
Το επίπεδο διαβίωσης ελληνικών και
αλλοδαπών νοικοκυριών
Σύµφωνα  µε έρευνα του Καποδιστριακού  Πανεπιστηµίου, το 76% των  Ελλήνων µένει σε ιδιόκτητη κατοικία , έναντι

8,2% των  µεταναστών.

Το 80% των Ελλήνων ζει σε σπίτια άνω των 60 τ.µ. και το 60% των µεταναστών σε σπίτια µικρότερα
των 60 τ.µ. Σε όλες σχεδόν τις κατοικίες Ελλήνων και µεταναστών υπάρχει λουτρό ή ντους. Το 95% των
ελληνικών και το 89% των αλλοδαπών νοικοκυριών παρουσιάζουν επάρκεια ηλεκτρολογικής και υδραυλικής
εγκατάστασης. Το 90,2% των ελληνικών νοικοκυριών έχει σταθερό σύστηµα θέρµανσης, που όµως
απουσιάζει από το 31,8% των αλβανικών, το 53,7% των νοικο-

κυριών από τα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε., το 34,9% από ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε. και το 39,6% των
νοικοκυριών από Ασία και Αφρική.
Αυτά και άλλα στοιχεία, που αποτυπώνουν το επίπεδο διαβίωσης Ελλήνων και αλλοδαπών,

περιλαµβάνονται στην έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου για τον «Καθορισµό δεικτών για την
αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία».
Μπαλκόνια έχει το 42% των σπιτιών ηµεδαπών και το 22%-25% αλλοδαπών. Εξαιρούνται τα σπίτια των

προερχοµένων από Ασία και Αφρική (µπαλκόνι έχει µόλις το 8%). Τα διαµερίσµατα των µεταναστών είναι
συνήθως ισόγεια, υπόγεια, σε 1ο ή 2ο όροφο, σε παλαιές οικοδοµές. Σχεδόν το σύνολο των κατοικιών
µεταναστών δεν διαθέτει γκαράζ έναντι 23% των ελληνικών νοικοκυριών χωρίς γκαράζ. Το 76% των
Ελλήνων µένει σε ιδιόκτητη κατοικία, έναντι του 8,2% των µεταναστών. Οι προερχόµενοι από ευρωπαϊκά
κράτη εκτός Ε.Ε. παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης (17,9% πρόκειται κυρίως για
οµογενείς από πρώην ΕΣΣΔ). Ακολουθούν οι προερχόµενοι από τα νέα κράτη-µέλη (9%), από Ασία και
Αφρική (6,7% λόγω της µακροχρόνιας παραµονής στην Ελλάδα αρχικά ως φοιτητές) και οι Αλβανοί (6,3%).
Στην περιφέρεια πρωτευούσης κατοικούν οι 3 στους 10 Ελληνες, οι 4 στους 10 Αλβανούς, οι 5 στους 10

µετανάστες από τα νέα κράτηµέλη Ε.Ε. και ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε., οι 7 στους 10 Αφρικανούς και
Ασιάτες. Η τελευταία οµάδα κυριολεκτικά στοιβάζεται στα αστικά κέντρα, αδυνατώντας να διαχυθεί για
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κατοικία και εργασία σε ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Οι Ελληνες παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη
διασπορά µεταξύ αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού χώρου µε το 64,2% να ζει σε αστικές περιοχές, το
13,6% σε ηµιαστικές περιοχές και το 22,2% σε αγροτικές περιοχές. Οσον αφορά τους αλλοδαπούς, σε
αστικές περιοχές ζει το 70,3% των Αλβανών, το 75,9% από τα 11 νέα κράτη-µέλη, το 85,4% από
ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε. και το 89,7% των προερχοµένων από Ασία και Αφρική.
Τα τελευταία δύο χρόνια δηλώνει ότι έχει µετακοµίσει το 6,3% των Ελλήνων. Το αντίστοιχο ποσοστό

είναι 20,6% για νοικοκυριά Αλβανών, 30,8% για προερχόµενους από νέα κράτη-µέλη, 27,4% για
νοικοκυριά από Ασία και Αφρική και 18,1% για νοικοκυριά από ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε. Με την κατοικία
να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κοινωνικής ενσωµάτωσης και παρά τα οποία προβλήµατα, η πλειονότητα
των αλλοδαπών δηλώνουν ικανοποίηση από την κατοικία τους (δείκτης ικανοποίησης Ελλήνων 76,
αλλοδαπών 64,5).
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι αλλοδαποί κατοικούν σε µικρότερα και παλαιότερα σπίτια από τους

Ελληνες. Αν 8 στους 10 Ελληνες ζουν υπό συνθήκες αξιοπρεπούς στέγασης, το ίδιο ισχύει για τον 1 στους 2
αλλοδαπούς. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης των µεταναστών είναι εξαιρετικά µικρό, γι’ αυτό στην έρευνα
προτείνεται η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά κατοικίας. Οµως αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο
την παρούσα στιγµή µε τις τράπεζες να είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικές στη χορήγηση δανείων (1,6% ο
ρυθµός χρηµατοδότησης δανείων προς νοικοκυριά έναντι 11,5% το 2008 και 21,9% το 2007) και τα
νοικοκυριά να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικά εξαιτίας της εργασιακής και εισοδηµατικής ανασφάλειας.
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