5% και φτάνουν σχεδόν το 16,5% στον τοµέα
σίτισης και φιλοξενίας. Στην Αυστρία 24,5% των αλλοδαπών εργάζεται στις εξορύξεις,
τη µεταποίηση και την ενέργεια. Το 30% των αλλοδαπών απασχολείται στον τοµέα των
οικοδοµών στην Πορτογαλία, το 20 % στον τοµέα του χονδρικού και του λιανικού
εµπορίου στις Ηνωµένες Πολιτείες, το 11% στην εκπαίδευση στη Φινλανδία, το 21%
στην υγεία και σε άλλες υπηρεσίες κοινοτικού χαρακτήρα στη Νορβηγία και το 17% σε
οικιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Η ανάλυση των αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία δεκαετία στην αγορά
εργασίας των αλλοδαπών υποδεικνύει ότι παρά την αύξηση της συµµετοχής των
αλλοδαπών κατά το τελευταίο στάδιο της οικονοµικής µεγέθυνσης, η αλλοδαπή
απασχόληση παραµένει ευαίσθητη στους κυκλικούς κλυδωνισµούς και ορισµένες
υποκατηγορίες παραµένουν τρωτές (κυρίως οι γυναίκες, οι εργαζόµενοι µεγαλύτερων
ηλικιών και οι νέοι). Κατά συνέπεια, η γενική βελτίωση της κατάστασης της
απασχόλησης δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει τη βιώσιµη ένταξη των αλλοδαπών στην
αγορά εργασίας.
Η έκθεση εκθέτει επίσης τις πρόσφατες µεταβολές στις µεταναστευτικές πολιτικές
των χωρών του ΟΟΣΑ, που συµπεριλαµβάνουν την ενίσχυση των ελέγχων τόσο στα
σύνορα όσο και στο εσωτερικό των χωρών, εν µέρει για λόγους ασφάλειας στο πλαίσιο
της διεθνούς καταπολέµησης της τροµοκρατίας µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της
11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά επίσης σε µια προσπάθεια καταστολής
της παράνοµης µετανάστευσης και των δικτύων διακίνησης και εκµετάλλευσης των
ανθρώπων. Ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν νέους νόµους σχετικά µε την είσοδο,
τη διαµονή και την απασχόληση των αλλοδαπών (π.χ. ∆ανία, Γερµανία, Πορτογαλία και
Ελλάδα). Άλλες ενίσχυσαν τα µέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας επεξεργασίας
των αιτήσεων ασύλου (Ελβετία) ή ενέκριναν όργανα για τον περιορισµό του παραδεκτού
των αιτήσεων αυτών (Ηνωµένο Βασίλειο και Ολλανδία).
Η ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας και τα µέτρα µέριµνας για τους
νεοαφιχθέντες αποτελούν προτεραιότητα των περισσότερων χωρών του ΟΟΣΑ, οι οποίες
ενίσχυσαν τις διατάξεις για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και του
επαγγελµατικού προσανατολισµού των µεταναστών, καθώς και για την καταπολέµηση
των διακρίσεων. Ορισµένες χώρες επίσης ενέκριναν νοµικά µέσα για να τροποποιήσουν
τους κανόνες που διέπουν την πολιτογράφηση. Οι χώρες διευκόλυναν τη διαδικασία
αιτήσεων (για παράδειγµα το Λουξεµβούργο) ή απαιτούν από τους υποψήφιους για την
πολιτογράφηση βαθύτερη γνώση της γλώσσας και της κοινωνίας της χώρας υποδοχής
(κυρίως στην Ολλανδία, την Αυστρία και τη ∆ανία).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένες οδηγίες στοχεύουν στην εναρµόνιση των
µεταναστευτικών πολιτικών µεταξύ των µελών της. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται µε
την έγκριση ενός εναρµονισµένου νοµικού πλαισίου όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων
χωρών και είναι ακόµα πιο σηµαντικές καθώς θα εφαρµοστούν στις δέκα νέες χώρες
µέλη το 2004, δεδοµένης της αρχής του κοινοτικού κεκτηµένου (κοινοτική κληρονοµιά).
Η διεθνής συνεργασία για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περιλαµβάνεται σε ένα περιεκτικό σχέδιο εναρµόνισης των πολιτικών θεώρησης
εισόδου, αύξησης της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών συνοριακού
ελέγχου και µεγαλύτερης συµµετοχής των αναπτυσσόµενων χωρών.
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Η έκδοση του 2003 της ετήσιας έκθεσης «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης»
περιέχει δύο ειδικά κεφάλαια που πραγµατεύονται θέµατα σχετικά µε τις πρόσφατες
µεταναστευτικές εξελίξεις. Το πρώτο αναλύει τις περιφερειακές πτυχές της διεθνούς
µετανάστευσης και το δεύτερο µελετά ζητήµατα που ανακύπτουν από τη διεθνή
κινητικότητα των επαγγελµατιών στον τοµέα της υγείας βασιζόµενο στο παράδειγµα της
Νότιας Αφρικής.
Οι περιφερειακές πτυχές της διεθνούς µετανάστευσης αποτελούν εκ νέου αντικείµενο
ενδιαφέροντος σε ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ. Η ανανέωση του ενδιαφέροντος αυτού
οφείλεται, κυρίως, στο αυξανόµενο βάρος των περιφερειών στις µεταναστευτικές
πολιτικές, στη θέληση να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιφέρειες θα ωφεληθούν από τη
διεθνή µετανάστευση, καθώς και στη δυνητική επίδραση της συγκέντρωσης αλλοδαπών
ή µεταναστών σε µεγαλουπόλεις όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και
στην κοινωνία ως σύνολο.
Το κεφάλαιο δεν προσπαθεί να εξετάσει όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις
περιφερειακές πτυχές της µετανάστευσης, αντίθετα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα
πού ζουν οι µετανάστες. Οι διεθνείς διαφορές όσον αφορά τη γεωγραφική κατανοµή των
µεταναστών θέτουν το ερώτηµα σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την
επιλογή του τόπου διαµονής των µεταναστών κατά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής.
Μέσα στα όρια των διαθέσιµων στοιχείων, η µελέτη εντόπισε τους ακόλουθους
παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του τόπου διαµονής: (α) ελκυστικότητα του
τόπου προορισµού τόσο όσον αφορά τα τοπικά χαρακτηριστικά (π.χ. παροχή και
ποιότητα υπηρεσιών) όσο και τις οικονοµικές ευκαιρίες, (β) παρουσία µελών της
οικογένειας ή ανθρώπων της ίδιας καταγωγής και (γ) εγκατάσταση σε σηµείο εισόδου
και γεωγραφική εγγύτητα της χώρας υποδοχής µε τη χώρα προέλευσης. Τα ατοµικά
χαρακτηριστικά των µεταναστών (χώρα προέλευσης, λόγοι εισόδου, ηλικία κατά τη
µετανάστευση, διάρκεια διαµονής), καθώς και τα χαρακτηριστικά του τόπου
προορισµού, διαδραµατίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιγράφονται µερικά µεταναστευτικά προγράµµατα που
υλοποιούνται στην Αυστραλία και τον Καναδά και που στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι
όλες οι περιφέρειες ωφελούνται από τη διεθνή µετανάστευση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
στο συσχετισµό των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και των µεταναστευτικών
πολιτικών. Η µελέτη υπογραµµίζει τη σχέση της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και των
περιφερειακών πτυχών της διεθνούς µετανάστευσης συνάγοντας ότι εάν οι περιφερειακές
ανοµοιότητες δε δύνανται να αντιµετωπιστούν όλες από τις µεταναστευτικές πολιτικές,
µπορούν να συµπεριληφθούν αποτελεσµατικά στα προγράµµατα περιφερειακής
ανάπτυξης.
Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τον αντίκτυπο της διεθνούς κινητικότητας των
επαγγελµατιών της υγείας βασιζόµενο στο παράδειγµα της Νότιας Αφρικής. Αποσκοπεί
στον εντοπισµό των πολιτικών που δύνανται να συµβάλλουν στη µείωση των
ενδεχόµενων αρνητικών επιδράσεων στη χώρα προέλευσης και στην καλύτερη κατανοµή
των ωφελειών από αυτήν την κινητικότητα. Το κεφάλαιο επισηµαίνει ότι οι κίνδυνοι
αυτοί είναι πραγµατικοί όσον αφορά τους εργαζόµενους στον τοµέα της υγείας στη
Νότια Αφρική.
Η διεθνής κινητικότητα των άριστα καταρτισµένων εργαζόµενων αυξήθηκε
σηµαντικά στη δεκαετία του 1990. Εµφανέστερη στα επαγγέλµατα που συνδέονται µε τις
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νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτέλεσε γρήγορα
χαρακτηριστικό και των επαγγελµατιών της υγείας. Στη Νότια Αφρική, όπου η
µεταναστευτική ισορροπία επιδεινώνεται σταθερά κατά τα τελευταία 15 χρόνια, η
διεθνής κινητικότητα των επαγγελµατιών στον τοµέα της υγείας πήρε διαστάσεις
σοβαρού προβλήµατος.
Οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη διεθνή κινητικότητα των επαγγελµατιών της
υγείας ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε αυτούς των άριστα καταρτισµένων εργαζοµένων
και προέρχονται από το συνδυασµό παραγόντων ώθησης και έλξης. Ωστόσο πρέπει να
σηµειωθούν κάποιες πτυχές που είναι πιο συγκεκριµένες στους εργαζόµενους στην υγεία
όπως η αµοιβή τους στις χώρες προέλευσης και η υποβάθµιση των συνθηκών εργασίας
στον τοµέα αυτό.
Η µελέτη αυτή δείχνει ότι η αποδηµία δεν αποτελεί πάντα το κύριο αίτιο των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα υγείας των αναπτυσσόµενων χωρών,
µολονότι εξακολουθεί να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Το γεγονός αυτό
υποδεικνύει ότι οι πολιτικές τόσο στον τοµέα της υγείας όσο και σε άλλους τοµείς είναι
ουσιαστικές για την προώθηση και τη βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ενέκρινε πρόσφατα µια σειρά µέτρων που αποβλέπουν
στη συγκράτηση των Νοτιοαφρικανών εργαζοµένων και στη διευκόλυνση της εισόδου
των αλλοδαπών ειδικευµένων εργαζοµένων. Η έκθεση αυτή εξετάζει τις κύριες
µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα στον τοµέα της υγείας και που συµπεριλαµβάνουν: α)
τη θέσπιση των αναγκαστικών υπηρεσιών στην κοινότητα, β) την κατάρτιση, γ) τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αµοιβών και δ) τη διεύρυνση της διεθνούς
συνεργασίας µε τις κύριες χώρες προορισµού των Νοτιοαφρικανών επαγγελµατιών στον
τοµέα της υγείας.
Στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής και σε σύγκριση µε ορισµένες άλλες χώρες, η
έκθεση αυτή δείχνει τη σηµασία της ενίσχυσης της συνεκτικότητας των πολιτικών της
µετανάστευσης και της αναπτυξιακής βοήθειας τόσο σε εθνικό επίπεδο στις χώρες
προέλευσης όσο και σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη που
προκύπτουν από τη διεθνή κινητικότητα των επαγγελµατιών της υγείας διανέµονται κατά
δίκαιο και βιώσιµο τρόπο.
Το τελευταίο µέρος της έκδοσης του 2003 της ετήσιας έκθεσης «Τάσεις της διεθνούς
µετανάστευσης» περιλαµβάνει µια λεπτοµερή περιγραφή των πρόσφατων εξελίξεων στα
µεταναστευτικά ρεύµατα και πολιτικές 29 χωρών µελών του ΟΟΣΑ και επιλεγµένων
χωρών µη µελών (χώρες της Βαλτικής, Βουλγαρία και Ρουµανία). Το τµήµα αυτό της
έκθεσης, που τεκµηριώνεται µε εθνικές στατιστικές, εξετάζει τις ροές µετανάστευσης και
αποδηµίας, καθώς και τις αλλαγές που σχετίζονται µε τους πρόσφυγες και τους αιτούντες
άσυλο. Σχολιάζει επίσης το ποσοστό των αλλοδαπών ή των γεννηµένων στο εξωτερικό
στο συνολικό πληθυσµό και επισηµαίνει τη σχετική σηµασία συγκεκριµένων
εθνικοτήτων, ηλικίας, φύλου ή διόδων εισόδου. Τα ποσοστά πολιτογράφησης
παρουσιάζονται κατά περίπτωση.
Τα σηµειώµατα ανά χώρα παρουσιάζουν τους νέους µεταναστευτικούς νόµους και
µέτρα που εισήχθηκαν από κάθε χώρα. Οι εξελίξεις αυτές λαµβάνουν χώρα σε ένα ευρύ
φάσµα τοµέων συµπεριλαµβανοµένης της εισδοχής, της διαµονής και της ένταξης των
αλλοδαπών. Τα σηµειώµατα αυτά εξετάζουν επίσης τη νοµοθεσία που αφορά το άσυλο,
τα δικαιώµατα των προσφύγων, την πολιτογράφηση και την παράνοµη µετανάστευση.
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Η ετερότητα των µεταναστευτικών συστηµάτων και νοµοθεσίας µεταξύ των χωρών
αντικατοπτρίζεται στις διαφορές των στατιστικών στοιχείων για τη µετανάστευση,
γεγονός που δυσχεραίνει τη µεταξύ τους σύγκριση. Το στατιστικό παράρτηµα µε το
οποίο ολοκληρώνεται η έκθεση αυτής της χρονιάς στοχεύει στη βελτίωση της σύγκρισης
των στοιχείων αυτών και περιγράφει τις πηγές και τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν
για την παραγωγή τους. Οι πίνακες του παραρτήµατος οµαδοποιούνται σε δύο ενότητες:
η πρώτη παρέχει συνολικά στατιστικά στοιχεία αποθεµάτων και ροών, καθώς και
διοικητικά στοιχεία για τους αιτούντες άσυλο και τις πολιτογραφήσεις, και η δεύτερη
κατανέµει παρόµοια δεδοµένα ανά χώρα προέλευσης.
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ.
Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της
πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική
γλώσσα.
∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ
www.oecd.org/bookshop/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ικαιωµάτων και
Μεταφράσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ.
rights@oecd.org
Fax: +33 (0)1 45 24 13 91
OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal
75116 Paris
France
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο www.oecd.org/rights/
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