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Περίληψη 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης ταλαντούχων νέων ή Brain Drain αποτελεί γεγονός 

και ανοιχτή πληγή για την Ελληνική κοινωνία. Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση 

του νεότερου Ελληνικού κράτους να παρατηρείται μαζική φυγή νέων στο εξωτερικό 

χωρίς να έχει προηγηθεί εμπόλεμη κατάσταση.  

 

Με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση του Brain Drain  αλλά και τις προοπτικές που 

μπορεί να έχει η συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση μέσω 

νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στην μείωση του, πραγματοποιήθηκε έρευνα 

σχετικά με τις απόψεις των νέων και για το εάν και κατά πόσο η χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή του.  

 

Η θεωρητική αλλά και η ερευνητική προσέγγιση έδειξε ότι ο φαινόμενο αυτό είναι 

πρωτίστως κοινωνικοπολιτικό ενώ οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην 

καθημερινότητα των πολιτών είναι ένα επαγόμενο αποτέλεσμα αυτού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νέοι δεν εμπιστεύονται το σύστημα αξιών 

της χώρας και το οποίο χαρακτηρίζουν ως αναξιοκρατικό και ότι η συμβολή των 

πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να βοηθήσει σε ένα μικρό βαθμό στην μείωση 

αυτού του Brain Drain αλλά υπό προϋποθέσεις.  

 

 

Λέξεις κλειδιά : Φαινόμενο Brain Drain, Πληροφοριακά Συστήματα, Έρευνα, 

Στατιστική ανάλυση 
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Abstract 

The migration phenomenon of highly skilled young workforce, also known as Brain 

Drain, is a fact and an open wound for the modern Greek society. It is the first time 

since the establishment of the modern Greek Democracy this massive migration is in 

effect without prior conflict between Greece and another country.   

 

With primary aim the further investigation of the Brain Drain and the prospective of 

the contribution of Information Systems may have, with the integration of  new and 

innovative applications in the Educational sector, a research was carried out about the 

opinion of university students if and in what degree, Information Systems can reduce 

Brain Drain.   

 

Both theoretical as well as the research approach revealed that this phenomenon is 

primary socio politic while the effects to economy and the well-being of the citizens 

being the result of this cause. The results of the research also revealed that young 

people do not trust the system which they have characterized as biased to certain 

groups of people and that the contribution of Information Systems can have its merits 

helping reducing Brain Drain but under certain circumstances.  

 

 

  

Key words: Brain Drain, Information System, Research, statistical Analysis. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 

 

1 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή  

1.1 Σύντομη περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων 

 

 Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων διακρίνεται από ένα αυξανόμενο ρυθμό 

χρήσης τους από ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που 

χρησιμοποιούν για τη συστηματική συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση 

δεδομένων, με σκοπό την παραγωγή αξιοποιήσιμων πληροφοριών. Το φαινόμενο αυτό 

χαρακτηρίζει τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην άσκηση της διοίκησης, της 

εκπαίδευσης αλλά και τις υγείας και η σημασία του αντιστοιχεί με την περίοδο της 

έντονης εκβιομηχάνισης της οικονομίας (Παντελής, 2005).  

 

 Η διαχείριση της πληροφορίας και η σωστή αξιοποίησή τους οδηγεί στη 

βελτίωση του εξαγόμενου αποτελέσματος π.χ. της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας σε μία επιχείρηση, τη βελτίωση της ποιότητας των ή στην 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα δημόσιο οργανισμό.  Η 

εισαγωγή της τεχνολογίας από μόνη της δεν είναι αρκετή ώστε να επιφέρει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. Πληροφοριακά συστήματα, που δε συνοδεύονται από 

τον αντίστοιχο ανασχεδιασμό των οργανωτικών υποδομών και διαδικασιών, οδηγούν 

μεν σε βελτιστοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, αλλά έχουν πολύ μικρή σχετικά 

επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα.  

 

Για την σωστή και αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων θα πρέπει 

να υπάρχει  

• Κατανόηση της σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στο 

στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης ή του οργανισμού. 

• Σωστή αντίληψη του ρόλου τους στην υποστήριξη συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών.  

• Αξιολόγηση και επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας. 

• Επόπτευση των διαδικασιών ανάπτυξης. 
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• Μέριμνα για την ένταξή τους στο οργανωτικό περιβάλλον της επιχείρησης ή 

του οργανισμού (Παντελής, 2005).  

Τα πληροφοριακά συστήματα μετά την εισαγωγική τους παρουσίαση θα επεξηγηθούν 

με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην συνέχεια της εργασίας.  

 

1.2 Σύντομη περιγραφή του φαινομένου του Brain Drain  

 

 Η διαφυγή στο εξωτερικό Ελλήνων επιστημόνων με την μορφή μετανάστευσης 

(Brain Drain) αποτελεί γεγονός για την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της 

Ελλάδας αφού σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος  (Τ.Τ.Ε., 2016) το σήμα κινδύνου 

για την ελληνική οικονομία έχει ήδη δοθεί μια και 427.000 Έλληνες έχουν 

μεταναστεύσει από το 2008 προς το εξωτερικό  «στην μεγαλύτερη διαφυγή ταλέντων της 

σύγχρονης ιστορίας», όπως περιγράφει η εφημερίδα Guardian (Το Χρήμα, 2016). 

 

 Όπως τονίζεται μάλιστα, η «έξοδος των εργαζόμενων, πολλοί από τους οποίους 

είναι υψηλά εξειδικευμένοι, καθιστά την προοπτική της οικονομική ανάπτυξης ακόμα 

πιο αδιαφανή». ενώ η συντάκτρια της έκθεσης  Σοφία Λαζαράτου δήλωσε την 

Εφημερίδα Καθημερινή (Καρακασίδης, 2016) ότι «η μετανάστευση και η φτώχεια είναι 

αναμφισβήτητα οι πιο οδυνηρές συνέπειες που βιώνει μία κοινωνία σε παρατεταμένες 

συνθήκες κρίση» ενώ η εφημερίδα Guardian αναφερόμενη στο ίδιο θέμα τονίζει ότι «Η 

ανεργία -σε συνδυασμό με την βυζαντινή γραφειοκρατία και την ενδημική διαφθορά- έχει 

εντείνει τη ροή». Ενώ ο καθηγητής Kevin Featherstone, που ηγείται του ελληνικού 

παρατηρητηρίου του London School of Economics εξέφρασε ότι «Αυτό που φαίνεται 

είναι ότι υπήρξε μια βαθιά και μακροχρόνια διαρροή των πιο ικανών και ταλαντούχων 

κάτι που θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην 

Ελλάδα»(Το Χρήμα, 2016)..  

 

 Το έντονο αυτό κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει άμεσες επιρροές τόσο στην 

Ελληνική οικονομία όσο και στην ίδια την κοινωνία σχολιάζεται με λεπτομέρεια στην 

συνέχεια της εργασίας όπως οι τρόποι ανάσχεσης του. Αυτοί οι τρόποι σχολιάζονται 

θεωρητικά και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και το φαινόμενο αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό 
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όμως δεν παρουσιάζεται κάποιο εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή 

την προβληματική κατάσταση.  

 

 Με στόχο την χρήση ενός επιστημονικού εργαλείου ζητάμε να εξετάσουμε το 

βαθμό συνεισφοράς των πληροφοριακών συστημάτων στην αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων δείχνει να έχει απεριόριστές 

εφαρμογές στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οπότε εύλογα δημιουργείται το 

ερώτημα εάν θα μπορούσε να παρεμβληθεί επικουρικά σε αυτό το έντονο και  

ζημιογόνο φαινόμενο όπως αυτό του Brain Drain . 

 

1.3. Σκοπός της εργασίας  

 

 Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της επίδρασης των πληροφοριακών 

συστημάτων στο φαινόμενο Brain Drain. Ποιο συγκεκριμένα εξετάζουμε τις 

καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και σε άλλες διαδικασίες, και εάν αυτές μπορούν να 

μεταβάλουν το φαινόμενο του Brain Drain στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. 

 

 Η εργασία ασχολείται με την περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων 

εστιάζοντας και σε καινοτόμες εφαρμογές όπως και πόσο μπορούν να επηρεάσουν το 

φαινόμενο του Brain Drain ή και να το αναστρέψουν σε in Gain. Για το σκοπό αυτό η 

εργασία δεν περιορίζεται μόνο στην περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων στην 

Εκπαίδευση αλλά και στην Δημόσια Διοίκηση, περιγράφοντας την υφιστάμενη 

κατάσταση αλλά και κάνοντας τις ανάλογες συγκρίσεις με άλλες χώρες για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων βελτιώσεων του υφιστάμενου καθεστώτος.  

 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύονται τα δεδομένα της έρευνας που 

ασχολείται με την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το φαινόμενο του Brain Drain 

την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης στην Ελλάδα στα πληροφοριακά συστήματα 

αλλά και γενικότερα για το εάν η χρήση πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να 

αναστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση.   
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Τα θέματα που εξετάζει η εργασία συνοψίζονται στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα  

1. Ποια είναι η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το φαινόμενο του Brain 

Drain; 

2. Ποια είναι η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το επίπεδο σπουδών τους; 

3. Ποια είναι η άποψη τους σχετικά με το επίπεδο χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων; 

4. Επηρεάζεται η άποψη των ερωτηθέντων σε σχέση με δημογραφικούς 

παράγοντες;  

5. Μπορεί η χρήση πληροφοριακών συστημάτων να βοηθήσει στη μείωση του 

φαινομένου του brain Drain; 

6. Μπορεί να το Brain Drain να μετατραπεί σε Brain Gain;  

 

 Τα ερωτήματα αυτά απαντώνται έμμεσα μέσα από την θεωρητική και 

ερευνητική προσέγγιση της εργασίας και συνοψίζονται στο τέλος της εργασίας, στο 

κεφάλαιο των συμπερασμάτων ενώ παράλληλα παρατίθενται και προτάσεις για την 

ανάσχεση του φαινομένου σε σχέση με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το φαινόμενο του Brain Drain 

2.1 Περιγραφή του φαινομένου  

 

 Το Brain Drain είναι ένας όρος που πηγάζει από την αργκό και περιγράφει την 

μετανάστευση στο εξωτερικό, εκπαιδευμένων ή ταλαντούχων ατόμων. Μπορεί να 

προκληθεί από διάφορους λόγους όπως πολιτικές ή και κοινωνικές αναταραχές (π.χ. 

εμπόλεμη κατάσταση) ή οικονόμους λόγους (π.χ. χαμηλό επίπεδο διαβίωσης).  

 

 Οι λόγοι του Brain Drain μπορεί να οφείλονται και στην αναζήτηση καλύτερου 

μισθού, καλύτερων εργασιακών συνθηκών ή για την εύρεση του βέλτιστου χώρου 

στον οποίο ο εργαζόμενος θα μπορέσει να αποδώσει το μέγιστο των προσπαθειών με 

την βοήθεια ανώτερου επίπεδου τεχνολογίας π.χ. εργασία σε επαγγέλματα υψηλής 

τεχνολογίας. Τα άμεσα αποτελέσματα, σε μία χώρα, αυτού του είδους της 

μετανάστευσης είναι η απώλεια πολύτιμου εργατικού δυναμικού με την αποχώρηση 

επιστημόνων, ιατρών, μηχανικών, διοικητικών και οικονομικών στελεχών σε τρίτες 

χώρες. Τα έμμεσα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικά π.χ. απώλεια εσόδων, 

διακοπή της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της επόμενης γενεάς. Το 

φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε διάφορες περιόδους της ιστορίας και εμπλέκει 

πάντοτε την μετανάστευση των ταλαντούχων ατόμων στο πνεύμα από μια χώρα που 

βιώνει μια άσχημη κοινωνικοπολιτική ή οικονομική κατάσταση σε μία άλλη που 

μπορεί να του προσφέρει ασφάλεια. Μερικά παραδείγματα στην περίοδο της ιστορίας 

είναι 

 

• Η μετανάστευση Ρώσων επιστημόνων μετά την κατάρρευση της πρώην 

Ε.Σ.Σ.Δ.  

• Η μετανάστευση Γερμανών του Ανατολικού Βερολίνου προς το Δυτικό το 

οποίο μάλιστα προκάλεσε και την ανέγερση του τοίχους του Βερολίνου το 196 

• Η μετανάστευση επιστημόνων κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου 

• Η μετανάστευση Γερμανών επιστημόνων μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου 

πόλεμου.  
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 Τα προηγούμενα παραδείγματα δείχνουν και την σημαντικότητα που μπορεί 

να έχει το φαινόμενο του Brain Drain αφού στην περίπτωση του Ανατολικού 

Βερολίνου έγινε αιτία για την ανέγερση του περίφημου τοίχους του Βερολίνου το 1961 

(B.O.M., 2016)  ενώ ένας από τους επιστήμονες που μετανάστευσαν για τις Η.Π.Α. 

λόγω του Β’ Παγκόσμιου πολέμου ήταν και ο Άλφρεντ Αϊνστάιν το 1933 (Bromberg, 

2015) όπως και ο Φον Μπράουν μετά το τέλος του Β’ Π.Π to 1945 (A&E T.N., 2016) 

. 

  

 Το φαινόμενο αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά τη μετανάστευση σε άλλη χώρα 

αλλά εμπεριέχει και την εσωτερική μετανάστευση. Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις σε μία 

χώρα είναι σαφέστατα ποιο έντονες στην περίπτωση της μετανάστευσης στο 

εξωτερικό.  Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε μεγάλες σε έκταση χώρες όπως οι 

Η.Π.Α. ακόμη και η εσωτερική μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στην 

λειτουργία μιας χώρας με την κυριολεκτική εξαφάνιση του εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού μικρών πόλεων σε μεγαλύτερες (Car & Kefalas, 2009). 

 

 Σύμφωνα με την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. (O.E.C.D., 2016) το φαινόμενο του 

Brain Drain απειλεί την ανάπτυξη των χωρών που αποτελούν την πηγή των πολιτών 

με υψηλή εκπαίδευση. Το φαινόμενο αυτό συναντάται περισσότερο σε χώρες που το 

εισόδημα των εργαζόμενων είναι χαμηλό, με το ποσοστό μετανάστευσης των πολιτών 

με ανώτατη εκπαίδευση να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες χώρες 

μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. (βλέπε και εικόνα 1) και κυρίως σε χώρες κάτω από την έρημο 

Σαχάρα. Οι ειδικότητες που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μετανάστευσης σε αυτές 

τις χώρες αλλά και σε χώρες τις Κεντρικής Αμερικής αφορούν την εκπαίδευσης την 

υγεία και τον κατασκευαστικό κλάδο π.χ. μηχανικοί.   

 

 Το ερώτημα που θέτει ο Ο.Ο.Σ.Α. στην έκθεση αυτή είναι εάν οι χώρες-μέλη 

του θα έπρεπε να αποτρέπουν αυτού του είδους την μετανάστευση και να 

προσπαθήσουν να βοηθήσουν τις χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική 

κατάσταση παρά να επωφελούνται του υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού 

τους.  
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 Το φαινόμενο του Brain Drain,  σύμφωνα πάντοτε με την ίδια πηγή, δεν 

επιφέρει πάντοτε αρνητικά αποτελέσματα. Ποιο συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει ότι 

τα άτομα που μεταναστεύουν είναι εν δυνάμει μελλοντικοί επενδυτές αφού κατά την 

επιστροφή τους μπορεί να συμμετέχουν σε νέες επιχειρήσεις ενδυναμώνοντας την 

τεχνογνωσία της χώρας τους με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, καταπολεμώντας 

την ανεργία με τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν αλλά αποτελούν και 

παράγοντες πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας αφού έχουν διευρύνει τις 

διαπολιτισμικές του αντιλήψεις και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες  (O.E.C.D., 

2016). 

 

Εικόνα 1. Ποσοστό πολιτών με πτυχίο πανεπιστημίου που κατοικούν σε άλλη χώρα-

μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. (Πηγή: Επεξεργασία (O.E.C.D., 2016)) 
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2.2 Το Brain Drain στην Ελλάδα  

 

 Το φαινόμενο του Brain Drain στην Ελλάδα δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. 

Έχει συμβεί στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως η 

μεγάλη διαφορά με εκείνες τις περιόδους είναι ότι και στις δύο προηγούμενες 

περιπτώσεις η μετανάστευση αυτή γινόταν κυρίως λόγω πολέμου το οποίο 

συνεπάγονταν την απώλεια ιδιοκτησίας ή την έλλειψη βασικών υποδομών για την 

επιβίωση του πολίτη.    

 

 Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα εντάθηκε από την έναρξη 

της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα λόγω της συνεπαγόμενης αύξησης της ανεργίας 

αλλά και των μέτρων λιτότητας που επηρέασαν την εκπαίδευση και την αγορά 

εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η μαζική φυγή ατόμων που έχουν υψηλά προσόντα 

ενώ η τρέχουσα οικονομική κρίση, συνεπικουρούμενη από την περιορισμένη κρατική 

χρηματοδότηση στην έρευνα και τους μειωμένους μισθούς, αποθάρρυναν τους 

Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν πίσω στη χώρα 

τους (Ifanti et al., 2013; Malkoutzis, 2011). 

 

 Αν και θεωρητικά η ελεύθερη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού αποτελεί 

τον βασικό μηχανισμό ισορροπίας σε μια οικονομία η συνεχής μετακίνηση 

εξιδεικευμένου επιστημονικού προσωπικού από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες μπορεί 

να έχει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στην μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας με αποτέλεσμα την δημιουργία (περαιτέρω) οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων με άλλες χώρες εταίρους της Ε.Ε (Nedeljkovic, 2014). 

 

 Η ένταση αυτών των φαινομένων εξαρτώνται από το μέγεθος και την ταχύτητα 

της διαρροής την ηλικία των μεταναστών αλλά και την ειδικότητα τους  (Straubhaar 

2000). Τα αρνητικά αποτελέσματα στην χώρα δεν αναμένονται να είναι μόνο 

οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να 

χαρακτηριστεί από περαιτέρω φθίνουσα πορεία στην παραγωγή προϊόντων όπως και 
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στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών ή/και προϊόντων και φυσικά την έλλειψη 

εξιδεικευμένου προσωπικού.  

 Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να επιφέρουν αύξηση της ανεργίας, 

επιβράδυνση της οικονομίας δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο στον οποίο οι 

εξιδεικευμένοι εργάτες θα χαρακτηρίζονται ως υπερεπαρκείς από πλευράς γνώσεων 

(overqualified)  διαιωνίζοντας το πρόβλημα της μετανάστευσης σε άλλες ποιο 

οικονομικά αναπτυγμένες χώρες (Nedeljkovic, 2014).   

 

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην Ελλάδας (αλλά και σε άλλες χώρες που 

αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα) είναι ο χαμηλότερος αριθμό προσωπικού 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων π.χ. γιατροί ή εκπαιδευτικό προσωπικό (Ionescu 2014). 

Η απουσία αυτού του προσωπικού είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε όλο και ποιο 

χαμηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες.   

 

 Σύμφωνα με τον Ionescu (2014) τα πλεονεκτήματα της μετανάστευσης 

επιστημονικού προσωπικού είναι, ή αναμένεται να είναι, η αποστολή χρηματικών 

ποσών στην Ελλάδα ως μορφή ενίσχυσης προς τις οικογένειες τους και η δημιουργία 

επαγγελματικών δικτύων με την πιθανότητα επιστροφής των μεταναστών στην 

Ελλάδα και την μελλοντική ενίσχυση της επιχειρησιακής της ικανότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πληροφοριακά συστήματα  

3.1 Περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων  

 

 Ως πληροφοριακά συστήματα ορίζουμε τον συνδυασμό του ηλεκτρονικού 

υλικού, του λογισμικού, των υποδομών και του εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο 

έχει οργανωθεί για την διευκόλυνση του σχεδιασμού, του ελέγχου, του συντονισμού 

και της λήψης αποφάσεων σε μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό. Η χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων διευκολύνει στην διαχείριση μεγάλων συνόλων 

πληροφοριών με την αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων που μας προσφέρει η 

τεχνολογία της Πληροφορικής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών την αύξηση της παραγωγικότητας την παραγωγή νέων προϊόντων και νέων 

υπηρεσιών (Μητάκος, 2015, Τσαπέλας 2017). 

 

 Ένα Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) είναι ένα οργανωμένο σύνολο των πέντε 

οντοτήτων- Άνθρωποι, Δεδομένα, Λογισμικό, Υλικό, Διαδικασίες και που όλες μαζί 

συνθέτουν ένα σύστημα, το οποίο δέχεται, αποθηκεύει, ανακτά, μετασχηματίζει, 

επεξεργάζεται και διανέμει πληροφορίες στους διάφορους χρήστες. Το σύστημα 

δέχεται δεδομένα στις εισόδους του, στη συνέχεια, επεξεργάζεται τα δεδομένα και 

παράγει πληροφορίες στις εξόδους του ενώ κάποιες από τις εξόδους του μπορεί να 

ανατροφοδοτηθούν ως είσοδοι (βλέπε και Εικόνα 2). 

 

 Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη μέσω 

άλλου συστήματος εισαγωγής δεομένων ή από κάποιο άλλο πληροφοριακό σύστημα. 

Η επεξεργασία αφορά το σύνολο των διαδικασιών οι οποίες μετατρέπουν τα δεδομένα 

σε πληροφορίες και τις διοχετεύουν στην έξοδο. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να 

εμπεριέχουν υπολογισμούς, λογικές πράξεις, συγκρίσεις, επιλογές, πράξεις και 

ενέργειες οι οποίες καθορίζονται από το πρόγραμμα που εκτελείται και  πρέπει να 

ολοκληρώνονται σε πεπερασμένο χρόνο και να είναι καλά ορισμένες.  

 

 Ιδιαίτερα για πληροφοριακά συστήματα πραγματικού χρόνου (real time 

information systems) ο χρόνος πρέπει όχι μόνο να είναι πεπερασμένος αλλά και 
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καθορισμένος ανάμεσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Επιπλέον, οι διαδικασίες 

πρέπει να είναι όχι μόνο ορισμένες αλλά και ελεγμένες για τη σωστή λειτουργία τους.  

 Η έξοδος είναι το σύνολο των πληροφοριών που παράγονται και προσφέρονται 

προς το περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος. Αποδέκτες μπορεί να είναι 

άνθρωποι ή κάποια άλλη.  

 

 Η Ανατροφοδότηση (ή Ανάδραση) είναι η επίδραση των πληροφοριών που 

εξάγονται από ένα σύστημα στην είσοδο του συστήματος. Στα πληροφοριακά 

συστήματα πολλές φορές η ανατροφοδότηση απαρτίζεται από ένα τμήμα που ελέγχει 

τις εξόδους και ένα τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών και 

την παροχή νέων δεδομένων στην είσοδο. Μπορεί να προκύψουν μη επιτρεπτές τιμές 

στην έξοδο, επειδή, για παράδειγμα, δόθηκαν λανθασμένα δεδομένα στην είσοδο. 

Επίσης, μπορεί να προκύψουν πληροφορίες οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη 

διορθωτικών ενεργειών, όπως, για παράδειγμα, όταν η προσφορά προϊόντων δεν αρκεί 

για να καλύψει τη ζήτηση. 

 

Εικόνα 2. Γραφική αναπαράσταση των διαδικασιών των πληροφοριακών συστημάτων 

(Πηγή: Τσαπέλας, 2017) 
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Τα πληροφοριακά συστήματα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες  Π.Σ. ανάλογα 

με το ρόλο τους και διακρίνονται στις εξής (Τσαπέλας, 2017) 

 

Κλειστά Συστήματα: Είναι τα Συστήματα τα οποία έρχονται σε επαφή με το 

περιβάλλον τους μόνο μέσα από την τυπική διαδικασία εισόδου – εξόδου που τους 

εξασφαλίζει όμως μόνο μια σύντομη διάρκεια ζωής. 

 

Ανοικτά Συστήματα: Σε αντίθεση με τα Κλειστά, τα Ανοικτά Συστήματα έχουν 

άτυπη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους, προσαρμοζόμενα σε νέα δεδομένα και 

απαιτήσεις εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κύκλο ζωής. Τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης, που αποτελούν   αντικείμενο   αυτού   του   δοκιμίου,   στο   βαθμό   

μάλιστα   που   χρησιμοποιούν Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη γνωστή 

εκρηκτική εξέλιξη, ανήκουν στην κατηγορία των Ανοικτών Συστημάτων. 

 

Ευσταθή Συστήματα: Χαρακτηρίζονται αυτά στα οποία γίνεται τακτικός έλεγχος της 

παραγόμενης   εκροής.   Τα   Συστήματα   Παραγωγής   ανήκουν   σ'   αυτήν   την   

κατηγορία Συστημάτων. 

 

Συστήματα λειτουργικού επιπέδου (operational-level systems): Συστήματα 

πληροφοριών τα οποία παρακολουθούν τις στοιχειώδεις δραστηριότητες και 

συναλλαγές του οργανισμού. 

Συστήματα επιπέδου γνώσης (knowledge-level systems): Συστήματα πληροφοριών 

που υποστηρίζουν το εξειδικευμένο προσωπικό ενός οργανισμού. 

 

Συστήματα  διοικητικού  επιπέδου  (management-level  systems):  Συστήματα  

πληροφοριών που εξυπηρετούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη λήψη 

αποφάσεων, και τις διοικητικές δραστηριότητες των μεσαίων στελεχών. 

 

Συστήματα στρατηγικού επιπέδου (strategic-level systems): Συστήματα 

πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες. 

Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems, TPS): 

Μηχανογραφημένα   συστήματα   τα   οποία   εκτελούν   και   καταγράφουν   τις   
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τρέχουσες καθημερινές συναλλαγές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας εξυπηρετούν το λειτουργικό επίπεδο του 

οργανισμού. 

 

Συστήματα γνώσης (knowledge work systems, KWS): Συστήματα πληροφοριών 

που βοηθάνε το εξειδικευμένο προσωπικό στη δημιουργία και αφομοίωση νέας 

γνώσης στον οργανισμό. 

 

Συστήματα   γραφείου   (office   systems):   Συστήματα   υπολογιστών,   όπως   

επεξεργαστές κειμένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και συστήματα προγραμματισμού, 

τα οποία έχουν, σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων γραφείου. 

 

Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (management information   systems, MIS): 

Συστήματα πληροφοριών στο διοικητικό επίπεδο ενός οργανισμού τα οποία 

υποστηρίζουν κυρίως τις λειτουργίες προγραμματισμού, ελέγχου, και λήψης 

αποφάσεων και εκδίδουν τακτικές συνοπτικές αναφορές και αναφορές αποκλίσεων. 

 

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision-support systems, DSS): 

Συστήματα πληροφοριών στο διοικητικό επίπεδο ενός οργανισμού, τα οποία 

συνδυάζουν δεδομένα και εξελιγμένα αναλυτικά μοντέλα ή εργαλεία ανάλυσης 

δεδομένων για να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.  

   

3.2 Το υφιστάμενο καθεστώς των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Δημόσια 

Διοίκηση  

 

 Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.Η.Δ., 2014) η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση 

στο 72% των δεικτών του Ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου που απηχούν χαμηλές 

επιδόσεις στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, την τακτική χρήση του διαδικτύου, τη 

χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών προμηθειών. 
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 Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι το 41,9% των πολιτών δεν έχει 

χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της 

χώρας για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012. Κατά την τελευταία 

προγραμματική περίοδο, η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έκανε σημαντική προσπάθεια 

υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό της με την λειτουργία της 

κεντρικής διαδικτυακής πύλης (ΕΡΜΗΣ), του προγράμματος Δι@ύγεια, το σύστημα 

παροχής οικονομικών υπηρεσιών TAXIS, αποτελούν απτά αποτελέσματα της 

προσπάθειας αυτής. Στη χώρα μας οι αστοχίες αυτές προστέθηκαν στις αγκυλώσεις 

μιας δυσκίνητης κρατικής μηχανής, δημιουργώντας σωρευτικά χρόνιες παθογένειες 

και υστερήσεις: 

 

• Χαμηλή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών, επιχειρησιακός 

κατακερματισμός των συστημάτων, υψηλή διασπορά και λειτουργικές 

επικαλύψεις των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. 

• Υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης των ηλεκτρονικών υποδομών, λόγω κυρίως 

έλλειψης κατάλληλων προγραμματικών συμφωνιών και αδειών που να 

καλύπτουν το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. 

• Απουσία διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των πληροφοριακών 

συστημάτων. 

• Μειωμένη βούληση επαναχρησιμοποίησης της δημόσιας πληροφορίας. 

• Υπερτροφικά έργα και υποδομές υπερβολικής διαχειριστικής δυσκολίας και 

ασύμφορης σχέσης κόστους-οφέλους. 

• Μακροσκελείς διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεπερνούν τον κύκλο ανανέωσης 

της τεχνολογίας, καταλήγοντας σε προμήθειες παρωχημένων προϊόντων. 

• Ελλιπής σχεδιασμός και χρηματοδότηση σε όλο τον κύκλο ζωής των 

συστημάτων. 

• Ανύπαρκτοι ή αναποτελεσματικοί μηχανισμοί οριζόντιων σχημάτων 

διακυβέρνησης. 

• Απουσία κοινής αρχιτεκτονικής της δημόσιας Πληροφορικής, ενιαίων 

προτύπων και πολιτικών συμμόρφωσης για τη χρήση των ΤΠΕ. 

• Αναποτελεσματικότητα πλαισίου θεσμικής συνεργασίας με την αγορά. 
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• Μειωμένη πολιτική και επιτελική προσήλωση στις ΤΠΕ και την Ηλ. 

Διακυβέρνηση. 

• Πολυπλοκότητα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. 

• Απουσία παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης. 

• Ασυνέχεια των υιοθετημένων πολιτικών σε κάθε κυβερνητική αλλαγή. 

 

3.3. Το υφιστάμενο καθεστώς των Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

Εκπαίδευση 

 

 Τα Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα (Ε.Π.Σ.) ή Educational 

Management Information Systems (EMIS) ασχολούνται με την διαχείριση 

εκπαιδευτικών δεδομένων με την βοήθεια του υπουργείου παιδείας της χώρας όπου 

εφαρμόζεται.  Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται από κρατικούς οργανισμούς, μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες, ερευνητές και γενικά με οποιοδήποτε αρμόδιο σώμα 

ασχολείται με την λήψη αποφάσεων στον χώρο της παιδείας και την εκπαίδευση.  

 

 Τα Ε.Π.Σ. αποτελούν, ουσιαστικά, εργαλεία τόσο για την άσκηση 

αποτελεσματικής διοίκησης στην εκπαίδευση, όσο και για την βέλτιστη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού έργου, ακόμα και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ένα τέτοιο εργαλείο 

για να είναι χρήσιμο επιβάλλεται να είναι άμεσα διαθέσιμο σε όσους το χρειάζονται, 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όσο το δυνατό περισσότερων χρηστών από το χώρο 

της εκπαίδευσης και να είναι εύκολο στη χρήση του (Σταχτέας, 2015). 

 Τα Ε.Π.Σ. μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, χρήση σκοπό και ικανότητες αλλά 

τα περισσότερα διαθέτουν τα παρακάτω στοιχεία ως απαραίτητα για την καλή 

λειτουργία τους: 

 

• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

• Στοιχεία μαθητών 

• Στοιχεία Εκπαιδευτικών 

• Τάξεις και βαθμολογίες 

• Απόφοιτους 
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• Υποδομές 

• Βιβλία και εκπαιδευτικοί πόροι 

• Οικονομικά 

 

 Αν και στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί κάποιες καινοτόμες εφαρμογές στον 

τομέα της εκπαίδευσης όπως το MySchool το πληροφοριακό πρόβλημα στην 

εκπαίδευση, ορίζεται ως η αδυναμία παροχής των απαραίτητων πληροφοριών, όχι κατ’ 

ανάγκην πάντα εκπαιδευτικού περιεχομένου, στην πρόσφορη μορφή, στον κατάλληλο 

χρόνο και με την απαιτούμενη ακρίβεια, πληρότητα, περιεκτικότητα και συσχέτιση στα 

στελέχη της εκπαίδευσης, στους μάχιμους λειτουργούς της διδακτικής πράξης και στο 

υπαλληλικό προσωπικό των εκπαιδευτικών οργανισμών, ώστε να λαμβάνονται 

βέλτιστες εκπαιδευτικές αποφάσεις (Σταχτέας, 2015). 

 

 Για παράδειγμα, κατά τον σχεδιασμό της επιμόρφωσης εκπαιδευτικού 

προσωπικού, η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τη 

πρόθεση των εκπαιδευτικών λειτουργών να επιμορφωθούν, τα γνωστικά αντικείμενα 

για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον, τα προβλήματα της διδακτικής πράξης που χρήζουν 

αντιμετώπισης μέσα από την επιμόρφωση, το πλήθος των εκπαιδευτικών που 

διαθέτουν τα προσόντα να χρησιμοποιηθούν ως επιμορφωτές, τους επιμορφωτικούς 

φορείς και την εξειδίκευσή τους, τη επιθυμητή διάρκεια επιμόρφωσης, τα κίνητρα που 

έλκουν τους πιο πολλούς εκπαιδευτικούς και άλλα ακόμη στοιχεία σχετικά με την 

απόφαση που θα ληφθεί(Σταχτέας, 2015). 

 

 Ο ρυθμός χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση, 

ομολογουμένως δε συμβαδίζει με τον αντίστοιχο ρυθμό χρήσης παρομοίων 

συστημάτων σε άλλους χώρους. Τα Ε.Π.Σ. αποτελούν ένα μοντέρνο και πολλά 

υποσχόμενο κλάδο πληροφοριακών συστημάτων η θεμελίωση των οποίων 

ενθαρρύνεται από την αλματώδη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, παρότι συναντούμε μεγάλο πλήθος 

ερευνητικών εργασιών που αναφέρεται στην αξιοποίηση της πληροφορικής 

τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία αναφορά 

στη δυνατότητα ολιστικής αξιοποίησης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού 
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μέσα από κάποιο διδακτικό εκπαιδευτικό πληροφοριακό σύστημα. Δηλαδή, μέχρι 

σήμερα, στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε μία ερευνητική εργασία που να πραγματεύεται 

την ολιστική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, με την έννοια ότι θα 

προσφέρονται με on line δυναμικό τρόπο συγκριτικά στοιχεία σχετικά με το 

περιεχόμενό τους, τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε άλλα διαθέσιμα πακέτα 

εκπαιδευτικού λογισμικού, ακόμη και διαφορετικών μαθημάτων, στατιστικά 

αποτελέσματα κρίσης διδασκόντων κ.ο.κ. (Σταχτέας, 2015). 

 

 Στην Ελλάδα ο άμεσα εμπλεκόμενος δημόσιος αρμόδιος φορέας σχετικά Ε.Π.Σ. 

είναι το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και ασχολείται με (Υ.Π.Ε.Θ., 2015): 

 

1. Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων 

που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και 

πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

2. Την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών 

για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

3. Τη  λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

4. Την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ καθώς και για την απλούστευση των 

διαδικασιών που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

5. Τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων, που είναι 

αναγκαίες για τα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν σε ιδρύματα 

και φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το προσωπικό και 

φοιτητές/σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

6. Την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν σε διαδικασίες του 

προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών, 

7. Τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 

εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν παρόμοιες έρευνες και βιβλιογραφικές 

αναφορές σχετικά με το φαινόμενο του Brain Drain και της χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων.  

 

 Αιτίες του φαινομένου  

 Ξεκινώντας με την έρευνα της ICAP Group (ICAP, 2015) σε 1.325 Έλληνες 

που εργάζονται σε 56 χώρες του εξωτερικού, για την διερεύνηση του φαινόμενου του 

Brain Drain, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κρίση που ταλανίζει τα 5 

τελευταία χρόνια την Ελλάδα είναι η πρώτη γενικευμένη κοινωνική κρίση και κρίση 

απασχόλησης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας καθώς: 

 

• Οι άνεργοι τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν 1.206.000, υπερδιπλάσιοι από το 

2010 

• Μόλις το 53% του ενεργού πληθυσμού εργάζεται (63% των ανδρών και το 

44% των γυναικών), που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη (Μ.Ο ΕΕ 28 

= 69%) 

• 44% των ανέργων είναι μακροχρόνιοι (2,5 φορές περισσότεροι από το 2010) 

• 45% των μισθωτών αμείβονται με μισθούς των 750 ευρώ 

• Μόλις το 9% των μισθωτών αμείβονται με πάνω από 2.000 ευρώ μεικτά το 

μήνα. 

 

 Αναλυτικότερα, γύρω στους 200.000 νέους έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια 

με κύριο λόγο που τους ώθησε να μεταναστεύσουν είναι η Αναξιοκρατία και η 

Διαφθορά που επηρεάζει τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία και δεύτερο λόγος την 

οικονομική κρίση. Σημειώνεται ότι αρκετοί δεν θέλουν (20%) ή δε προβλέπουν (30%) 

ότι θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα.  
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Τα κύρια ευρήματα της πρωτογενούς μελέτη ήταν: 

 Οι περισσότεροι ταλαντούχοι Έλληνες εξωτερικού εργάζονται στην Αγγλία σε 

μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, με πρώτες και κύριες τους τομείς της Πληροφορικής, των 

Οικονομικών και τον Τεχνικό κλάδο. Το 73% έχουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό 

και αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και προσόντων. 

 

 Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι το 47% του δείγματος είχε ήδη εργαστεί στην 

Ελλάδα πριν φύγει, ενώ αποφάσισε να φύγει λόγω: 

• της επικρατούσας αναξιοκρατίας και διαφθοράς, ήτοι το 37% 

• της ανεργίας, ήτοι το 35% 

• της οικονομικής κρίσης, ήτοι το  33% 

• των καλύτερων προοπτικών εξέλιξης, ήτοι το 33% 

 

 Ως κύριοι παράγοντες που θα οδηγούσαν στην επιστροφή των Ελλήνων 

αναδεικνύονται το κλίμα και ο τρόπος ζωής (45%), τα οικονομικά κίνητρα, δηλαδή η 

βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αλλά και παράλληλα η συνολική βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος (76%), που συνθέτουν απαραίτητη προϋπόθεση για να 

συνεχίσουν το επίπεδο ζωής που απολαμβάνουν στο εξωτερικό, καθώς και οι 

οικογενειακοί λόγοι (30%) ενώ το 1/3 του δείγματος δήλωσε ότι δεν προβλέπει να 

επιστρέψει στην Ελλάδα. 

  

• Το 63% του δείγματος έφυγε τα χρόνια μετά την κρίση – το δυναμικό υψηλού 

επιπέδου ελκύεται από την οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο 

• Κλάδοι εταιρειών από τις οποίες θα μπορούσε να έρθει η τεχνογνωσία από το 

εξωτερικό και να απολαύσουμε τις θετικές επιδράσεις του brain back: IT, Τραπεζικός, 

Εκπαίδευση, Επιστήμη και έρευνα. 

• Οι μισθοί που απολαμβάνουν είναι μεγαλύτεροι από την Ελλάδα και θέλουν 

αντίστοιχες απολαβές για να επιστρέψουν  
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 Μεταστροφή του φαινομένου Brain Drain σε Brain Gain  

Στην ίδια ερευνά αναφέρονται οι λόγοι για επιστροφή στην Ελλάδα σε φθίνουσα σειρά 

προτιμήσεων. Ποιο συγκεκριμένα οι ερωτηθέντες της έρευνας απάντησαν ότι θα 

επέστρεφαν στην Ελλάδα εάν 

  

1. Μπορούσα να εργαστώ σε αντίστοιχο επάγγελμα χωρίς διαφθορά. 

2. Άλλαζε η φορολογική πολιτική στις νέες επιχειρήσεις. 

3. Με αντιμετώπιζαν με σεβασμό και αξιοκρατία. 

4. Το κράτος στήριζε ένα νέο μου ξεκίνημα. 

5. Ήξερα ότι θα αναγνωρίζονταν οι κόποι που έχω καταβάλει στην εκπαίδευσή 

μου. 

6. Υπήρχε πιθανότητα να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών. 

7. Έβγαινε από το μνημόνιο και υπήρχε μια σταθερά ανοδική πορεία, ώστε να 

αισθάνομαι ασφάλεια και να κάνω πλάνα για το μέλλον. 

8. Ήταν ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη. 

9. Έβρισκα μια δουλειά που να με ικανοποιεί, με λιγότερα χρήματα, αλλά να ζω 

αξιοπρεπώς και να συμμετέχω σε μια ομάδα με δημιουργικούς συναδέλφους, 

που έχουν στόχο. 

10. Η πολιτική κατάσταση δεν μου προκαλούσε πια ανασφάλεια 

  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναλυτικά  

Τι σου αρέσει περισσότερο στην καθημερινότητά σου στη χώρα που ζεις; 

1. Σταθερότητα / Ασφάλεια / Ηρεμία 24,52% 

2. Εργασιακές Συνθήκες και Ευκαιρίες 30,61% 

3. Κρατική / Τοπική Οργάνωση και Ευνομία 38,27% 

4. Πολιτική Κατάσταση 8,94% 

5. Αξίες και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά 28,78% 

6. Χαρακτηριστικά Πόλεων 15,12% 

7. Αλλο 4,81% 
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Γιατί έφυγες από την Ελλάδα; 

1. Για λόγους ανέλιξης / καριέρας 59,62% 

2. Οικογενειακοί / προσωπικοί λόγοι 11,77% 

3. Γιατί ήθελα να ζήσω την εμπειρία της ζωής σε μια άλλη χώρα 24,95% 

4. Αλλο 6,91% 

5. Για σπουδές 46,02% 

 

Αναμένεις ότι θα επιστρέψεις στην Ελλάδα; 

1. Σε 2-5 χρόνια 19,73% 

2. Σε 5-15 χρόνια 28,98% 

3. Όταν αποσυρθώ από την επαγγελματική μου δραστηριότητα  27,06% 

4. Άμεσα 3,39% 

 

Κατά το χρόνο της αναχώρησής σου ποιο θεωρούσες το μεγαλύτερο εμπόδιο για την 

επαγγελματική σου εξέλιξη; 

1. Ανεργία 34,25% 

2. Χαμηλοί μισθοί 43,13% 

3. Αναξιοκρατία 57,23% 

4. Περιορισμένη αγορά εργασίας / προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 64,84% 

5. Γραφειοκρατία 17,95% 

6. Διαφθορά 31,91% 

7. Φορολογία 16,99% 

8. Αλλο 6,91% 

 

Ποιο είναι το γενικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με τη χώρα 

όπου μένεις; 

1. Το κλίμα / Ο καιρός 36,22% 

2. Οικογένεια / Προσωπικές σχέσεις 53,3% 

3. Το ανθρώπινο δυναμικό 2,98% 

4. Άλλο 4,53% 

5. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις 1,6% 

6. Η γεωπολιτική της θέση 1,37% 
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Εργασιακές συνθήκες και απολαβές  

 Η έρευνα της ΕΜΠΑΠ (Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Πολιτικής) σχετικά με το φαινόμενο Brain Drain ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 

2.734 Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν και εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό. Η έρευνα 

αυτή διήρκεσε συνολικά 9 μήνες (Μάιος 2009 - Φεβρουάριος 2010) με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (βλέπε και 

Λαμπριανίδης, 2011).  

 

 Τα αποτελέσματα ης έρευνας έδειξαν ότι (Χεκίμογλου, 2011) στο εξωτερικό 

εργάζονται περί τους 114.000 έως 139.000 Έλληνες επιστήμονες, αριθμός που 

αντιστοιχεί στο 8,5% με 10,5% των πτυχιούχων που ζουν στην Ελλάδα. Το 40% του 

δείγματος κατέχει τουλάχιστον έναν τίτλο σπουδών από ένα από τα 100 καλύτερα 

πανεπιστήμια του κόσμου. Οι Έλληνες επιστήμονες εργάζονται σε 528 πόλεις (κυρίως 

Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες) και σε 74 χώρες, με την πλειοψηφία να ζει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (31,7%) και στις ΗΠΑ (28,7%). Το 33% έχει ζήσει σε τουλάχιστον 

δύο κράτη, ενώ περίπου οι μισοί έχουν ξένο σύντροφο, καθοριστικός παράγοντας για 

την μη επιστροφή τους στην Ελλάδα. 

 

 Στη χώρα μας παλιννόστησε μόλις το 15,9% των ερωτηθέντων. Αντίθετα, 

οκτώ στους δέκα εξακολουθούν να μένουν στο εξωτερικό, όπου εργάζονται κυρίως 

σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 

επιχειρήσεων. Το 83% του δείγματος βρήκε την πρώτη του δουλειά στο εξωτερικό, 

αφού πρώτα απέκτησε τουλάχιστον δύο τίτλους σπουδών. Όσοι εργάστηκαν στο 

εξωτερικό και επέστρεψαν στη χώρα μας, το 39,4% δηλώνει εισόδημα μικρότερο από 

25.000 ευρώ, ενώ το 34% μεγαλύτερο από 40.000 ευρώ. Αντίθετα, τα αντίστοιχα 

ποσοστά σε εκείνους που ζουν στο εξωτερικό είναι 9,2% και 68,4% αντίστοιχα. 

Εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ το 31,5% όσων έχουν πτυχίο, το 42,2% όσων 

διαθέτουν μεταπτυχιακό και το 52,3% όσων δηλώνουν κάτοχοι διδακτορικού. 

Αντίθετα, στην Ελλάδα αμοιβές άνω των 60.000 ευρώ δηλώνει το 4,3%, το 25,2% και 

το 11,4%, αντίστοιχα. 
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 Από την έρευνα προκύπτει ότι το 60% αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα ή 

να παραμείνει στο εξωτερικό χωρίς καν να αναζητήσει δουλειά στη χώρα μας. 

Μάλιστα, στην περίπτωση των αποφοίτων εξωτερικού, το 91% δεν αναζητά έψαξε 

καν να εργαστεί εδώ. Η έρευνα δείχνει αναντιστοιχία στην προσφορά και τη ζήτηση 

εργατικού δυναμικού στη χώρα μας η οποία ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

είναι η θεωρία περί υπερεκπαίδευσης των Ελλήνων, την οποία ο κ. Λαμπριανίδης 

απορρίπτει, καθώς συγκρίνοντας με βάση τα διεθνή στοιχεία, οι Έλληνες βρίσκονται 

κάτω από τον μέσο όρο της Ε. Ε. σε αναλογία πτυχίων. Αντίθετα, ο ίδιος μιλάει για 

πρόβλημα που οφείλεται στη ζήτηση, καθώς η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, 

δεν δημιουργεί ζήτηση για ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής γνώσης (Χεκίμογλου, 2011). 

 

 Οικονομικές επιπτώσεις του φαινομένου  

 Η έρευνα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, Endeavor Greece, κατέγραψε την προστιθέμενη αξία και τα 

φορολογικά έσοδα που δημιουργούν στις χώρες υποδοχής οι Έλληνες που έφυγαν 

για το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης κατά την περίοδο 2008 έως και το 2016 

(Endeavor, 2016). 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία από τις χώρες υποδοχής και εγχώριες έρευνες, η 

εκτιμώμενη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου από τον Ιανουάριο 2008 μέχρι σήμερα 

είναι μεταξύ 350.000 (εκτίμηση Endeavor) και 427.000 (εκτίμηση ΤτΕ). Βάσει 

υπολογισμών την Endeavor, οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης/ανώτατης 

εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως €12,9 δισ. στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής 

(κυρίως Γερμανία και Αγγλία) και €9,1 δισ. σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων 

€7,9 δισ. σε φόρους εισοδήματος και εισφορές και €1,2 δισ. σε ΦΠΑ. Αθροιστικά, 

από το 2008 μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες του brain drain έχουν παραγάγει 

περισσότερα από €50 δισ. ΑΕΠ στις νέες «πατρίδες» τους. Είναι ενδιαφέρον στοιχείο 

ότι το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό κράτος για την εκπαίδευση των 

ανθρώπων αυτών υπολογίζεται στα €8 δισ. 

 

 Είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα, μεταξύ όλων των εξαγόμενων «προϊόντων» 

της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό κατέχει την πρώτη θέση σε αξία με €12,9 δισ. 
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Ακολουθούν τα προϊόντα πετρελαίου (€7,2 δισ.), τα προϊόντα αλουμινίου (€1,3 δισ.), 

τα φάρμακα (€0,7 δισ.), το ελαιόλαδο (€0,5 δισ.), τα ψάρια, οι ελιές, τα προϊόντα 

καπνού, τα πληροφοριακά συστήματα και τα τυροκομικά προϊόντα με €0,4 δισ., το 

βαμβάκι και τα ροδάκινα (€0,3 δισ.). Προφανώς, ενώ στις εξαγωγές προϊόντων, το 

παραγόμενο εισόδημα συγκεντρώνεται στην Ελλάδα, η δραστηριότητα των Ελλήνων 

του εξωτερικού ωφελεί κατά κύριο λόγο και βραχυ/μεσο-πρόθεσμα τις χώρες 

υποδοχής. 

 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι εργαζόμενοι (49%) παρά άνεργοι 

(43%) επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες εξέλιξης 

και ένα σταθερότερο περιβάλλον. Η διαρροή ταλέντου αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα για τις εταιρείες στη χώρα με επιτυχημένη πορεία και προοπτική 

ανάπτυξης καθώς έχουν ανάγκη για καταρτισμένο προσωπικό αλλά αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενη δυσκολία να κρατήσουν τα ταλέντα στην Ελλάδα ή να τους δώσουν 

κίνητρα για να επιστρέψουν. Οι βασικοί λόγοι είναι κυρίως το υψηλό μη μισθολογικό 

κόστος που συμπιέζει περισσότερο τους ήδη χαμηλούς μισθούς, η απουσία 

προοπτικής επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και η απουσία ευρύτερου αναπτυξιακού 

πλάνου, θετικού «αφηγήματος» και προοπτικής σε επίπεδο χώρας. 

 

 Η συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων στην μεταβολή του 

φαινομένου 

 

Σύμφωνα με τους  Venkatramani & Roy, (2006) οι νέες εφαρμογές των 

πληροφοριακών συστημάτων στην Ιατρική επιστήμη μπορούν να αποτρέψουν την 

διαρροή επιστημόνων προς τρίτες χώρες. Ποιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η 

παρουσία ιατρών από αναπτυσσόμενες χώρες σε χώρες τις Αφρικής σε συνδυασμό με 

την βοήθεια της διαδικασίας CPO (Clinical Process Outsourcing) που επιτρέπει την 

διάγνωση από απόσταση ενώ παράλληλα αυξάνει και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Οι Dodani & LaPorte (2005) μπορεί να συμφωνούν 

στην βοήθεια που μπορούν να παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα αλλά τονίζουν 

ότι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας για 

την αντιστροφή του φαινομένου Brain Drain αφού η χρήση της τεχνολογίας είναι 
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αδύνατη σε ένα καθεστώς αστάθειας αναφερόμενοι κυρίως σε χώρες της 

νοτιοανατολικής Ασίας. Παρόμοιες απόψεις συναντάμε και από τους Drews και 

Fischer σχετικά με την θετική συμβολή της ελάττωσης του φαινομένου με την βοήθεια 

των πληροφοριακών συστημάτων στην Ιατρική (Krigs, 2011, σελίδα 129) και στην 

Εκπαίδευση (Krigs, 2011, σελίδα 177) με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που 

ελαχιστοποιούν το κόστος χρήσης και αποτρέπουν το επιστημονικό προσωπικό να 

μεταναστεύσει. 
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5.1 Εισαγωγή  

 Σε αυτό κεφάλαιο γίνεται ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Ποιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται το δείγμα σε σχέση και τα 

δημογραφικά του χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι ανάλυσης και τα αποτελέσματα των τεστ 

που χρησιμοποιήθηκαν για την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

5.2. Περιγραφή Δείγματος  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συμπληρώθηκαν 193 ερωτηματολόγια 

από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι τον Ιούλιου του 2017. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

περιείχε 49 μεταβλητές προς μελέτη, ομαδοποιημένες σε 21 ερωτήσεις από τις οποίες 

οι πρώτες 3 είναι περιγραφικές του δείγματος (δημογραφικές μεταβλητές) και οι 

επόμενες 21 ερωτήσεις ή 46 μεταβλητές ασχολούνται με τα  ερευνητικά ερωτήματα. 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις οι οποίες περιγράφουν την άποψη των 

ερωτηθέντων σχετικά με το φαινόμενο του Brain Drain το παρεχόμενο επίπεδο 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τους λόγους για μετανάστευση στο εξωτερικό.  

 

Η κωδικοποίηση των μεταβλητών έγινε στο  SPSS, σύμφωνα με την περιγραφή 

του πίνακα 5.1 στον οποίο φαίνεται ότι όλες οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου είναι 

ποιοτικές. Όλες οι ποιοτικές ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με την κλίμακα 

Likert κλειστού τύπου, με βαθμολόγηση στην κλίμακα 1 έως και 2. Ποιο συγκεκριμένα 

όλες οι μεταβλητές είναι διχοτομικές τύπου Ναι/Όχι εκτός της μεταβλητής της 

κατηγορίας της ηλικίας (ερώτηση 2) η οποία περιέχει 3 κατηγορίες απαντήσεων. 

Επίσης έγινε διόρθωση των απαντήσεων της μεταβλητής της ερώτησης 17.3 

(Στράτευση) με την απαλοιφή της απάντησης 1=Ναι για την κατηγορία των γυναικών 

για την αποφυγή λαθών. Αυτή η διόρθωση δεν άλλαξε την ποιότητα της μεταβλητής 

ούτε τις απαντήσεις απλά δεν επέτρεψε την παρουσία λάθος τιμών αφού οι Γυναίκες 

δεν έχουν κληθεί να υπηρετήσουν.  Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω 

μέρος της εργασίας. 
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Πίνακας 5.1. Κωδικοποίηση μεταβλητών*  

Ονομασία στο 

SPSS 

Περιγραφή Τύπος 

gender Φύλο Ποιοτική – Ονομαστική  

age Ηλικία  Ποιοτική – Ονομαστική  

edu Επίπεδο μόρφωσης Ποιοτική – Ονομαστική  

q4-q21 Ερωτήσεις  Ποιοτική – Ονομαστική  

* Περιλαμβάνει και την  μετασχηματισμένη  μεταβλητή (Ερώτηση 17.3) 

 

5.2.1. Δημογραφικά στοιχεία  

Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, ο πίνακας 5.2 δείχνει ότι το δείγμα 

αποτελείται από ίσο αριθμό ανδρών (Ν=97, Ν%=50,30%) και Γυναικών (Ν=96, 

Ν%=49,70%).  

 

Πίνακας 5.2. Πίνακας συχνοτήτων του φύλλου του δείγματος.  

 Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 97 50,3 

Γυναίκα 96 49,7 

Σύνολο 193 100,0 
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Γράφημα 1. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των κατηγοριών του φύλου του δείγματος.  

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.3 η επικρατούσα ηλικιακή 

κατηγορία βρίσκεται ανάμεσα στα 18 και 25 έτη (Ν=184, Ν%=95,30%) ενώ οι ηλικίες 

μεγαλύτερες των 25 ετών αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού 

δείγματος.  

 

Πίνακας 5.3. Πίνακας συχνοτήτων των ηλικιακών κατηγοριών του δείγματος  

 Συχνότητα Ποσοστό 

18-25 184 95,3 

25-30 4 2,1 

>30 5 2,6 

Σύνολο 193 100,0 
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Γράφημα 2. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των κατηγοριών των ηλικιών του δείγματος.  

 

 Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρήθηκε ότι το σύνολο του 

δείγματος αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές AEI ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία 

απούσα τιμή.  

 

 Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι φανερό ότι το κύριο μέρος του 

δείγματος περιγράφεται από άνδρες ή γυναίκες, προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ ηλικίας 

μεταξύ 18 έως και 25 ετών. Σε αυτό το στάδιο τα αποτελέσματα οι πληροφορίες αυτές 

δεν επιτρέπουν την εξαγωγή κάποιου συμπεράσματος ούτε παρέχουν κάποια ιδιαίτερη 

πληροφόρηση σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενώ η περαιτέρω εξέταση 

αυτών των μεταβλητών με την βοήθεια των τεστ του Χ2 ανεξαρτησίας και των 

συντελεστών συσχέτισης του Spearman δεν έδειξε κάποιου είδους σχέση μεταξύ τους.   

 

5.3 Μεθοδολογία  

 

 Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αριθμητική και γραφική περιγραφή των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου με την βοήθεια της περιγραφικής (descriptive 

statistics) και επαγωγικής στατιστικής (inferential statistics).  Τα επιμέρους 

αποτελέσματα της κάθε ανάλυσης ή περιγραφής παρουσιάζονται στο μέρος της κύριας 
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ανάλυσης της εργασίας ενώ τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα παρουσιάζονται στην 

παράγραφο των συμπερασμάτων στο τελευταίο μέρος της.  

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά μεθόδους περιγραφικής στατιστικής 

για την αριθμητική και γραφική περιγραφή του δείγματος και επαγωγικής στατιστικής 

για την εκτέλεση των κατάλληλων συγκρίσεων. Ποιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές 

εξετάστηκαν ως προς την ανεξαρτησίας τους με την βοήθεια του Χ2 τεστ ανεξαρτησίας 

και των συσχετίσεων του Spearman. Για την διευκόλυνση του αναγνώστη στην 

κατανόηση των αποτελεσμάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν ακολουθεί 

μια σύντομη περιγραφή αυτών των μεθόδων.  

 

Χ2 Τεστ ανεξαρτησίας  

 Ο έλεγχος Χ2 (Pearson chi-square) αποτελεί επαγωγικό έλεγχο μέσω του οποίου 

ελέγχουμε την υπόθεση ότι οι δύο μεταβλητές του πίνακα συνάφειας είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους (δηλαδή ότι μεταβολές στις τιμές της μιας δεν προκαλούν μεταβολές στις 

τιμές της άλλης). Αν δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες οι παρατηρούμενες συχνότητες 

μπορούν να διαφοροποιούνται από τις αναμενόμενες συχνότητες μόνο στο βαθμό που 

οι διαφορές τους οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες και όχι μεγαλύτερης έκτασης που 

μπορεί να σημαίνει ότι δεν αποδίδονται μόνο στην τύχη. 

 

 

Για το τεστ αυτό οι προς διερεύνηση υποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

Η0 = Οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

Η1 = Οι μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες 

Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών έγινε σε στάθμη σημαντικότητας ή p-level=0,05 

 

Συσχέτιση 

 Η εξέταση της συσχέτισης των μεταβλητών του δείγματος έγινε με την βοήθεια 

του συντελεστή του Spearman. Ο συντελεστής αυτός μετρά τον βαθμό της γραμμικής 

σχέση δύο ποιοτικών μεταβλητών στην μορφή y=ρx όπου y,x οι εξεταζόμενες 

μεταβλητές, και ρ ο συντελεστής ο οποίος κυμαίνεται ανάμεσα στο ±1 με τις τιμές 1 
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και -1 να δηλώνουν την απόλυτη (θετική ή αρνητική) γραμμική σχέση των δύο 

μεταβλητών. Για τις ενδιάμεσες τιμές οι σχέσεις χαρακτηρίζονται ανάλογα με την τιμή 

του συντελεστή ρ σύμφωνα με τον πίνακα 5.4. 

 

Πίνακας 5.4. Χαρακτηρισμός της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών σε 

σχέση με την τιμή του συντελεστή συσχέτισης   

Χαρακτηρισμός 

συντελεστή  

Πολύ αδύναμος Αδύναμος Μέτριος Δυνατός Πολύ 

δυνατός 

Τιμές  0,00 έως 0,19 0,20 έως 0,39  0,40 έως 0,59  0,60 έως 0,79 0,80 έως 

0,99 

 

Για την στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι 

οι  

Η0 : ρ=0 ή δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών  

Η1 : ρ≠0 ή υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών  

Η εξέταση των παραπάνω υποθέσεων έγινε σε στάθμη σημαντικότητας p-level=0,05. 

 

 Οι  διαδικασίες ανάλυσης εκτελέστηκαν με την βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου SPSS V23 σύμφωνα με τις υποδείξεις των  Κουνιά, Κολυβά – Μαχαίρα, 

Μπαγιάτη, & Μπόρα – Σέντα, (1985), Φαρμάκη (2001) για την θεωρία της 

πραγματοποίησης τους, και των  Field (2013) και Landau & Everitt (2004) για την 

πραγματοποίηση των διαδικασιών αυτών στο SPSS. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και το 

Excel 2016 για την κατασκευή συγκεκριμένων γραφικών αλλά και το R V3.4.2 για την 

εξαγωγή στατιστικών με επαναληπτικές διαδικασίες μέσω κώδικα.  

 

5.3.1  Αξιοπιστία 

Σε ένα αξιόπιστο ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις που δίνονται από τους 

ερωτηθέντες και θα πρέπει να είναι παρόμοιες, εάν γίνει επανάληψη της συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου   μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Με την εκτέλεση του 

ελέγχου αυτού, εξασφαλίζεται τόσο η αξιοπιστία των δεδομένων, όσο και η αξιοπιστία 

των μετρήσεων.  
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Ο έλεγχος έγινε μέσω του «συντελεστή α» του Cronbach ο οποίος μετρά την 

εσωτερική σταθερότητα ενός τεστ, συγκρίνοντας τη διακύμανση της συνολικής 

βαθμολογίας του τεστ ή, µε άλλα λόγια, το άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των 

ερωτήσεων για κάθε µία ερώτηση ξεχωριστά. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0 έως 1, 

και εάν και η ελάχιστη τιμή του συντελεστή για επαρκή συνάφεια εξαρτάται και από 

το σύνολο του δείγματος, η επαρκής συνάφεια εξασφαλίζεται για τιμές πέραν του 0,7 

ή του 0,5 σε περίπτωση χαμηλών συσχετίσεων (Field, 2005) μεταξύ των μεταβλητών.  

 

Η εξέταση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έδωσε α= 0,718 (πίνακας 5.5) 

στο σύνολο των μεταβλητών. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει  ότι το ερωτηματολόγιο 

μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο και να χρησιμοποιηθεί και για μελλοντικές έρευνες.  

Πίνακας 5.5. Αποτελέσματα αξιοπιστίας ερωτηματολόγιού  

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,718 45 

 

5.4 Αποτελέσματα  

5.4.1 Αποτελέσματα περιγραφικής Στατιστικής 

 Η παράγραφος αυτή ασχολείται με την αριθμητική και την γραφική περιγραφή 

του δείγματος. Αποτελεί την εισαγωγική ανάλυση του δείγματος και επιτρέπει την 

εξαγωγή εισαγωγικών συμπερασμάτων.  

 

Ερώτηση 4. Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; 

 Η πρώτη ερώτηση που μας πληροφορεί για το εάν οι ερωτηθέντες γνωρίσουν 

τον όρο Brain Drain έδειξε ότι το δείγμα είναι σχεδόν μοιρασμένο με αυτούς που 

απάντησαν θετικά να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (Ν=106, Ν%=54,9%).  

 

Πίνακας 5.6. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 4 του ερωτηματολογίου.   

 Συχνότητα Ποσοστό  

Ναι 87 45,1 

Όχι 106 54,9 
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Σύνολο 193 100,0 

 

 

 
Γράφημα 3. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 4. 

 

Ερώτηση 5. Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα; 

 Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση το δείγμα είναι μοιρασμένο με το 50,3% 

να δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα.   

 

Πίνακας 5.7. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 5 του ερωτηματολογίου.   

 Συχνότητα Ποσοστό  

Ναι 97 50,3 

Όχι 96 49,7 

Σύνολο 193 100,0 
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Γράφημα 4. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 5. 

 

Ερώτηση 6. Θεωρείται ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό; 

 Σε σχέση με την αξιολόγηση του επιπέδου σπουδών από τους ερωτηθέντες, το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στο εξωτερικό 

(Ν=149, Ν%=77,2%) από ότι στην Ελλάδα (Ν=41, Ν%=21,2%) σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του πίνακα 5.8. 

 

Πίνακας 5.8. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 6 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ελλάδα 41 21,2 21,6 

Εξωτερικό 149 77,2 78,4 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  190 98,4 100,0 

Δεν απάντησαν 3 1,6  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 5. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 6. 

 

Ερώτηση 7. Πιστεύεται ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο 

χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα; 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 3.9  102 ερωτηθέντες (Ν%=52,8%) 

απάντησαν ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα.  

 

Πίνακας 5.9. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 7 του ερωτηματολογίου. 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 102 52,8 54,5 

Όχι 85 44,0 45,5 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  187 96,9 100,0 

Δεν απάντησαν 6 3,1  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 6. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 7. 

 

Ερώτηση 8. Θεωρείται ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχει την 

δυνατότητα μελλοντικά να βοηθήσει στην ανάκαμψη από το Brain Drain; 

 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.10 διαπιστώνεται ότι το 80,3% των 

ερωτηθέντων απάντησαν ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχει την 

δυνατότητα να βοηθήσει στην ανάκαμψη από το Brain Drain στο μέλλον.  

 

Πίνακας 5.10. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 8 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 155 80,3 82,9 

Όχι 32 16,6 17,1 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  187 96,9 100,0 

Δεν απάντησαν 6 3,1  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 7. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 8 

 

Ερώτηση 9. Θεωρείται ότι η εκπαίδευση που έχετε λάβει ως τώρα ως προς τη 

χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ικανοποιητική; 

 Οι γνώσεις ως προς την χρήση πληροφοριακών συστημάτων που έχουν λάβει 

έως τώρα δεν θεωρούνται ικανοποιητικές σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων (πίνακας 5.11) αφού το 71,5% (Ν=138) απάντησε αρνητικά.  

 

Πίνακας 5.11. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 9 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 54 28,0 28,1 

Όχι 138 71,5 71,9 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  192 99,5 100,0 

Δεν απάντησαν 1 ,5  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 8. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 9. 

 

Ερώτηση 10. Θεωρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης που σας παρέχεται από το 

Πανεπιστήμιο, σας κάνει ικανούς να ανταπεξέλθετε στην αγορά εργασίας του 

εξωτερικού; 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.12 το δείγμα είναι σχεδόν 

μοιρασμένο ως προς τις απαντήσεις τους σχετικά με το εάν το επίπεδο εκπαίδευσης 

από το Πανεπιστήμιο τους κάνει ικανούς να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας του 

εξωτερικού με το 53,9% (Ν=104) να απαντά θετικά.  

 

Πίνακας 5.12. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 10 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 104 53,9 54,2 

Όχι 88 45,6 45,8 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  192 99,5 100,0 

Δεν απάντησαν 1 ,5  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 9. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 10. 

 

Ερώτηση 11. Θεωρείται ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά 

σταθερές χώρες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα:  

 Η ερώτηση 11 περιέχει 3 υποερωτήσεις σχετικά με το εάν η Ελλάδα υστερεί σε 

σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες στον τομέα των πληροφοριακών 

συστημάτων. Ποιο συγκεκριμένα και στις 3 υποερωτήσεις το δείγμα απάντησε θετικά  

επισημαίνοντας την άποψη τους ότι η Ελλάδα υστερεί στα αυτοματοποιημένα 

υπολογιστικά συστήματα (Ν=172, Ν%=90,1%), στο σύνολο των διαδικασιών (Ν=169, 

Ν%=88,9%) και στο ανθρώπινο δυναμικό (Ν=117, Ν%=61,3%).  

 

Πίνακας 5.13. Πίνακας συχνοτήτων των υποερωτήσεων της ερώτησης 11 του 

ερωτηματολογίου.  

 Συχνότητα Ποσοστό Απούσες τιμές 

 Ναι Όχι Ναι Όχι Συχνότητα Ποσοστό 

στο σύνολο των διαδικασιών (τη 

γενικότερη χρήση στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα); 

169 21 88,9 11,1 3 1,6 

στο ανθρώπινο δυναμικό; 117 74 61,3 38,7 2 1 
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στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά 

συστήματα; 
172 19 90,1 9,9 2 1 

 

 
Γράφημα 10. Οριζόντιο Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των υποερωτήσεων της 

ερώτησης 11. 

Ερώτηση 12. Τα επαγγέλματα που κάνουν χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό; 

 Σχετικά με τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων για την χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό το 71,5% (Ν=138) απάντησαν 

ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι οι ίδιες.  

 

Πίνακας 5.14. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 12 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 52 26,9 27,4 

Όχι 138 71,5 72,6 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  190 98,4 100,0 

Δεν απάντησαν 3 1,6  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 11. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 12. 

 

Ερώτηση 13. Το Brain Drain δημιουργεί χάσμα μεταξύ πλουσίων - φτωχών 

χωρών; 

 Στο ότι το Brain Drain δημιουργεί χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών 

απάντησε θετικά το 80,3% (Ν=155) σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.15.  

 

Πίνακας 5.15. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 13 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 155 80,3 84,2 

Όχι 29 15,0 15,8 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  184 95,3 100,0 

Δεν απάντησαν 9 4,7  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 12. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 13. 

 

Ερώτηση 14. Πιστεύεται ότι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της 

τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων θα μειώσουν την εκροή 

επιστημόνων ή θα την αυξήσουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο στην Ελλάδα; 

 Την άποψη ότι οι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και 

των πληροφοριακών συστημάτων θα αυξήσουν την εκροή επιστημόνων στην τρέχουσα 

χρονική περίοδο στην Ελλάδα υποστήριξαν το 60,1% των ερωτηθέντων (Ν=116) 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.16.  

 

Πίνακας 5.16. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 14 του ερωτηματολογίου.  

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Αύξηση 116 60,1 62,4 

Μείωση 70 36,3 37,6 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  186 96,4 100,0 

Δεν απάντησαν 7 3,6  

Τελικό σύνολο 193 100,0  
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Γράφημα 13. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 14. 

 

Ερώτηση 15. Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω πολιτικές/λόγους θα σας 

ενθάρρυναν να φύγετε στο εξωτερικό. . 

 Η ερώτηση 15 η οποία ασχολείται με του λόγους που θα ενθάρρυναν έναν 

άτομο να φύγει στο εξωτερικό περιέχει 12 υποερωτήσεις. Από αυτές περισσότερες 

μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων παρουσιάστηκε σε 10 υποερωτήσεις και 

υψηλότερο ποσοστό αρνητικών σε 2 (βλέπε και γράφημα 14).  

 

 Με την βοήθεια του πίνακα 5.17 μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα 

μεγαλύτερα ποσοστά θετικών απαντήσεων παρουσιάστηκαν σε οικονομικά και 

κοινωνικοπολιτικά αίτια και ποιο συγκεκριμένα στου χαμηλούς μισθούς (Ν=176, 

Ν%=91,2%), στις καλύτερες προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξης στο εξωτερικό 

(Ν=174, Ν%=90,6%), στις άτοπες πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (Ν=167, 

Ν%=86,5%), στην αδιαφάνεια και την αρνητικά οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα 

(Ν=161, Ν%=83,4%) και στην αξιοκρατία στο εξωτερικό (Ν=156, Ν%=80,8%).  

 

 Τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών απαντήσεων συναντήθηκαν στην αιτία της 

συνέχισης της καριέρας στον τόπο σπουδών για τα άτομα που σπούδασαν στο 
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εξωτερικό (Ν149, Ν%=77,2%) και στην επιθυμία για την κατοικία σε μια κοινωνία που 

ανέχεται τη διαφορετικότητα (Ν=105, Ν%=54,5%).   

 

 Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι φανερό ότι οι κυριότερες αιτίες 

μετανάστευσης στο εξωτερικό έχουν σχέση με επαγγελματικούς λόγους είτε άμεσα 

(π.χ. μισθός) είτε έμμεσα (π.χ. αξιοκρατία) παρά κοινωνικούς λόγους και πολιτισμικούς 

λόγους.  

 

Πίνακας 5.17. Πίνακας συχνοτήτων των υποερωτήσεων της ερώτησης 15 του 

ερωτηματολογίου.  

 Συχνότητα Ποσοστό Απούσες τιμές  

Χαμηλότεροι μισθοί, υψηλότερη φορολογία στην πατρίδα 
Ναι 176 91,2% 

0 
Όχι 17 8,8% 

Χειρότερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαιδεύση στην 

πατρίδα 

Ναι 140 72,9% 
1 

Όχι 52 27,1% 

Άτοπες Πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα 
Ναι 167 86,5% 

0 
Όχι 26 13,5% 

Αδιαφάνεια, πολιτικό καθεστώς, αρνητική οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
Ναι 161 83,4% 

0 
Όχι 32 16,6% 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό, 

ενδιαφέρουσα δουλειά - στο αντικείμενο μου 

Ναι 174 90,6% 
1 

Όχι 18 9,4% 

Προσπάθεια για απόκτηση περισσότερο σύγχρονων γνώσεων στο 

αντικέιμενο μου στο εξωτερικό 

Ναι 133 70,0% 
3 

Όχι 57 30,0% 

Απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας σε άλλη χώρα που εφαρμόζει 

σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και χρησιμοποιεί τρέχοντα 

πληροφοριακά συστήματα στο εκπαιδευτικό αι εργασιακό περιβάλλον 

Ναι 153 79,7% 

1 
Όχι 39 20,3% 

Σπούδασα στο εξωτερικό και συνέχισα εκεί 
Ναι 44 22,8% 

0 
Όχι 149 77,2% 

Αναξιοκρατία / πολιτική διαφθορά/ "μέσο" στην Ελλάδα 
Ναι 148 77,5% 

2 
Όχι 43 22,5% 

Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς-απόκτηση εμπειρίας από τη ζωή σε άλλη 

χώρα 

Ναι 148 77,5% 
2 

Όχι 43 22,5% 

Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά) στο εξωτερικό 
Ναι 156 80,8% 

0 
Όχι 37 19,2% 

Ήθελα να ζήσω σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο 

"διαφορετικό" 

Ναι 88 45,6% 
0 

Όχι 105 54,4% 
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Γράφημα 14. Οριζόντιο Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των υποερωτήσεων της 

ερώτησης 15 κατά φθίνουσα σειρά θετικών απαντήσεων. 
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Ερώτηση 16. Με την προϋπόθεση ότι οι παρακάτω παράγοντες είναι σε ισχύ, θα 

παραμένατε στην Ελλάδα;  

 Η ερώτηση 16 ασχολείται με τους λόγους διαμονής στην Ελλάδα και περιέχει 

10 υποερωτήσεις. Σύμφωνα με το γράφημα 15 σε καμία από τις υποερωτήσεις αυτές 

δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές παρατηρήσεις ενώ με την βοήθεια του πίνακα 3.18 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε καμία υποερώτηση το ποσοστό των αρνητικών 

απαντήσεων δεν ήταν μεγαλύτερο του 20% σε ακέραια τιμή.  

 

 Ποιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων οι 

βασικότερη λόγοι για παραμονή στην Ελλάδα είναι οι υψηλότεροι μισθοί (Ν=182, 

Ν%=94,3%), η Διαφάνεια και οι καλύτερες προοπτικές εξέλιξης  (Ν=181, Ν%=94,3%) 

και οι καλύτερες συνθήκες για έρευνα όπως και η αξιοκρατία (Ν%=92,7%)  

 

 Παρατηρούμε ότι οι λόγοι παραμονής στην Ελλάδα έχουν ομοιότητες με τους 

λόγους μετανάστευσης και αναφέρονται σε οικονομικούς και κοινωνικοπολιτικούς 

λόγους με την διαφορά ότι προστέθηκε και ο λόγος της βοήθειας στην έρευνα ως 

σημαντικός λόγος παραμονής στην χώρα, ή η βοήθεια από την πολιτεία  προς τους 

νέους επιστήμονες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Πίνακας 5.18. Πίνακας συχνοτήτων των υποερωτήσεων της ερώτησης 16 του 

ερωτηματολογίου.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό Απούσες τιμές  

Υψηλότεροι μισθοί, χαμηλότερη φορολογία στην πατρίδα Ναι 182 94,3% 
0 

Όχι 11 5,7% 

Καλύτερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαίδευσης στην 

πατρίδα 

Ναι 179 92,7% 
0 

Όχι 14 7,3% 

Θετικές Πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα Ναι 174 90,2% 
0 

Όχι 19 9,8% 

Διαφάνεια, πολιτικό καθεστώς θετική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ναι 181 94,3% 
1 

Όχι 11 5,7% 

Ειδικές πολιτικές για τους επαναπατρισθέντες ή όσους παρέμειναν 

(υπόσχεση status, ειδικές επιδοτήσεις και χορηγίες κ.τ.λ.) 

Ναι 153 80,5% 
3 

Όχι 37 19,5% 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξης, ενδιαφέρουσα δουλειά-

στο αντικείμενο μου 

Ναι 181 94,3% 
1 

Όχι 11 5,7% 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα 

στο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον 

Ναι 165 86,4% 
2 

Όχι 26 13,6% 

Εξάλειψη Αναξιοκρατιάς/πολιτκή διαφθοράς/ "μέσου" στην Ελλάδα Ναι 175 92,1% 
3 

Όχι 15 7,9% 

Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά) Ναι 178 92,7% 
1 

Όχι 14 7,3% 

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό Ναι 152 79,6% 
2 

Όχι 39 20,4% 
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Γράφημα 15. Οριζόντιο Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των υποερωτήσεων της 

ερώτησης 16 κατά φθίνουσα σειρά θετικών απαντήσεων. 
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Ερώτηση 17. Είναι οι παρακάτω λόγοι ικανοί να σας κρατήσουν στην Ελλάδα, 

ακόμη κι αν υπάρχουν λόγοι που θα σας ωθούσαν να φύγετε στο εξωτερικό; 

 Η ερώτηση 178 περιέχει 3 υποερωτήσεις και ασχολείται σχετικά με τους λόγους 

οι οποίοι θα κρατούσαν ένα άτομο στην Ελλάδα ακόμη και εάν ήθελε να φύγει στο 

εξωτερικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.19 και του γραφήματος 16 

μπορούμε να δούμε ότι οι κοινωνικοί λόγοι είναι ικανοί να κρατήσουν ένα άτομο στην 

Ελλάδα αφού το 82,3% του δείγματος απάντησε ότι αποτελεί σημαντικό λόγο. Οριακά 

περισσότερες θετικές απαντήσεις είχαμε στην αιτία του αισθήματος πατριωτισμού 

(50,5% - Ναι έναντι 49,5% - Όχι) ενώ οριακά περισσότερες αρνητικές απαντήσεις 

είχαμε στην αιτία της στράτευσης με το 51,5% να απαντά αρνητικά.  

 

Πίνακας 5.19. Πίνακας συχνοτήτων των υποερωτήσεων της ερώτησης 17 του 

ερωτηματολογίου.  

 Συχνότητα Ποσοστό Απούσες τιμές 

 Ναι Όχι Ναι Όχι Συχνότητα Ποσοστό 

Προσωπικοί /Οικογενειακοί / Κοινωνικοί λόγοι 158 34 82,3% 17,7% 1 0.5 

Αίσθημα πατριωτισμού 97 95 50,5% 49,5% 1 0.5 

Στράτευση 47 50 48,5% 51,5% 0 0 

 

 
Γράφημα 16. Οριζόντιο Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των υποερωτήσεων της 

ερώτησης 17. 
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Ερώτηση 18. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά 

σταθερές χώρες στον τομέα της τεχνολογικής υποστήριξης; 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος όπως αυτές παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.20 το δείγμα θεωρεί ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά 

σταθερές χώρες στον τομέα της τεχνολογικής υποστήριξης (Ν=171, Ν%=88.6%).   

 

Πίνακας 5.20. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 18 του ερωτηματολογίου. 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 171 88,6 90,5 

Όχι 18 9,3 9,5 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  189 97,9 100,0 

Δεν απάντησαν 4 2,1  

Τελικό σύνολο 193 100,0  

 

 
Γράφημα 17. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 18. 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 19. Πιστεύεις πως το Brain Drain; 
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 Η ερώτηση 19 περιέχει 4 υποερωτήσεις που ασχολούνται σχετικά με την άποψη 

του δείγματος για το Brian Drain.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.21  οι 

περισσότερες θετικές απαντήσεις βρέθηκαν στο ότι το φαινόμενο του Brain Drain 

αναδεικνύει και ενισχύει και άλλα προβλήματα (Ν=163, Ν%=86,7%), ότι είναι ένα 

σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (Ν=159, Ν%=84,6%) και ότι το φαινόμενο αυτό 

θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο (Ν=133, Ν%=70,7%) όπως και ότι μειώνει το 

ποσοστό ανεργίας (Ν=132, Ν=71%) ενώ σε καμία υποερώτηση δεν είχαμε μεγαλύτερο 

ποσοστό αρνητικών απαντήσεων από τις θετικές.  

 

Πίνακας 5.21. Πίνακας συχνοτήτων των υποερωτήσεων της ερώτησης 19 του 

ερωτηματολογίου. 

 Συχνότητα Ποσοστό Απούσες τιμές 

 Ναι Όχι Ναι Όχι Συχνότητα Ποσοστό 

Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα που συμβάλει 

στην ανάδειξη ή ενίσχυση και άλλων προβλημάτων 
163 25 86,7 13,3 5 2,6 

Θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο, εάν 
χρησιμοποιηθεί πρόοδος εν γένει και ότι είναι ανώφελο να 
γίνει προσπάθεια "ιάσεως" αντιμετωπίζοντας το ως ξέχωρο 
και ειδικό πρόβλημα 

133 55 70,7 29,3 5 2,6 

Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (μέσω 

εμβασμάτων, άσκηση ιδεών κ.τ.λ.) 
159 29 84,6 15,4 5 2,6 

Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η έξοδος των 
εγκεφάλων εκτονώνει την κρίση 132 54 71,0 29,0 7 3,6 

 

 
Γράφημα 18. Οριζόντιο Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των υποερωτήσεων της 

ερώτησης 19. 

Ερώτηση 20. Γενικά θεωρείται ότι το Brain Drain σας έχει επηρεάσει; 
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 Σχετικά με το ένα το φαινόμενο του Brain Drain τους έχει επηρεάσει το δείγμα 

έδωσε σχεδόν ίδιες θετικές και αρνητικές απαντήσεις, με τις θετικές να υπερτερούν 

ελάχιστά (Ν=96, Ν%=49,7%).   

 

Πίνακας 5.22. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 20 του ερωτηματολογίου. 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 96 49,7 51,1 

Όχι 92 47,7 48,9 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  188 97,4 100,0 

Δεν απάντησαν 5 2,6  

Τελικό σύνολο 193 100,0  

 

 

 
Γράφημα 19. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 20. 

 

Ερώτηση 21. Θεωρείται ότι το Brain Drain μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain 

(την επιστροφή στην Ελλάδα των ικανών και με σημαντικές γνώσεις 

επιστημόνων); 
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 Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος απάντησε ότι το Brain Drain μπορεί να 

μετατραπεί σε Brain Gain με την επιστροφή στη Ελλάδα των ικανών επιστημόνων 

(Ν=130, Ν%=67,4%).    

 

Πίνακας 5.23. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης 21 του ερωτηματολογίου. 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων 

Ποσοστό επί των 

έγκυρων απαντήσεων 

Ναι 130 67,4 69,1 

Όχι 58 30,1 30,9 

Σύνολο έγκυρων απαντήσεων  188 97,4 100,0 

Δεν απάντησαν 5 2,6  

Τελικό σύνολο 193 100,0  

 

 
Γράφημα 20. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ερώτησης 21. 
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5.4.2 Αποτελέσματα Επαγωγικής στατιστικής 

5.4.2.1 Εξέταση κανονικότητας μεταβλητών 

 Η εξέταση της κανονικότητας των μεταβλητών είναι αναγκαία για τον 

προσδιορισμό των κατάλληλων τεστ ελέγχου. Αν και ο τύπος των μεταβλητών της 

έρευνας είναι καθαρά ποιοτικός και η εξέταση θα γίνει με την βοήθεια μη 

παραμετρικών διαδικασιών η εξέταση της κανονικότητας των μεταβλητών είναι 

σημαντική για την αριθμητική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.  

 

 Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στα 

τεστ των Kolmogorov – Smirnov και Shapiro  Wilk για τον έλεγχο της κανονικότητας 

του συνόλου των εξεταζόμενων μεταβλητών. Όπως ήταν αναμενόμενο καμία 

μεταβλητή δεν βρέθηκε να ακολουθεί την κανονική κατανομή τεκμηριώνοντας την 

χρήση μη παραμετρικών διαδικασιών.  

 

5.4.2.2 Εξέταση δημογραφικών παραγόντων 

 

 Μετά την τεκμηρίωση της μη κανονικότητας των μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκαν τα τεστ των Mann – Whitney (δύο κατηγορίες) και Kruskal  – 

Wallis (περισσότερες από δύο κατηγορίες)  για τον έλεγχο της ισότητας των μέσων 

τιμών μεταξύ των κατηγοριών του εξεταζόμενου παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό 

εξετάστηκε η σημαντικότητα των δημογραφικών παραγόντων στις μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου και το σύνολο των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο δεύτερο 

μέρος του παραρτήματος. Στον πίνακα 5.24 παρουσιάζονται μόνο τα στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα και τα οποία πληροφορούν ότι  

 

• Ο παράγοντας Φύλο βρέθηκε στατιστικά σημαντικός σχετικά με την γνώση του 

φαινομένου Brain Drain, για την υστέρηση της Ελλάδας στα αυτοματοποιημένα 

υπολογιστικά συστήματα σε σχέση με τις οικονομικά σταθερές χώρες και τα 

βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα στο διαφορετικό ως λόγο για την 

παραμονή στην Ελλάδα.   



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

55 

 

 

 

• Ο παράγοντας Ηλικία βρέθηκε στατιστικά σημαντικός  στην άποψη του 

δείγματος για την υστέρηση της Ελλάδας στο ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με 

τις οικονομικά σταθερές χώρες.  

 

Πίνακας 5.24. Στατιστικά σημαντικά αριθμητικά αποτελέσματα του ελέγχου 

σημαντικότητας των δημογραφικών παραγόντων.  

Ερώτηση 
Εξεταζόμενος 

παράγοντας 
Τιμή στατιστικού β.ε. Sig. 

Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; Φύλλο 3954,000 - ,036 

στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα; Φύλλο 4115,000 - ,025 

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό Φύλλο 3967,500 - ,027 

στο ανθρώπινο δυναμικό; Ηλικία 18,340 2 ,020 

 

 Ο πίνακας 5.25 πληροφορεί επιπλέον ότι οι άνδρες του δείγματος έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να γνωρίζουν τον όρο Brain Drain, ότι θεωρούν ότι η Ελλάδα 

υστερεί περισσότερο από τις οικονομικά σταθερές χώρες σε σχέση με τα 

αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα ενώ οι Γυναίκες θεωρούν την 

ανεκτικότητα στο διαφορετικό ως αιτία παραμονής στην Ελλάδα περισσότερο από τους 

άνδρες.     

 

Πίνακας 5.25. Πίνακας συνάφειας μεταξύ του Φύλου και των ερωτήσεων για τις 

οποίες ο παράγοντας αυτός βρέθηκε στατιστικά σημαντικός.  

 

 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Συχνότητα 

Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; Ναι 51 36 

Όχι 46 60 

στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα; Ναι 92 80 

Όχι 5 14 

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο 

διαφορετικό 

Ναι 71 81 

Όχι 26 13 
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 Με παρόμοιο τρόπο ερμηνείας όπως και προηγουμένως, τα αποτελέσματα του 

πίνακα 5.26 δείχνουν ότι  στην ηλικιακή κατηγορία μεγαλύτερη των 25 ετών δεν 

υπήρξε καμία αρνητική απάντηση στο ότι η Ελλάδα υστερεί στο ανθρώπινο δυναμικό 

από άλλες ποιο οικονομικά σταθερές χώρες.  

 

Πίνακας 5.26. Πίνακας συνάφειας μεταξύ της Ηλικίας και των ερωτήσεων για τις 

οποίες ο παράγοντας αυτός βρέθηκε στατιστικά σημαντικός.  

 

 

Ηλικία 

18-25 25-30 >30 

Count Count Count 

στο ανθρώπινο δυναμικό; Ναι 108 4 5 

Όχι 74 0 0 

 

 Αξιοσημείωτα αποτελέσματα αυτής της παραγράφου είναι ότι η βελτίωση της 

αντιμετώπισης των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα είναι αρκετά σημαντικός 

λόγος για την παραμονή τους στην Ελλάδα, ότι οι ηλικίες οι οποίες έχουν βγει στην 

επαγγελματική αγορά παρατηρούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό υστερεί σε σχέση με 

άλλες ποιο αναπτυγμένες χώρες.  

 

5.4.2.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 

 

 Με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου R εκτελέσαμε το X2 τεστ 

ανεξαρτησίας στο σύνολο των μεταβλητών. Το σύνολο των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος το οποίο έδειξε ότι βρέθηκαν 245 

περιπτώσεις στις οποίες ο συντελεστής Χ2 του Pearson ήταν στατιστικά σημαντικός. 

Από αυτές τις περιπτώσεις οι περισσότερες αφορούσαν τις υποερωτήσεις των 

ερωτήσεων 11,15, 16, 17 και 19 φανερώνοντας ομοιότητες στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων.  

 

 Εκτός από την αναμενόμενες εξαρτήσεις των υποερωτήσεων άλλες 

περιπτώσεις ενδιαφέροντος ήταν το Φύλο με την άποψη για την μετατροπή το Brain 

Drain σε Brain Gain (Χ2= 4.727  ,Sig.=0.030) και της ικανοποίησης του επιπέδου των 
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σπουδών σε σχέση με το εάν το επίπεδο εκπαίδευσης κάνει του ερωτηθέντες ικανούς 

να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας του εξωτερικού (Χ2= 11,098, Sig.= 0,001). 

 

5.4.2.4 Συσχετίσεις  

 

 Το Χ2 τεστ ανεξαρτησίας δεν μπορεί να δείξει τον βαθμό της σχέσης μεταξύ 

δύο μεταβλητών αλλά μόνο εάν οι μεταβλητές επηρεάζουν η μία την τιμή της άλλης. 

Η εξέταση του βαθμού των σχέσεων αυτών γίνεται με την βοήθεια του συντελεστή του 

Spearman. Από το σύνολο των 263 περιπτώσεων για τις οποίες ο συντελεστής 

συσχέτισης βρέθηκε στατιστικά σημαντικός περιγράφονται οι σχέσεις που 

αναφέρονται στα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και οποιαδήποτε σχέση μπορεί να 

θεωρήθηκε αξιοσημείωτη για την εξαγωγή επιπλέον συμπερασμάτων.  

 

 Ξεκινώντας με την εξέταση των δημογραφικών μεταβλητών τα αποτελέσματα 

του πίνακα 5.27 έδειξαν ότι   σε όλες τις περιπτώσεις που οι συσχετίσεις μεταξύ των 

δημογραφικών μεταβλητών βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές χαρακτηρίζονται από 

αδύναμες συσχετίσεις ( -0,2<ρ<0,2) εκτός της σχέσης εκτός της στράτευσης με το 

Φύλο (ρ=0.564 ,Sig.<0.001).   

 

 Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις αυτού πίνακα μας πληροφορούν ότι  

 

• Οι άνδρες είναι ποιο πιθανό να γνωρίζουν τον όρο Brain Drain (ρ=0,152, Sig. 

=0,035), να θωρούν ότι η Ελλάδα υστερεί στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά 

συστήματα (ρ=0,163, Sig. =0,025)  και ότι η στράτευση να αποτελεί λόγο 

παραμονής στην Ελλάδα ακόμη και εάν θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό 

(ρ=0,564, Sig. < 0,001).  

• Οι γυναίκες είναι ποιο πιθανό να θεωρούν ότι το Brain Drain μπορεί να 

μετατραπεί σε Brain Gain (ρ=-0,170, Sig. =0,020) και ότι η ανεκτικότητα στο 

διαφορετικό αποτελεί αιτία παραμονής στην Ελλάδα (ρ=-0,161, Sig. =0,026). 

• Οι μικρότερες ηλικίες (<25 ετών) πιστεύουν ότι το Brain Drain ενισχύεται από 

το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα 
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(ρ=0,159, Sig. =0,030)  ενώ οι μικρότερες ηλικίες ότι η Ελλάδα υστερεί στο 

ανθρώπινο δυναμικό (ρ=-0,177, Sig. =0,014) 

 

Πίνακας 5.27. Στατιστικά σημαντικές τιμές συσχετίσεων μεταξύ των δημογραφικών 

μεταβλητών και του συνόλου των υπόλοιπων μεταβλητών.  

 

Φύλο Ηλικία 

 

ρ Sig. ρ Sig. 

Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; ,152* ,035   

Πιστεύεται ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης 
Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα; 

  ,159* ,030 

στο ανθρώπινο δυναμικό;   -,177* ,014 

στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα; ,163* ,025   

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό -,161* ,026   

Στράτευση (απαντήστε μόνο αν είστε άνδρας) ,564** ,000   

Θεωρείται ότι το Brain Drain μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain (την επιστροφή 
στην Ελλάδα των ικανών και με σημαντικές γνώσεις επιστημόνων); 

-,170* ,020   

 

 Η εξέταση των υπόλοιπων στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων έδωσε τα 

παρακάτω συνοπτικά αποτελέσματα.  

• Σε όλες τις συσχετίσεις κανένας συντελεστής συσχέτισης δεν περιγράφει 

κάποια δυνατή σχέση. Ποιο συγκεκριμένα η μεγαλύτερη απόλυτη τιμή του 

συντελεστή συσχέτισης βρέθηκε ίσος με 0,558 ενώ όλες οι υπόλοιπες 

συσχετίσεις χαρακτηρίζονται από αδύναμο έως και πολύ αδύναμο βαθμό 

σχέσης.   

• Παρατηρήθηκε μεγάλο πλήθος θετικών συσχετίσεων μεταξύ των 

υποερωτήσεων στις ερωτήσεις 11, 15, 16, 17 και 19 το οποίοι δείχνει ότι οι 

ερωτηθέντες δεν παρουσίασαν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις στις 

υποερωτήσεις αυτές. Έτσι, αναμένεται η θετική ή αρνητική απάντηση στις 

υποερωτήσεις να ακολουθεί ένα παρόμοιο τρόπο απάντησης με ελάχιστες ή 

καθόλου  διαφοροποιήσεις εντός των υποερωτήσεων.  

• Η ερώτηση 15 παρουσίασε τις περισσότερες στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις. Μετά την αφαίρεση των συσχετίσεων μεταξύ των υποερωτήσεων 

(ενδοσυσχετίσεις) καταμετρήθηκαν συνολικά 53 στατιστικά σημαντικές 
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συσχετίσεις. Ου συσχετίσεις αυτές είναι όλες αδύναμες θετικές εκτός της 

συσχέτισης μεταξύ των υποερωτήσεων 15.12 και 17.1 (ρ=-0.176, Sig.=0.015) 

και δείχνει ότι οι ερωτηθέντες που θα αποφάσιζαν την φυγή στο εξωτερικό για 

να ζήσουν σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό 

δεν αναμένεται να ματαιώσουν την μετανάστευση τους για προσωπικού ή 

κοινωνικούς λόγους. Οι υπόλοιπες συσχετίσεις δείχνουν ότι οι υποερωτήσεις 

της ερώτησης 15 συσχετίζονται σχεδόν με όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου εκτός της 9 και της ερώτησης 4 δείχνοντας ότι οι λόγοι για 

τη φυγή προς το εξωτερικό εξαρτώνται έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το 

παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και τα πληροφοριακά συστήματα.  

 

 Για την περαιτέρω εξέταση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών 

κατασκευάστηκαν 4 νέες μεταβλητές, οι sumBD, sumES, sumBDPS και sumPS. Οι 

μεταβλητές αυτές προέρχονται από το άθροισμα των ερωτήσεων 4,13,15,16,17,19,20 

και 21 για την sumBD και αφορούν την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το 

φαινόμενο Brain Drain, των ερωτήσεων 5,6 και 10 για την sumES και αφορούν την 

άποψη των ερωτηθέντων για το επίπεδο εκπαίδευσης, των ερωτήσεων 9, 11, 12 και 18 

για την sumPS και αφορούν την άποψη των ερωτηθέντων για τα πληροφοριακά 

συστήματα και των ερωτήσεων 7,8 και 14 και αφορούν την άποψη των ερωτηθέντων 

για το φαινόμενο του Brain Drain σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα (βλέπε 

και παράγραφο 6.1-Συζήτηση).  

 

 Σκοπός αυτού του μετασχηματισμού ήταν η εξέταση των απαντήσεων στις 

αντίστοιχες κατηγορίες με τη μορφή βαθμολογίας λόγω της ομοιογένειας του τρόπου 

απάντησης (1 ή 2) σε όλες τις ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτών των 

συσχετίσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.28 έδειξαν μη στατιστικά σημαντικές και  

αδύναμες σχέσεις μεταξύ των νέων αυτών μεταβλητών.  

 

 Η συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων των ερωτηθέντων για το φαινόμενο του 

Brain Drain και των πληροφοριακών συστημάτων (ρ=0.203, Sig.=0.053)αυτή 

περιγράφει και μια αδύναμη θετική σχέση η οποία είναι οριακά μη σημαντική και 
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δείχνει ότι οι απαντήσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες αναμένεται να είναι 

ανάλογα θετικές(Ναι) ή αρνητικές (Όχι).  

 

 Άλλα σημεία ενδιαφέροντος είναι η οριακά μη στατιστικά σημαντική και 

αδύναμη αρνητική σχέση μεταξύ της άποψης των ερωτηθέντων για το φαινόμενο του 

Brain Drain και το επίπεδο εκπαίδευσης και (ρ=-0.179, Sig.=0.097) και η θετική της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων (ρ=0.139, Sig.=0.198). Οι συσχετίσεις αυτές αν 

και ερμηνεύονται μόνο σε σχέση με την αναμενόμενη συμπεριφορά των απαντήσεων 

και όχι με την ακριβή ερμηνεία τους επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες σχέσεις 

συγκεντρωτικά.   

 

Πίνακας 5.28. Συντελεστής συσχέτισης και στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των 

μετασχηματισμένων μεταβλητών  

 sumBD sumES sumBDPS sumPS 

Spearman's rho sumBD Correlation Coefficient 1,000 -,179 ,139 ,203 

Sig. (2-tailed) . ,097 ,198 ,059 

N 88 87 87 87 

sumES Correlation Coefficient -,179 1,000 ,019 ,006 

Sig. (2-tailed) ,097 . ,800 ,933 

N 87 189 177 181 

sumBDPS Correlation Coefficient ,139 ,019 1,000 -,045 

Sig. (2-tailed) ,198 ,800 . ,558 

N 87 177 180 175 

sumPS Correlation Coefficient ,203 ,006 -,045 1,000 

Sig. (2-tailed) ,059 ,933 ,558 . 

N 87 181 175 184 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

6.1 Συζήτηση 

 

Δεδομένα 

Οι ελάχιστες απούσες τιμές (=1,15% του δείγματος) δεν δημιουργούν 

πρόβλημα στην ακρίβεια των μετρήσεων. Η διόρθωση στην μεταβλητή 17.3 κρίθηκε 

αναγκαία για την εξαγωγή ακριβέστερων αποτελεσμάτων με την απαλοιφή των 

λανθασμένων απαντήσεων.  

 

Μέγεθος δείγματος 

Το μέγεθος του δείγματος είναι ικανοποιητικό και μεγαλύτερο του 30 ενώ  η 

χρήση του Κ.Ο.Θ. για την κανονικότητα δεν εφαρμόστηκε όπως και δεν ήταν αναγκαία 

η εξέταση της κανονικότητας του δείγματος η οποία έγινε για την εξακρίβωση της μη 

κανονικότητας των μεταβλητών αφού η χρήση μη παραμετρικών διαδικασιών είναι εξ 

ορισμού η καταλληλότερη μέθοδος εκτέλεσης των απαιτούμενων τεστ για την 

περίπτωση κατηγορικών μεταβλητών όπως στην συγκεκριμένη έρευνα. 

 

 Αξιοπιστία ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο κρίνεται αξιόπιστο αφού ο συντελεστής του Cronbach 

είναι μεγαλύτερος του 0,7. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο αφού 

συναντήθηκαν αρκετά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, κάτι που αντιστάθμισε τις παρουσία αποκλειστικά και μόνο 

διχοτομικών ερωτήσεων.  

 

Αποτελέσματα 

  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι  αν και το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που δεν γνωρίζει τον όρο του Brain Drain είναι λίγο μεγαλύτερο από 

αυτούς που το γνωρίζουν, παρόλα αυτά η πλειοψηφία του δείγματος (Ν%=80,3%) 

απάντησε θετικά στην ερώτηση ότι το φαινόμενο αυτό δημιουργεί χάσμα μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών χωρών. Σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (ICAP, 2015; 

Λαμπριανίδης, 2011) οι κυριότερες αιτίες που θα ενθάρρυναν του ερωτηθέντες για την 

φυγή τους στο εξωτερικό ήταν οι χαμηλοί μισθοί (Ν%=91,2%), οι καλύτερες 
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προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξης στο εξωτερικό (Ν%=90,6%), οι άτοπες πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (Ν%=86,5%), η αδιαφάνεια και η αρνητικά οικονομική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα (Ν%=83,4%) και η αξιοκρατία στο εξωτερικό (Ν%=80,8%) 

ενώ απαντήσαν ότι θα παρέμεναν στην Ελλάδα εάν οι μισθοί ήταν υψηλότεροι 

(Ν%=94,3%), υπήρχε Διαφάνεια και καλύτερες προοπτικές εξέλιξης  (Ν%=94,3%) 

όπως και καλύτερες συνθήκες για έρευνα και αξιοκρατία (Ν%=92,7%). Τέλος ως 

κύριος αποτρεπτικός λόγος φυγής ακόμη και εάν το είχαν αποφασίσει βρέθηκε να 

είναι μόνο οι προσωπικοί ή/και κοινωνικοί λόγοι (Ν%=82,3%) 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και παρουσιάζουν παρόμοιους λόγους 

φυγής προς το εξωτερικό με αυτά της έρευνας της  ICAP (ICAP, 2015) διαφέρουν 

στον πρωταρχικό λόγο φυγής, αφού σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας της  ICAP 

ο κύριος λόγος φυγής ήταν η αδιαφάνεια και όχι η οικονομική κρίση ενώ συμφωνούν 

απόλυτα στους λόγους επιστροφής από το εξωτερικό ή παραμονής στην Ελλάδα. .  

  

 Για το εάν το φαινόμενο αυτό τους έχει επηρεάσει το δείγμα εμφανίστηκε 

μοιρασμένο ως προς τις απαντήσεις του και το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain (Ν%=67,4%) 

ενώ απάντησαν ότι το φαινόμενο του Brain Drain αναδεικνύει και ενισχύει και άλλα 

προβλήματα (Ν%=86,7%), ότι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα 

(Ν%=84,6%) και ότι το φαινόμενο αυτό θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο 

(Ν%=70,7%) όπως και ότι μειώνει το ποσοστό ανεργίας (Ν=71%) 

 

 Σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών στην Ελλάδα το δείγμα φάνηκε 

μοιρασμένο ως προς την απάντηση του όπως και στην ερώτηση για το εάν το 

παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο τους κάνει ικανούς να 

ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας του εξωτερικού, όμως το μεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγματος απάντησε ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στο εξωτερικό από 

ότι στην Ελλάδα (Ν%=77,2%). 

 

 Σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος απάντησε ότι η εκπαίδευση που έχει λάβει έως τώρα στα πληροφοριακά 
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συστήματα δεν είναι ικανοποιητική (Ν%=71,5%), ότι τα επαγγέλματα που κάνουν 

χρήση πληροφοριακών συστημάτων δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό (Ν%=71,5%) και ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά 

σταθερές χώρες στον τομέα της τεχνολογικής υποστήριξης (Ν%=88,6%). Σύμφωνα 

με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων η Ελλάδα υστερεί στα αυτοματοποιημένα 

υπολογιστικά συστήματα (Ν%=90,1%), στο σύνολο των διαδικασιών (Ν%=88,9%) 

και στο ανθρώπινο δυναμικό (Ν%=61,3%). 

 

 Αντίθετες απόψεις από τα συμπεράσματα των Venkatramani & Roy, (2006) 

και Dodani & LaPorte (2005) είχαν οι ερωτηθέντες για την σχέση των πληροφοριακών 

συστημάτων και του φαινομένου του Brain Drain αφού το 52,8% των ερωτηθέντων 

πιστεύει πως το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα όμως συνέκλιναν στην άποψη ότι η χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων έχει την δυνατότητα μελλοντικά να βοηθήσει στην 

ανάκαμψη από το Brain Drain αφού το 80,3% απάντησε θετικά. Τέλος, 60,1% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και 

των πληροφοριακών συστημάτων θα αυξήσουν την εκροή επιστημόνων στην 

τρέχουσα χρονική περίοδο στην Ελλάδα 

 

 Ο παράγοντας Φύλο και Ηλικία βρέθηκε στατιστικά σημαντικός  μόνο σε 4 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ποιο συγκεκριμένα ο παράγοντας του Φύλου  έδειξε 

ότι οι άνδρες του δείγματος γνωρίζουν τον όρο Brain Drain, και ότι η Ελλάδα υστερεί 

περισσότερο από τις οικονομικά σταθερές χώρες σε σχέση με τα αυτοματοποιημένα 

υπολογιστικά συστήματα ενώ οι Γυναίκες θεωρούν την ανεκτικότητα στο διαφορετικό 

ως αιτία παραμονής στην Ελλάδα περισσότερο από τους άνδρες ενώ. Ο παράγοντας 

Ηλικία έδειξε ότι για ηλικίες μεγαλύτερες των 25 ετών δεν υπήρξε καμία αρνητική 

απάντηση στο ότι η Ελλάδα υστερεί στο ανθρώπινο δυναμικό από άλλες ποιο 

οικονομικά σταθερές χώρες.  

 

 Τα αποτελέσματα της εξέτασης των συσχετίσεων στο σύνολο των μεταβλητών 

έδειξαν ότι στο σύνολο περιγράφονται από αδύναμες θετικές ή αρνητικές σχέσεις. Ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα που έδειξε η εξέταση των συσχετίσεων ήταν η εμφάνιση ενός 
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συγκεκριμένου σχεδίου απαντήσεων (pattern) των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις που 

περιείχαν υποερωτήσεις και δείχνει ότι η άποψη των ερωτηθέντων ήταν De Facto και 

η ανάλυση των κύριων διανυσμάτων (ερωτήσεων) σε μικρότερα  (υποερωτήσεις) δεν 

απέδωσε διαφορετικότητα στην άποψη τους. Δηλαδή αν και σε μικρή ηλικία η άποψη 

των ερωτηθέντων έχει ήδη διαμορφωθεί ενώ η  περαιτέρω ερμηνεία αυτού είναι ότι 

μπορούν να θεωρηθούν εν δυνάμει μετανάστες προς το εξωτερικό.  

 

6.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

 

Το ερωτηματολόγιο κρίθηκε αξιόπιστο και οι απαντήσεις του περιεκτικές 

υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες έρευνες. 

Μια πιθανή βελτίωση του θα ήταν η πρόσθεση περισσότερων δημογραφικών στοιχείων 

που να περιγράφουν την οικονομική κατάσταση του ερωτηθέντος π.χ. ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα ή την τρέχουσα εργασιακή κατάσταση π.χ. άνεργος ή 

εργαζόμενος όπως και ο εμπλουτισμός του δείγματος τόσο αριθμητικά όσο και 

γεωγραφικά.    

 

6.3 Συμπεράσματα  

 

Σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα 

  

1. Ποια είναι η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το φαινόμενο του Brain 

Drain; 

 

 Οι ερωτηθέντες του δείγματος απάντησαν ότι το φαινόμενο του Brain Drain 

αναδεικνύει και ενισχύει και άλλα προβλήματα, ότι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για 

την Ελλάδα, ότι το φαινόμενο αυτό θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο και ότι 

μειώνει το ποσοστό ανεργίας  

 

2. Ποια είναι η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το επίπεδο σπουδών τους; 
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 Οι ερωτηθέντες του δείγματος είχαν παρόμοιες θετικές και αρνητικές απόψεις 

σχετικά με το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα και για το εάν τους παρέχει τις 

απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική επιτυχία τους στο εξωτερικό αλλά 

υπερίσχυσαν οι απόψεις ότι το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ποιο υψηλό στο εξωτερικό 

από ότι στην Ελλάδα.  

 

3. Ποια είναι η άποψη τους σχετικά με το επίπεδο χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων; 

  

 Το δείγμα δήλωσε μη ικανοποιημένο για την η εκπαίδευση που έχει λάβει έως 

τώρα στα πληροφοριακά συστήματα τόνισε την διαφορά της χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την  

Ελλάδα να υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες στον τομέα της 

τεχνολογικής υποστήριξης και κυρίως στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά 

συστήματα. 

 

 

4. Επηρεάζεται η άποψη των ερωτηθέντων σε σχέση με δημογραφικούς 

παράγοντες;  

  

 Η επιρροή των δημογραφικών παραγόντων του δείγματος είναι πολύ μικρή και 

έχει σχέση κυρίως με το φύλλο των ερωτηθέντων και δεν επηρεάζει τις απαντήσεις του 

δείγματος.  

 

5. Μπορεί η χρήση πληροφοριακών συστημάτων να βοηθήσει στη μείωση του 

φαινομένου του brain Drain; 

  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική πορεία των νέων στην Ελλάδα σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικότητες αλλά δεν μπορεί να ανασχέσει αυτό το 

φαινόμενο το οποίο είναι κυρίως κοινωνικοπολιτικό  
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6. Μπορεί να το Brain Drain να μετατραπεί σε Brain Gain;  

  

 Στο ότι το Brain Drain Μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain συμφωνεί το 

δείγμα της έρευνας ενώ προηγούμενες έρευνες τονίζουν ότι αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί υπό κατάλληλες συνθήκες  



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

67 

 

 

 

Επίλογος  

 

 Το φαινόμενο της μετανάστευσης ταλαντούχων νέων αποτελεί γεγονός και 

ανοιχτή πληγή για την Ελληνική κοινωνία. Όπως ήδη αναφέραμε είναι πρώτη φορά 

από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους να παρατηρείται μαζική φυγή στο εξωτερικό 

χωρίς να έχει προηγηθεί ή η χώρα να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Την ύπαρξη 

αυτού του φαινομένου αυτό δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς αφού τα στοιχεία και οι 

έρευνες μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι 

υπαρκτό. Οι διαφοροποιήσεις στα αριθμητικά στοιχεία μεταξύ των διαφορών ερευνών 

δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερη σημασία.  

 

 Η θεωρητική αλλά και η ερευνητική προσέγγιση έδειξε ότι ο φαινόμενο αυτό 

είναι πρωτίστως κοινωνικοπολιτικό ενώ οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην 

καθημερινότητα των πολιτών είναι αποτέλεσμα αυτού. Η έρευνα μέσω 

ερωτηματολογίου έδειξε με λεπτομέρεια τα γεγονότα που περιγράφονται θεωρητικά 

ως αποτελέσματα Ελληνικών και ξένων ερευνών σχετικά με το Brain Drain.  

 

 Οι νέοι δεν εμπιστεύονται το σύστημα αξιών της χώρας και το οποίο 

χαρακτηρίζουν ως αναξιοκρατικό. Το αποτέλεσμα αυτής της απογοήτευσης είναι η 

φυγή αφού δεν τους επιτρέπει ελπίδα για την μελλοντική τους επαγγελματική αλλά 

και κοινωνική πορεία (π.χ. δημιουργία οικογένειας).   

 

 Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει 

σε ένα μικρό βαθμό την μείωση αυτού του φαινομένου αλλά όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει και προηγούμενους η εξασφάλιση μιας σταθερής οικονομικό πολιτικής 

κατάστασης σε μίας χώρα αποτελεί ποιο σημαντικό παράγοντα αφού είναι αναγκαίος  

για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την ασφαλή πορεία νέων επιχειρήσεων.  

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων έχουν 

διαμορφωθεί και οι ίδιοι έχουν ήδη μια πρώτη άποψη για την τρέχουσα εικόνα, τα 

προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον σε σχέση με την 
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οικονομική και επαγγελματική τους πορεία αλλά και για το εάν θα φύγουν ή όχι στο 

εξωτερικό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μέρος πρώτο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

  

1. Φύλο: 

Άντρας  

Γυναίκα  

 

2. Ηλικία (18-25, 25-30, >30) 

18-25  

25-30  

>30  

 

3. Επίπεδο σπουδών 

Προπτυχιακός ΑΕΙ  

Μεταπτυχιακός ΑΕΙ  

 

4. Γνωρίζετε τον όρο Brain Drain; 

Ναι  

Όχι  

 

5. Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα; 

Ναι  

Όχι  

 

6. Θεωρείτε ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό; 

Ελλάδα  

Εξωτερικό  

       

7. Πιστεύετε ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης 

Πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα; 

Ναι  

Όχι  
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8. Θεωρείτε ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχει τη δυνατότητα 

μελλοντικά να βοηθήσει στην ανάκαμψη από το Brain Drain; 

Ναι  

Όχι  

 

9. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση που έχετε λάβει ως τώρα ως προς τη χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων είναι ικανοποιητική; 

Ναι  

Όχι  

 

10. Θεωρείτε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης που σας παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, 

σας κάνει ικανούς να ανταπεξέλθετε στην αγορά εργασίας του εξωτερικού; 

Ναι  

Όχι  

 

11. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες 

στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα: 

 

- στο σύνολο διαδικασιών (τη γενικότερη χρήση στον δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα), 

Ναι  

Όχι  

  

- στο ανθρώπινο δυναμικό, 

Ναι  

Όχι  

 

- στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστημάτα, 

Ναι  

Όχι  

 

12. Τα επαγγέλματα που κάνουν χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχουν τις 

ίδιες απαιτήσεις σε  Ελλάδα και εξωτερικό; 

Ναι  

Όχι  

 

13. Το Brain Drain δημιουργεί χάσμα μεταξύ πλουσίων – φτωχών χωρών; 

Ναι  

Όχι  
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14. Πιστεύετε οτι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων θα μειώσουν την εκροή επιστημόνων ή θα την 

αυξήσουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο στην Ελλάδα; 

Αύξηση  

Μείωση  

 

 

15. Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω πολιτικές/λόγους θα σας ενθάρρυναν να 

φύγετε στο εξωτερικό: 

 

- Χαμηλότεροι μισθοί, υψηλότερη φορολογία στην πατρίδα 

Ναι  

Όχι  

 

- Χειρότερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαίδευση στην 

πατρίδα 

Ναι  

Όχι  

 

- Άτοπες Πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα  

Ναι  

Όχι  

 

- Αδιαφάνεια, πολιτικό καθεστώς, αρνητική οικονομική ανάπτυξη της χώρας,  

Ναι  

Όχι  

 

- Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό, ενδιαφέρουσα 

δουλειά – στο αντικείμενο μου  

Ναι  

Όχι    

 

- Προσπάθεια για απόκτηση περισσότερο σύγχρονων γνώσεων στο αντικείμενο 

μου στο εξωτερικό 

Ναι  

Όχι  
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- Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε άλλη χώρα που εφαρμόζει σύγχρονες 

εκπαιδευτικές πολιτικές       και χρησιμοποιεί τρέχοντα πληροφοριακά 

συστήματα στο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον. 

Ναι  

Όχι  

  

- Σπούδασα στο εξωτερικό και συνέχισα εκεί  

Ναι  

Όχι  

 

- Αναξιοκρατία / πολιτική διαφθορά/ «μέσο» στην Ελλάδα  

Ναι  

Όχι    

 

- Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς – απόκτηση εμπειρίας από τη ζωή σε άλλη 

χώρα  

Ναι  

Όχι    

 

- Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά) στο εξωτερικό 

Ναι  

Όχι    

 

- Ήθελα να ζήσω σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο 

«διαφορετικό»  

Ναι  

Όχι  

 

16. Με την προϋπόθεση ότι οι παρακάτω παράγοντες είναι σε ισχύ, θα παραμένατε 

στην Ελλάδα; 

 

- Υψηλότεροι μισθοί, χαμηλότερη φορολογία στην πατρίδα,  

Ναι  

Όχι  

- Καλύτερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαίδευση στην 

πατρίδα 

Ναι  

Όχι  

 

- Θετικές Πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα  
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Ναι  

Όχι  

 

- Διαφάνεια, πολιτικό καθεστώς, θετική οικονομική ανάπτυξη της χώρας,  

Ναι  

Όχι  

 

- Ειδικές πολιτικές για τους επαναπατρισθέντες ή όσους παρέμειναν (υπόσχεση 

status, ειδικές επιδοτήσεις και χορηγίες κ.τ.λ.),  

Ναι  

Όχι  

 

- Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, ενδιαφέρουσα δουλειά – στο 

αντικείμενο μου  

Ναι  

Όχι  

 

- Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο 

εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον. 

Ναι  

Όχι  

 

- Εξάλειψη Αναξιοκρατίας / πολιτική διαφθοράς/ «μέσου» στην Ελλάδα  

Ναι  

Όχι  

 

- Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά)  

Ναι  

Όχι  

 

- Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο «διαφορετικό»  

Ναι  

Όχι  

 

17. Είναι οι παρακάτω λόγοι ικανοί να σας κρατήσουν στην Ελλάδα, ακόμα κι αν 

υπάρχουν άλλοι λόγοι που θα σας ωθούσαν να φύγετε στο εξωτερικό; 

 

- Προσωπικοί / οικογενειακοί / κοινωνικοί λόγοι 

Ναι  

Όχι  
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- Αίσθημα πατριωτισμού 

Ναι  

Όχι  

 

- Στράτευση (απαντήστε μόνο αν είστε άνδρας) 

Ναι  

Όχι  

 

18. Θεωρείτε οτι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες 

στον τομέα της τεχνολογικής υποστήριξης; 

Ναι  

Όχι  

 

19. Πιστεύεις πως το Brain Drain: 

 

- Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα που συμβάλει στην ανάδειξη ή 

ενίσχυση και άλλων προβλημάτων 

Ναι  

Όχι  

 

- Θα ακολουθήσει έναν φυσιολογικό δρόμο, εάν πραγματοποιηθεί πρόοδος εν 

γένει και οτι είναι ανώφελο να γίνει προσπάθεια «ιάσεως», αντιμετωπίζοντάς 

το ως ξέχωρο και ειδικό πρόβλημα; 

Ναι  

Όχι  

 

- Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (μέσω εμβασμάτων, άσκησης, 

ιδεών κ.τ.λ).  

Ναι  

Όχι  

 

- Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η έξοδος των εγκεφάλων εκτονώνει την 

κρίση 

Ναι  

Όχι  

 

20. Γενικά θεωρείτε ότι το Brain Drain σας έχει επηρεάσει; 

Ναι  
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Όχι  

 

21. Θεωρείτε οτι το Brain Drain μπορει να μετατραπεί σε Brain Gain (την 

επιστροφή στην Ελλάδα των ικανών και με σημαντικές γνώσεις επιστημόνων); 

Ναι  

Όχι  
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Μέρος Δεύτερο ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1. Έλεγχος Κανονικότητας μεταβλητών  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; ,349 85 ,000 ,636 85 ,000 

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα; ,361 85 ,000 ,634 85 ,000 

Θεωρείται ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; ,485 85 ,000 ,502 85 ,000 

Πιστεύεται ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα; 

,373 85 ,000 ,630 85 ,000 

Θεωρείται ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχει την δυνατότητα μελλοντικά να 

βοηθήσει στην ανάκαμψη από το Brain Drain; 

,501 85 ,000 ,462 85 ,000 

Θεωρείται ότι η εκπαίδευση που έχετε λάβει ως τώρα ως προς τη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων είναι ικανοποιητική; 

,439 85 ,000 ,579 85 ,000 

Θεωρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης που σας παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, σας 

κάνει ικανούς να ανταπεξέλθετε στην αγορά εργασίας του εξωτερικού; 

,355 85 ,000 ,635 85 ,000 

στο σύνολο των διαδικασιών (τη γενικότερη χρήση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα); ,528 85 ,000 ,354 85 ,000 

στο ανθρώπινο δυναμικό; ,428 85 ,000 ,593 85 ,000 

στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα; ,540 85 ,000 ,217 85 ,000 

Τα επαγγέλματα που κάνουν χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχουν τις ίδιες 

απαιτήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό; 

,428 85 ,000 ,593 85 ,000 

Το Brain Drain δημιουργεί χάσμα μεταξύ πλουσίων - φτωχών χωρών; ,524 85 ,000 ,375 85 ,000 

Πιστεύεται ότι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων θα μειώσουν την εκροή επιστημόνων ή θα την αυξήσουν 

στην τρέχουσα χρονική περίοδο στην Ελλάδα; 

,392 85 ,000 ,622 85 ,000 

Χαμηλότεροι μισθοί, υψηλότερη φορολογία στην πατρίδα ,532 85 ,000 ,331 85 ,000 

Χειρότερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαιδεύση στην πατρίδα ,428 85 ,000 ,593 85 ,000 

Άτοπες Πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα ,511 85 ,000 ,431 85 ,000 

Αδιαφάνεια, πολιτικό καθεστώς, αρνητική οικονομική ανάπτυξη της χώρας ,506 85 ,000 ,447 85 ,000 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό, ενδιαφέρουσα σουλειά - 

στο αντικείμενο μου 

,532 85 ,000 ,331 85 ,000 

Προσπάθεια για απόκτηση περισσότερο σύγχρονων γνώσεων στο αντικέιμενο μου στο 

εξωτερικό 

,439 85 ,000 ,579 85 ,000 

Απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας σε άλλη χώρα που εφαρμόζει σύγχρονες 

εκπαιδευτικές πολιτικές και χρησιμοποιεί τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο 

εκπαιδευτικό αι εργασιακό περιβάλλον 

,496 85 ,000 ,476 85 ,000 

Σπούδασα στο εξωτερικό και συνέχισα εκεί ,468 85 ,000 ,536 85 ,000 

Αναξιοκρατία / πολιτική διαφθορά/ "μέσο" στην Ελλάδα ,474 85 ,000 ,525 85 ,000 
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Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς-απόκτηση εμπειρίας από τη ζωή σε άλλη χώρα ,445 85 ,000 ,572 85 ,000 

Αναγνώριση ροσόντων (αξιοκρατικά) στο εξωτερικό ,506 85 ,000 ,447 85 ,000 

Ήθελα να ζήσω σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο "διαφορετικό" ,355 85 ,000 ,635 85 ,000 

Υψηλότεροι μισθοί, χαμηλότερη φορολογία στην πατρίδα ,539 85 ,000 ,250 85 ,000 

Καλύτερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαίδευσης στην πατρίδα ,535 85 ,000 ,306 85 ,000 

Θετικές Πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα ,528 85 ,000 ,354 85 ,000 

Διαφάνεια, πολιτικό καθεστώς θετική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. ,537 85 ,000 ,279 85 ,000 

Ειδικές πολιτικές για τους επαναπατρισθέντες ή όσους παρέμειναν (υπόσχεση status, 

ειδικές επιδοτήσεις και χορηγίες κ.τ.λ.) 

,490 85 ,000 ,490 85 ,000 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξης, ενδιαφέρουσα δουλειά-στο αντικείμενο 

μου 

,539 85 ,000 ,250 85 ,000 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο 

εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον 

,520 85 ,000 ,395 85 ,000 

Εξάλειψη Αναξιοκρατιάς/πολιτκή διαφθοράς/ "μέσου" στην Ελλάδα ,532 85 ,000 ,331 85 ,000 

Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά) ,540 85 ,000 ,217 85 ,000 

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό ,474 85 ,000 ,525 85 ,000 

Προσωπικοί /Οικογενειακοί / Κοινωνικοί λόγοι ,490 85 ,000 ,490 85 ,000 

Αίσθημα πατριωτισμού ,349 85 ,000 ,636 85 ,000 

Στράτευση (απαντήστε μόνο αν είστε άνδρας) ,349 85 ,000 ,636 85 ,000 

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες στον 

τομέα της τεχνολογικής υποστήριξης 

,537 85 ,000 ,279 85 ,000 

Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα που συμβάλει στην ανάδειξη ή ενίσχυση και 

άλλων προβλημάτων 

,515 85 ,000 ,413 85 ,000 

Θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο, εάν χρησιμοποιηθεί πρόοδος εν γένει και ότι 

έιναι ανώφελο να γίνει προσπάθεια "ιάσεως" αντιμετωπίζοντας το ως ξέχωρο και ειδικό 

πρόβλημα 

,445 85 ,000 ,572 85 ,000 

Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (μέσω εμβασμάτων, άσκηση ιδεών κ.τ.λ.) ,496 85 ,000 ,476 85 ,000 

Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η έξοδος των εγκεφάλων εκτονώνει την κρίση ,463 85 ,000 ,546 85 ,000 

Γενικά θεωρείται ότι το Brain Drain σας έχει επηρεάσει; ,355 85 ,000 ,635 85 ,000 

Θεωρείται ότι το Brain Drain μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain (την επιστροφή στην 

Ελλάδα των ικανών και με σημαντικές γνώσεις επιστημόνων); 

,404 85 ,000 ,614 85 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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2. Εξέταση παράγοντα Φύλο με τη βοήθεια του τεστ M-U 

 M- U Sig.  

Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; 3954,000 ,036 

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα; 4246,000 ,222 

Θεωρείται ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 4444,000 ,801 

Πιστεύεται ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην Ελλάδα; 

4308,500 ,852 

Θεωρείται ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχει την δυνατότητα μελλοντικά να βοηθήσει στην 

ανάκαμψη από το Brain Drain; 

4034,000 ,166 

Θεωρείται ότι η εκπαίδευση που έχετε λάβει ως τώρα ως προς τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

είναι ικανοποιητική; 

4442,500 ,582 

Θεωρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης που σας παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, σας κάνει ικανούς να 

ανταπεξέλθετε στην αγορά εργασίας του εξωτερικού; 

4467,500 ,673 

στο σύνολο των διαδικασιών (τη γενικότερη χρήση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα); 4475,000 ,857 

στο ανθρώπινο δυναμικό; 4255,000 ,344 

στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα; 4115,000 ,025 

Τα επαγγέλματα που κάνουν χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε Ελλάδα 

και εξωτερικό; 

3968,000 ,063 

Το Brain Drain δημιουργεί χάσμα μεταξύ πλουσίων - φτωχών χωρών; 3862,000 ,109 

Πιστεύεται ότι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και των πληροφοριακών 

συστημάτων θα μειώσουν την εκροή επιστημόνων ή θα την αυξήσουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο 

στην Ελλάδα; 

4299,500 ,940 

Χαμηλότεροι μισθοί, υψηλότερη φορολογία στην πατρίδα 4612,000 ,817 

Χειρότερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαιδεύση στην πατρίδα 4224,000 ,195 

Άτοπες Πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα 4566,000 ,695 

Αδιαφάνεια, πολιτικό καθεστώς, αρνητική οικονομική ανάπτυξη της χώρας 4471,000 ,459 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό, ενδιαφέρουσα σουλειά - στο 

αντικείμενο μου 

4512,000 ,621 

Προσπάθεια για απόκτηση περισσότερο σύγχρονων γνώσεων στο αντικέιμενο μου στο εξωτερικό 4398,000 ,705 

Απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας σε άλλη χώρα που εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές 

και χρησιμοποιεί τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο εκπαιδευτικό αι εργασιακό περιβάλλον 

4540,000 ,801 

Σπούδασα στο εξωτερικό και συνέχισα εκεί 4570,500 ,762 

Αναξιοκρατία / πολιτική διαφθορά/ "μέσο" στην Ελλάδα 4236,500 ,242 

Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς-απόκτηση εμπειρίας από τη ζωή σε άλλη χώρα 4141,000 ,129 

Αναγνώριση ροσόντων (αξιοκρατικά) στο εξωτερικό 4617,000 ,883 

Ήθελα να ζήσω σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο "διαφορετικό" 4537,500 ,723 

Υψηλότεροι μισθοί, χαμηλότερη φορολογία στην πατρίδα 4514,000 ,362 

Καλύτερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαίδευσης στην πατρίδα 4466,500 ,277 

Θετικές Πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα 4612,500 ,828 

Διαφάνεια, πολιτικό καθεστώς θετική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 4464,000 ,353 
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Ειδικές πολιτικές για τους επαναπατρισθέντες ή όσους παρέμειναν (υπόσχεση status, ειδικές 

επιδοτήσεις και χορηγίες κ.τ.λ.) 

4370,000 ,584 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξης, ενδιαφέρουσα δουλειά-στο αντικείμενο μου 4469,000 ,371 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο εκπαιδευτικό και 

εργασιακό περιβάλλον 

4387,500 ,450 

Εξάλειψη Αναξιοκρατιάς/πολιτκή διαφθοράς/ "μέσου" στην Ελλάδα 4472,000 ,821 

Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά) 4504,500 ,552 

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό 3967,500 ,027 

Προσωπικοί /Οικογενειακοί / Κοινωνικοί λόγοι 4336,500 ,287 

Αίσθημα πατριωτισμού 4127,000 ,150 

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες στον τομέα της 

τεχνολογικής υποστήριξης 

4345,000 ,540 

Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα που συμβάλει στην ανάδειξη ή ενίσχυση και άλλων 

προβλημάτων 

4300,000 ,597 

Θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο, εάν χρησιμοποιηθεί πρόοδος εν γένει και ότι έιναι ανώφελο 

να γίνει προσπάθεια "ιάσεως" αντιμετωπίζοντας το ως ξέχωρο και ειδικό πρόβλημα 

4408,000 ,978 

Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (μέσω εμβασμάτων, άσκηση ιδεών κ.τ.λ.) 4304,000 ,631 

Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η έξοδος των εγκεφάλων εκτονώνει την κρίση 4146,000 ,546 

Γενικά θεωρείται ότι το Brain Drain σας έχει επηρεάσει; 4038,000 ,242 

Θεωρείται ότι το Brain Drain μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain (την επιστροφή στην Ελλάδα των 

ικανών και με σημαντικές γνώσεις επιστημόνων); 

3722,000 ,020 
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3. Εξέταση παράγοντα Ηλικία με τη βοήθεια του τεστ K-W 

Test Statisticsa,b 

 

Chi-

Square df 

Asymp. 

Sig. 

Γνωρίζεται τον όρο Brain Drain; 1,095 2 ,578 

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα; 5,056 2 ,080 

Θεωρείται ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλύτερο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; ,057 2 ,972 

Πιστεύεται ότι το Brain Drain ενισχύεται από το υφιστάμενο επίπεδο χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

Ελλάδα; 

5,159 2 ,076 

Θεωρείται ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχει την δυνατότητα μελλοντικά να βοηθήσει στην 

ανάκαμψη από το Brain Drain; 

,753 2 ,686 

Θεωρείται ότι η εκπαίδευση που έχετε λάβει ως τώρα ως προς τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι 

ικανοποιητική; 

4,063 2 ,131 

Θεωρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης που σας παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, σας κάνει ικανούς να 

ανταπεξέλθετε στην αγορά εργασίας του εξωτερικού; 

1,448 2 ,485 

στο σύνολο των διαδικασιών (τη γενικότερη χρήση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα); 1,168 2 ,558 

στο ανθρώπινο δυναμικό; 5,943 2 ,051 

στα αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα; 1,038 2 ,595 

Τα επαγγέλματα που κάνουν χρήση πληροφοριακών συστημάτων έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε Ελλάδα και 

εξωτερικό; 

1,169 2 ,557 

Το Brain Drain δημιουργεί χάσμα μεταξύ πλουσίων - φτωχών χωρών; 4,105 2 ,128 

Πιστεύεται ότι επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων θα 

μειώσουν την εκροή επιστημόνων ή θα την αυξήσουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο στην Ελλάδα; 

3,921 2 ,141 

Χαμηλότεροι μισθοί, υψηλότερη φορολογία στην πατρίδα 1,782 2 ,410 

Χειρότερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαιδεύση στην πατρίδα 1,546 2 ,462 

Άτοπες Πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα 3,605 2 ,165 

Αδιαφάνεια, πολιτικό καθεστώς, αρνητική οικονομική ανάπτυξη της χώρας 1,202 2 ,548 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό, ενδιαφέρουσα σουλειά - στο αντικείμενο μου ,972 2 ,615 

Προσπάθεια για απόκτηση περισσότερο σύγχρονων γνώσεων στο αντικέιμενο μου στο εξωτερικό ,287 2 ,867 

Απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας σε άλλη χώρα που εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και 

χρησιμοποιεί τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο εκπαιδευτικό αι εργασιακό περιβάλλον 

1,038 2 ,595 

Σπούδασα στο εξωτερικό και συνέχισα εκεί 2,011 2 ,366 

Αναξιοκρατία / πολιτική διαφθορά/ "μέσο" στην Ελλάδα 1,207 2 ,547 

Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς-απόκτηση εμπειρίας από τη ζωή σε άλλη χώρα 1,492 2 ,474 

Αναγνώριση ροσόντων (αξιοκρατικά) στο εξωτερικό 2,227 2 ,328 

Ήθελα να ζήσω σε κοινωνίες με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο "διαφορετικό" 2,091 2 ,352 

Υψηλότεροι μισθοί, χαμηλότερη φορολογία στην πατρίδα ,568 2 ,753 

Καλύτερες συνθήκες για έρευνα και καινοτομία, δια βίου εκπαίδευσης στην πατρίδα ,735 2 ,693 

Θετικές Πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην πατρίδα 1,025 2 ,599 

Διαφάνεια, πολιτικό καθεστώς θετική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. ,571 2 ,752 
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Ειδικές πολιτικές για τους επαναπατρισθέντες ή όσους παρέμειναν (υπόσχεση status, ειδικές επιδοτήσεις και 

χορηγίες κ.τ.λ.) 

1,300 2 ,522 

Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξης, ενδιαφέρουσα δουλειά-στο αντικείμενο μου ,571 2 ,752 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, τρέχοντα πληροφοριακά συστήματα στο εκπαιδευτικό και εργασιακό 

περιβάλλον 

1,481 2 ,477 

Εξάλειψη Αναξιοκρατιάς/πολιτκή διαφθοράς/ "μέσου" στην Ελλάδα ,806 2 ,668 

Αναγνώριση προσόντων (αξιοκρατικά) ,739 2 ,691 

Βήματα για μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό 2,411 2 ,300 

Προσωπικοί /Οικογενειακοί / Κοινωνικοί λόγοι ,887 2 ,642 

Αίσθημα πατριωτισμού 1,906 2 ,386 

Στράτευση (απαντήστε μόνο αν είστε άνδρας) 3,049 2 ,218 

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις οικονομικά σταθερές χώρες στον τομέα της τεχνολογικής 

υποστήριξης 

,989 2 ,610 

Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα που συμβάλει στην ανάδειξη ή ενίσχυση και άλλων προβλημάτων 1,649 2 ,438 

Θα ακολουθήσει ένα φυσιολογικό δρόμο, εάν χρησιμοποιηθεί πρόοδος εν γένει και ότι έιναι ανώφελο να γίνει 

προσπάθεια "ιάσεως" αντιμετωπίζοντας το ως ξέχωρο και ειδικό πρόβλημα 

1,298 2 ,523 

Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (μέσω εμβασμάτων, άσκηση ιδεών κ.τ.λ.) ,824 2 ,662 

Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η έξοδος των εγκεφάλων εκτονώνει την κρίση ,860 2 ,651 

Γενικά θεωρείται ότι το Brain Drain σας έχει επηρεάσει; 1,292 2 ,524 

Θεωρείται ότι το Brain Drain μπορεί να μετατραπεί σε Brain Gain (την επιστροφή στην Ελλάδα των ικανών και 

με σημαντικές γνώσεις επιστημόνων); 

,073 2 ,964 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 
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4. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα Χ2 Τεστ ανεξαρτησίας 

Μεταβλητή1 Μεταβλητή2 Χ2 Sig. Μεταβλητή1 Μεταβλητή2 Χ2 Sig. Μεταβλητή1 Μεταβλητή2 Χ2 Sig. 

age   edu  333,896 0,000 gender   q21  4,727 0,030 q11.2   q15.11  9,292 0,002 

edu   q11.1  115,284 0,000 q4   q11.1  5,413 0,020 q11.2   q15.4  4,890 0,027 

edu   q11.2  9,681 0,002 q5   q10  11,098 0,001 q11.2   q15.7  7,414 0,006 

edu   q11.3  122,560 0,000 q5   q15.5  4,966 0,026 q11.2   q16.7  4,296 0,038 

edu   q12  38,926 0,000 q5   q6  15,053 0,000 q11.3   q13  10,085 0,001 

edu   q13  86,283 0,000 q6   q10  11,512 0,001 q11.3   q15.1  5,687 0,017 

edu   q14  11,376 0,001 q6   q15.11  4,045 0,044 q11.3   q15.2  5,440 0,020 

edu   q15.1  130,990 0,000 q6   q15.2  4,255 0,039 q12   q15.10  4,737 0,030 

edu   q15.10  57,723 0,000 q6   q15.3  6,295 0,012 q12   q15.2  5,634 0,018 

edu   q15.11  73,373 0,000 q6   q15.6  15,945 0,000 q12   q15.7  4,876 0,027 

edu   q15.2  40,333 0,000 q6   q15.7  4,830 0,028 q12   q17.3  5,014 0,025 

edu   q15.3  103,010 0,000 q6   q16.5  3,905 0,048 q14   q15.3  4,068 0,044 

edu   q15.4  86,223 0,000 q6   q18  5,667 0,017 q15.1   q15.11  4,372 0,037 

edu   q15.5  126,750 0,000 q6   q9  3,863 0,049 q15.1   q15.2  7,833 0,005 

edu   q15.6  30,400 0,000 q7   q15.2  7,840 0,005 q15.1   q15.3  9,807 0,002 

edu   q15.7  67,688 0,000 q7   q16.6  4,843 0,028 q15.1   q15.9  11,911 0,001 

edu   q15.8  57,124 0,000 q7   q19.4  6,538 0,011 q15.1   q20  4,524 0,033 

edu   q15.9  57,723 0,000 q7   q8  5,252 0,022 q15.10   q15.11  5,712 0,017 

edu   q16.1  151,508 0,000 q8   q15.11  6,915 0,009 q15.10   q15.12  6,458 0,011 

edu   q16.10  66,853 0,000 q8   q15.12  4,676 0,031 q15.10   q16.2  9,896 0,002 

edu   q16.2  141,062 0,000 q8   q15.2  8,002 0,005 q15.10   q16.8  10,553 0,001 

edu   q16.3  124,482 0,000 q8   q15.3  6,504 0,011 q15.11   q15.12  3,888 0,049 

edu   q16.4  150,521 0,000 q8   q15.5  5,810 0,016 q15.11   q16.7  15,878 0,000 

edu   q16.5  70,821 0,000 q8   q15.6  16,539 0,000 q15.11   q16.9  7,159 0,007 

edu   q16.6  150,521 0,000 q8   q15.7  4,128 0,042 q15.11   q19.4  9,856 0,002 

edu   q16.7  101,157 0,000 q8   q15.9  4,397 0,036 q15.11   q20  5,505 0,019 

edu   q16.8  134,737 0,000 q8   q19.4  6,808 0,009 q15.12   q16.10  6,855 0,009 

edu   q16.9  140,083 0,000 q10   q13  4,168 0,041 q15.12   q17.1  5,040 0,025 

edu   q17.1  80,083 0,000 q10   q15.5  5,672 0,017 q15.2   q15.11  9,483 0,002 

edu   q18  123,857 0,000 q11.1   q11.3  24,365 0,000 q15.2   q15.12  9,254 0,002 

edu   q19.1  101,298 0,000 q11.1   q13  4,059 0,044 q15.2   q15.3  34,963 0,000 

edu   q19.2  32,362 0,000 q11.1   q15.1  8,616 0,003 q15.2   q15.4  4,436 0,035 

edu   q19.3  89,894 0,000 q11.1   q15.2  5,990 0,014 q15.2   q15.6  15,762 0,000 

edu   q19.4  32,710 0,000 q11.1   q15.4  14,464 0,000 q15.2   q15.7  7,702 0,006 

edu   q21  27,574 0,000 q11.1   q15.5  7,616 0,006 q15.2   q20  4,522 0,033 

edu   q6  61,389 0,000 q11.1   q15.7  6,187 0,013 q15.3   q15.10  5,510 0,019 

edu   q8  80,904 0,000 q11.1   q15.9  9,862 0,002 q16.2   q16.8  22,727 0,000 

edu   q9  36,750 0,000 q11.1   q16.8  5,764 0,016 q16.2   q16.9  25,292 0,000 
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gender   q11.3  4,026 0,045 q11.1   q18  12,258 0,000 q16.2   q17.2  5,461 0,019 

gender   q16.10  4,179 0,041 q11.2   q12  4,198 0,040 q16.2   q17.3  4,013 0,045 

q15.3   q15.7  4,891 0,027 q15.3   q15.11  12,177 0,000 q16.2   q18  4,905 0,027 

q15.3   q15.9  19,081 0,000 q15.3   q15.4  8,654 0,003 q16.3   q16.10  12,806 0,000 

q15.3   q17.3  4,616 0,032 q15.3   q15.5  4,911 0,027 q16.3   q16.4  31,671 0,000 

q15.3   q20  4,322 0,038 q15.3   q15.6  7,896 0,005 q16.3   q16.5  11,095 0,001 

q15.4   q15.10  4,512 0,034 q15.3   q15.12  5,138 0,023 q16.3   q16.7  13,300 0,000 

q15.4   q15.11  13,114 0,000 q15.7   q20  5,345 0,021 q16.3   q16.8  14,042 0,000 

q15.4   q15.7  9,145 0,002 q15.8   q15.10  11,961 0,001 q16.3   q16.9  9,214 0,002 

q15.4   q15.9  22,811 0,000 q15.8   q20  5,165 0,023 q16.4   q16.10  23,937 0,000 

q15.4   q16.2  9,723 0,002 q15.9   q15.10  4,258 0,039 q16.4   q16.5  6,866 0,009 

q15.4   q16.9  9,631 0,002 q15.9   q15.11  12,827 0,000 q16.4   q16.6  6,192 0,013 

q15.4   q18  5,204 0,023 q15.7   q19.2  7,107 0,008 q16.4   q16.7  7,869 0,005 

q15.4   q19.1  9,689 0,002 q15.9   q15.12  6,077 0,014 q16.4   q16.8  28,283 0,000 

q15.5   q15.11  9,975 0,002 q15.9   q16.10  3,936 0,047 q16.4   q16.9  19,376 0,000 

q15.5   q15.6  16,846 0,000 q15.9   q16.7  7,914 0,005 q16.7   q17.2  3,942 0,047 

q15.5   q15.7  8,786 0,003 q15.9   q16.8  7,188 0,007 q16.7   q17.3  7,178 0,007 

q15.5   q15.9  6,867 0,009 q15.9   q18  6,602 0,010 q16.7   q19.1  6,246 0,012 

q15.5   q16.7  8,467 0,004 q15.9   q19.1  9,061 0,003 q16.7   q19.2  7,809 0,005 

q15.5   q16.9  5,004 0,025 q15.9   q20  9,862 0,002 q16.7   q20  5,825 0,016 

q15.5   q17.1  4,553 0,033 q15.9   q21  6,359 0,012 q16.7   q21  4,108 0,043 

q15.5   q18  11,201 0,001 q16.1   q16.10  16,387 0,000 q16.8   q16.10  5,193 0,023 

q15.5   q20  4,628 0,031 q16.1   q16.2  10,462 0,001 q16.8   q16.9  20,481 0,000 

q15.6   q15.11  18,684 0,000 q16.1   q16.3  12,683 0,000 q16.8   q19.2  6,047 0,014 

q15.6   q15.7  28,949 0,000 q16.1   q16.4  14,705 0,000 q16.9   q16.10  20,922 0,000 

q15.6   q15.9  6,643 0,010 q16.1   q16.5  11,686 0,001 q16.9   q17.3  4,122 0,042 

q15.6   q16.6  6,085 0,014 q16.1   q16.7  7,396 0,007 q16.9   q18  8,978 0,003 

q15.6   q16.7  5,286 0,021 q16.1   q16.8  17,502 0,000 q16.9   q19.1  8,861 0,003 

q15.6   q16.9  5,024 0,025 q16.1   q16.9  4,113 0,043 q16.9   q19.2  7,233 0,007 

q15.6   q18  4,867 0,027 q16.10   q19.2  4,328 0,037 q16.9   q20  4,112 0,043 

q15.6   q19.1  8,043 0,005 q16.2   q16.10  23,804 0,000 q17.1   q17.2  19,496 0,000 

q15.6   q19.2  4,166 0,041 q16.2   q16.3  22,763 0,000 q17.1   q17.3  4,429 0,035 

q15.6   q20  5,472 0,019 q16.2   q16.4  50,601 0,000 q17.2   q17.3  17,260 0,000 

q15.7   q15.10  7,194 0,007 q16.2   q16.5  15,122 0,000 q18   q19.1  13,647 0,000 

q15.7   q15.11  17,829 0,000 q19.1   q19.2  3,906 0,048 q19.3   q21  4,183 0,041 

q15.7   q15.12  7,049 0,008 q19.1   q20  9,747 0,002 q19.4   q21  5,777 0,016 

q15.7   q15.9  10,850 0,001 q19.2   q19.3  4,956 0,026 q16.4   q17.3  5,283 0,022 

q16.2   q16.6  4,706 0,030 q19.2   q19.4  5,895 0,015 q16.5   q16.10  17,176 0,000 

q16.2   q16.7  23,049 0,000 q19.2   q21  9,275 0,002     
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5. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα Συσχετίσεων του Spearman 

Μεταβλητή1 Μεταβλητή2 ρ Sig.  Μεταβλητή1 Μεταβλητή2 ρ Sig.  Μεταβλητή1 Μεταβλητή2 ρ Sig.  

age     q11.2   -0,177 0,014 q7     q19.4   -0,200 0,006 q11.1     q16.8   0,207 0,005 

age     q7   0,159 0,030 q7     q8   0,182 0,013 q11.1     q18   0,285 0,000 

gender     q11.3   0,163 0,025 q8     q11.1   0,166 0,024 q11.1     q19.1   0,158 0,032 

gender     q16.10   -0,161 0,026 q8     q15.1   0,153 0,037 q11.2     q12   
-

0,161 
0,027 

gender     q21   -0,170 0,020 q8     q15.11   0,210 0,004 q11.2     q15.11   0,234 0,001 

gender     q4   0,152 0,035 q8     q15.12   0,172 0,018 q11.2     q15.4   0,175 0,016 

q4     q11.1   0,186 0,010 q8     q15.2   0,224 0,002 q11.2     q15.7   0,210 0,003 

q4     q19.1   0,144 0,049 q8     q15.3   0,208 0,004 q11.2     q16.7   0,167 0,022 

q4     q6   0,146 0,045 q8     q15.5   0,201 0,006 q11.3     q13   0,259 0,000 

q5     q10   0,251 0,000 q8     q15.6   0,316 0,000 q11.3     q15.1   0,203 0,005 

q5     q15.5   -0,179 0,013 q8     q15.7   0,166 0,023 q11.3     q15.2   0,189 0,009 

q5     q18   -0,146 0,045 q8     q15.9   0,171 0,020 q12     q15.10   
-

0,173 
0,018 

q5     q6   0,294 0,000 q8     q19.3   0,157 0,032 q12     q15.2   
-

0,186 
0,010 

q6     q10   0,260 0,000 q8     q19.4   0,208 0,005 q12     q15.7   
-

0,175 
0,016 

q6     q15.1   -0,163 0,024 q9     q16.10   0,147 0,043 q12     q17.3   0,251 0,014 

q6     q15.11   -0,162 0,025 q9     q17.2   0,153 0,035 q14     q15.3   0,164 0,025 

q6     q15.2   -0,164 0,024 q10     q13   0,166 0,025 q14     q16.5   
-

0,152 
0,040 

q6     q15.3   -0,201 0,006 q10     q15.5   -0,190 0,008 q14     q17.2   0,146 0,047 

q6     q15.6   -0,306 0,000 q10     q15.9   -0,144 0,048 q15.1     q15.11   0,174 0,016 

q6     q15.7   -0,176 0,016 q10     q18   -0,155 0,033 q15.1     q15.2   0,223 0,002 

q6     q16.5   0,161 0,028 q11.1     q11.3   0,386 0,000 q15.1     q15.3   0,252 0,000 

q6     q16.6   -0,143 0,049 q11.1     q13   0,172 0,020 q15.1     q15.4   0,156 0,030 

q6     q16.9   -0,145 0,046 q11.1     q15.1   0,242 0,001 q15.1     q15.5   0,151 0,036 

q6     q18   -0,197 0,007 q11.1     q15.2   0,197 0,007 q15.1     q15.9   0,272 0,000 

q6     q9   0,157 0,031 q11.1     q15.3   0,153 0,035 q15.1     q16.1   0,160 0,026 

q7     q11.3   0,158 0,032 q11.1     q15.4   0,299 0,000 q15.1     q16.6   0,160 0,027 

q7     q15.2   0,218 0,003 q11.1     q15.5   0,229 0,001 q15.1     q17.1   0,144 0,047 

q7     q16.6   -0,184 0,012 q11.1     q15.7   0,201 0,005 q15.1     q18   0,150 0,039 

q7     q18   -0,158 0,032 q11.1     q15.9   0,249 0,001 q15.1     q20   0,174 0,017 

q15.10     q15.11   0,189 0,009 q15.3     q15.6   0,221 0,002 q15.6     q16.7   0,185 0,011 

q15.10     q15.12   0,196 0,006 q15.3     q15.7   0,179 0,013 q15.6     q16.9   0,186 0,010 

q15.10     q16.2   0,253 0,000 q15.3     q15.9   0,334 0,000 q15.6     q18   0,182 0,013 

q15.10     q16.5   0,145 0,048 q15.3     q17.3   -0,248 0,015 q15.6     q19.1   0,227 0,002 

q15.10     q16.7   0,161 0,027 q15.3     q20   0,168 0,022 q15.6     q19.2   0,163 0,027 

q15.10     q16.8   0,260 0,000 q15.4     q15.10   0,171 0,018 q15.6     q20   0,184 0,012 

q15.10     q21   0,154 0,036 q15.4     q15.11   0,278 0,000 q15.7     q15.10   0,210 0,004 
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q15.11     q15.12   0,155 0,031 q15.4     q15.5   0,150 0,038 q15.7     q15.11   0,321 0,000 

q15.11     q16.5   0,143 0,048 q15.4     q15.7   0,236 0,001 q15.7     q15.12   0,205 0,004 

q15.11     q16.7   0,308 0,000 q15.4     q15.9   0,362 0,000 q15.7     q15.9   0,255 0,000 

q15.11     q16.9   0,218 0,002 q15.4     q16.2   0,251 0,000 q15.7     q16.2   0,157 0,029 

q15.11     q19.4   0,245 0,001 q15.4     q16.7   0,149 0,040 q15.7     q19.1   0,160 0,029 

q15.11     q20   0,184 0,011 q15.4     q16.9   0,251 0,000 q15.7     q19.2   0,210 0,004 

q15.12     q16.10   0,202 0,005 q15.4     q18   0,190 0,009 q15.7     q20   0,182 0,012 

q15.12     q17.1   -0,176 0,015 q15.4     q19.1   0,248 0,001 q15.8     q15.10   0,265 0,000 

q15.2     q15.10   0,155 0,033 q15.5     q15.11   0,251 0,000 q15.8     q16.2   0,152 0,035 

q15.2     q15.11   0,237 0,001 q15.5     q15.6   0,318 0,000 q15.8     q20   0,178 0,014 

q15.2     q15.12   0,231 0,001 q15.5     q15.7   0,237 0,001 q15.9     q15.10   0,165 0,023 

q15.2     q15.3   0,444 0,000 q15.5     q15.9   0,212 0,003 q15.9     q15.11   0,275 0,000 

q15.2     q15.4   0,168 0,020 q15.5     q16.10   0,153 0,035 q15.9     q15.12   0,191 0,008 

q15.2     q15.6   0,302 0,000 q15.5     q16.6   0,166 0,022 q15.9     q16.10   0,160 0,028 

q15.2     q15.7   0,215 0,003 q15.5     q16.7   0,237 0,001 q15.9     q16.7   0,223 0,002 

q15.2     q15.9   0,148 0,042 q15.5     q16.9   0,197 0,006 q15.9     q16.8   0,219 0,003 

q15.2     q19.1   0,159 0,030 q15.5     q17.1   0,178 0,014 q15.9     q18   0,209 0,004 

q15.2     q20   0,168 0,022 q15.5     q18   0,276 0,000 q15.9     q19.1   0,240 0,001 

q15.3     q15.10   0,188 0,009 q15.5     q20   0,176 0,016 q15.9     q20   0,243 0,001 

q15.3     q15.11   0,270 0,000 q15.6     q15.11   0,328 0,000 q15.9     q21   0,199 0,007 

q15.3     q15.12   0,178 0,013 q15.6     q15.7   0,406 0,000 q16.1     q16.10   0,321 0,000 

q15.3     q15.4   0,232 0,001 q15.6     q15.9   0,202 0,005 q16.1     q16.2   0,276 0,000 

q15.3     q15.5   0,186 0,010 q15.6     q16.6   0,205 0,005 q16.1     q16.3   0,294 0,000 

q16.1     q16.4   0,325 0,000 q16.4     q16.6   0,228 0,001 q16.8     q16.10   0,189 0,009 

q16.1     q16.5   0,276 0,000 q16.4     q16.7   0,237 0,001 q16.8     q16.9   0,366 0,000 

q16.1     q16.7   0,230 0,001 q16.4     q16.8   0,429 0,000 q16.8     q19.2   0,202 0,006 

q16.1     q16.8   0,345 0,000 q16.4     q16.9   0,362 0,000 q16.8     q20   0,145 0,049 

q16.1     q16.9   0,189 0,008 q16.4     q17.2   0,161 0,026 q16.9     q16.10   0,356 0,000 

q16.10     q17.1   0,146 0,043 q16.4     q17.3   0,275 0,007 q16.9     q17.3   0,249 0,014 

q16.10     q17.3   0,214 0,035 q16.4     q20   0,163 0,026 q16.9     q18   0,252 0,000 

q16.10     q19.2   0,167 0,023 q16.5     q16.10   0,318 0,000 q16.9     q19.1   0,247 0,001 

q16.2     q16.10   0,379 0,000 q16.5     q16.6   0,182 0,012 q16.9     q19.2   0,218 0,003 

q16.2     q16.3   0,377 0,000 q16.5     q16.7   0,398 0,000 q16.9     q20   0,168 0,021 

q16.2     q16.4   0,558 0,000 q16.5     q16.8   0,256 0,000 q17.1     q17.2   0,332 0,000 

q16.2     q16.5   0,309 0,000 q16.5     q16.9   0,183 0,012 q17.1     q17.3   0,239 0,018 

q16.2     q16.6   0,201 0,005 q16.5     q20   0,288 0,000 q17.2     q17.3   0,443 0,000 

q16.2     q16.7   0,378 0,000 q16.5     q21   0,147 0,046 q17.3     q19.2   0,203 0,048 

q16.2     q16.8   0,385 0,000 q16.6     q16.10   0,321 0,000 q18     q19.1   0,298 0,000 

q16.2     q16.9   0,403 0,000 q16.6     q16.7   0,361 0,000 q18     q19.2   0,156 0,034 

q16.2     q17.2   0,189 0,009 q16.6     q16.9   0,448 0,000 q19.1     q19.2   0,161 0,027 
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q16.2     q17.3   0,239 0,018 q16.6     q17.1   0,238 0,001 q19.1     q20   0,243 0,001 

q16.2     q18   0,197 0,007 q16.6     q18   0,227 0,002 q19.2     q19.3   0,179 0,014 

q16.2     q19.2   0,147 0,044 q16.6     q19.1   0,169 0,020 q19.2     q19.4   0,191 0,009 

q16.2     q20   0,153 0,037 q16.6     q19.2   0,238 0,001 q19.2     q21   0,235 0,001 

q16.3     q16.10   0,281 0,000 q16.7     q16.10   0,329 0,000 q19.3     q19.4   0,150 0,042 

q16.3     q16.4   0,444 0,000 q16.7     q16.8   0,290 0,000 q19.3     q21   0,166 0,024 

q16.3     q16.5   0,265 0,000 q16.7     q16.9   0,416 0,000 q19.4     q21   0,190 0,010 

q16.3     q16.6   0,151 0,036 q16.7     q17.1   0,222 0,002 
    

q16.3     q16.7   0,290 0,000 q16.7     q17.2   0,159 0,028 
    

q16.3     q16.8   0,305 0,000 q16.7     q17.3   0,301 0,003 
    

q16.3     q16.9   0,253 0,000 q16.7     q19.1   0,205 0,005 
    

q16.3     q17.2   0,146 0,043 q16.7     q19.2   0,221 0,002 
    

q16.4     q16.10   0,383 0,000 q16.7     q20   0,192 0,008 
    

q16.4     q16.5   0,219 0,002 q16.7     q21   0,165 0,024 
    

 

 

 


