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Περίληψη  
Η εμπειρία της Ελλάδας σαν χώρα υποδοχής μεταναστών είναι μικρότερη των δυο 

δεκαετιών. Ο προσωρινός χαρακτήρας της μετανάστευσης των τελευταίων δεκαετιών 

παγκοσμίως και οι συνεχείς μετακινήσεις των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, 

από και προς τη χώρα καταγωγής τους, έδωσαν το ερέθισμα για την παρούσα 

διατριβή. Επικεντρωνόμαστε στους παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση των 

μεταναστών να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ύπαρξη παιδιών και πώς αυτά, με τη 

συμπεριφορά τους, επηρεάζουν τις αποφάσεις των γονέων τους. Επίσης, διερευνούμε 

τους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του μισθού των μεταναστών από την κύρια 

απασχόληση και τις αιτίες των μισθολογικών διαφορών που παρατηρούνται με βάση 

το φύλο και το νομικό καθεστώς παραμονής τους. 

 

Στη διατριβή χρησιμοποιούνται στοιχεία από την επιτόπια έρευνα που διεξήγαμε 

πανελλαδικά κατά το διάστημα 2005-2006. Η ενδελεχής οικονομετρική ανάλυση, 

μέσω των μεθόδων Probit, Ordered Probit, Tobit right-censored, Multinomial Logistic 

και OLS, καταδεικνύει ότι σχεδόν οι μισοί μετανάστες, από το σύνολο του 

μεταναστευτικού πληθυσμού του δείγματός μας, σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα στην 

Ελλάδα. Μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν έχουν οι χριστιανοί στο θρήσκευμα, οι 

μετανάστες χωρίς εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής τους, με πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, που κατοικούν οικογενειακώς στην Ελλάδα. Αν και ο μισθός από την 

κύρια απασχόληση δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα παραμονής στην Ελλάδα, οι 

μετανάστες που προσδοκούν καλυτέρευση των εισοδημάτων τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να μείνουν. Επιπλέον, βρίσκουμε πως οι γονείς μετανάστες 

με παιδιά ενταγμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που επιθυμούν οι γιοι τους να 

σπουδάσουν στην Ελλάδα και με παιδιά που δεν γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα, 

δηλώνουν πρόθεση να παραμείνουν στην Ελλάδα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

των γονέων μεταναστών επιδρούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών τους 

στην Ελλάδα. Τα παιδιά όλων των εθνικοτήτων, επιδιώκουν να κάνουν παρέα με 

Έλληνες ενώ τα παιδιά με ‘άλλο θρήσκευμα’ προτιμούν τους ομοεθνείς τους.  

 

Τα οικονομετρικά μας αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι μεταβλητές που 

ενσωματώνουν ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλουν θετικά στο ύψος του μισθού του 

μετανάστη. Μέρος της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών 
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οφείλεται στις χαμηλόμισθες θέσεις απασχόλησης που επιλέγουν, πολλές γυναίκες 

αλλά και στη συστηματική διάκριση που υπόκειται το γυναικείο φύλο. Αντιθέτως, η 

μισθολογική διαφορά μεταξύ νόμιμων και παράνομων μεταναστών οφείλεται, ως επί 

το πλείστον, στα μειωμένα προσόντα των δεύτερων.  

 
ABSTRACT 
The experience of Greece as host country of immigrants lasts less than two decades. 

The temporary character of migration all over the world these last decades and the 

continuous movement of migrants living in Greece to and from their native country 

have provided the incentive for this thesis. We focus on the factors that determine the 

immigrants’ decision to remain in Greece for ever or return to their native land. We 

place emphasis on the existence of children and on how their behavior influences their 

parents’ decisions. Also we look into factors that influence the range of wages 

immigrants get from their full time occupation and the causes for wage differentiation 

according to gender and their legal status of residency.  

 

In this thesis we used data collected from the research we did all over Greece for the 

period of 2005-2006. The detailed econometric analysis of these data, with the Probit, 

Ordered Probit, Tobit right-censored, Multinomial Logistic and OLS methods, proves 

that almost half of the immigrants from the total immigrant population of this sample 

intend to stay permanently in Greece. It’s more likely for Christian immigrants who 

have received primary education and live with their families in Greece but lack 

working experience in their native country to remain in Greece for good. Even though 

salary from a fulltime job is not the determining factor of staying in Greece, the 

immigrants who aim at increasing their income have greater possibilities of staying. 

Furthermore, we found that, on the one hand, parents with children in primary school, 

who wish their sons to study in Greece and on the other hand with children that do not 

know the mother tongue, declare their intensions of remaining in Greece. Children 

with different nationalities aim at socializing with Greeks, with a different frequency 

rate for each nationality, whereas children of a different religion prefer the company 

of children of the same nationality. 

According to our findings the variables that incorporate human capital contribute 

positively to the immigrant’s wage. Part of the wage discrepancy between men and 

women is due to the systematic discrimination of females but also due to the low 
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paying jobs women choose mainly out of their need for employment. On the contrary, 

wage discrepancy between legal and illegal immigrants is due mainly to the latter’s 

deficient qualifications. 
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 απασχόληση σε € μεταξύ ανδρών-γυναικών, νόμιμων- 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών εισήλθε 

στην Ελλάδα. Έναυσμα αποτέλεσε η πολιτική κρίση των χωρών της ανατολικής 

Ευρώπης και κυρίως η γειτνίαση της Ελλάδας με χώρες του ανατολικού μπλοκ από 

το Βορρά. Η συνύπαρξη των μεταναστών με τον μέχρι τότε ομοιογενή ελληνικό 

πληθυσμό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Η μη ετοιμότητα της Ελληνικής 

Πολιτείας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της μετανάστευσης είχε τις συνέπειές της. 

 

Οι πρώτες μελέτες των επιπτώσεων του φαινομένου της μετανάστευσης στην Ελλάδα 

δημοσιεύτηκαν την περασμένη δεκαετία. Το αντικείμενό τους ποικίλει. Ως επί το 

πλείστον παρουσίασαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μεταναστών. 

Ακολούθησαν έρευνες που ασχολήθηκαν με τις κοινωνικές και ανθρωπολογικές 

επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Οι μελέτες που εστιάζουν στις επιρροές 

των μεταναστών πάνω σε οικονομικά μεγέθη, όπως στην συμβολή τους στην 

ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, στην ανεργία, στην διατήρηση και ανάπτυξη 

του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ή στους μισθούς των Ελλήνων εργαζόμενων, 

είναι λίγες προς το παρόν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, δυσχεραίνει την έρευνα και οδηγεί τους ερευνητές στη συλλογή 

στοιχείων από επιτόπιες έρευνες σε νομούς και διαμερίσματα της χώρας. 

 

Έως το 1990, οι καταγεγραμμένοι μετανάστες στην Ελλάδα δεν περνούσαν τις 

30.000. Οι γεωπολιτικές αλλαγές που συνέβησαν στις κεντρικά κατευθυνόμενες 

οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης, ώθησαν μέρος των πολιτών τους στη 

μετανάστευση. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 οι μεταναστευτικές ροές προς 

την Ελλάδα είναι συνεχείς. Στις αρχές του 1990 εκτιμάται ότι εισέρχονται παράνομα 

500.000 μετανάστες από τους οποίους οι 300.000 εντάσσονται στο εργατικό 

δυναμικό της χώρας.  Αποτελούν το 5% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 7,5% του 

εργατικού δυναμικού. Κατά την απογραφή του 2001, ο αριθμός των αλλοδαπών που 

κατοικούν στην Ελλάδα ανέρχεται σε 800.000, αποτελούν το 8,5% του πληθυσμού 

και το 10% του εργατικού δυναμικού. Πέρα από τους καταγεγραμμένους μετανάστες 

υπάρχουν και οι παράνομα εγκατεστημένοι μετανάστες οι οποίοι είτε εισήλθαν 

παράνομα στην Ελλάδα και παρέμειναν παράνομοι είτε έπαψαν να ισχύουν οι 

προϋποθέσεις που τους καθιστούν νόμιμους και έγιναν παράνομοι στη συνέχεια. O 

υπολογισμός του μεγέθους των παράνομων μεταναστών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 
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με ακρίβεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κόντη (2006), υπολογίζονται έως και σε 

335.000 για το 2004. Ο Baldwin (2005), εκτιμά το σύνολο του μεταναστευτικού 

πληθυσμού στην Ελλάδα για το 2004 σε 1.150.000 άτομα. 

 

Σήμερα, οι οικονομίες των ανατολικών κρατών, από όπου προέρχεται και το 90% των 

μεταναστών στην Ελλάδα, ανακάμπτουν με γρήγορους ρυθμούς, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα την έντονη κινητικότητα των μεταναστών από και προς την Ελλάδα. Η 

χώρα μας εξακολουθεί να δέχεται οικονομικούς μετανάστες από τις παραπάνω χώρες, 

με μικρότερους όμως ρυθμούς. Τα ερωτήματα που προκύπτουν, μετά από δυο 

δεκαετίες μεταναστευτικής εμπειρίας ως χώρα υποδοχής, είναι ποιοι μετανάστες 

επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα προορισμού; Ποιοι προτίθενται να μείνουν στην 

Ελλάδα; Ποιο είναι το προφίλ τους; Ποια τα χαρακτηριστικά τους; Τι δεξιότητες 

έχουν και ποια η μόρφωσή τους; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, σε 

συνδυασμό με το πόσους μετανάστες και με τι προσόντα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, 

θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους φορείς να διαμορφώσουν τη μεταναστευτική 

πολιτική προς τη σωστή κατεύθυνση.  

 

Η ξαφνική και ίσως απρόσμενα μεγάλη εισροή μεταναστών σε συνδυασμό με την 

έλλειψη πρότερων εμπειριών διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, συνέβαλλαν στην 

ελλειμματικότητα της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας κυρίως στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄90. Αν και έχουν γίνει προσπάθειες για τη νομιμοποίηση των 

παράνομων μεταναστών, ο κρατικός μηχανισμός εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 

αναποτελεσματικότητα στο θέμα της νομιμοποίησης και της οικονομικής και 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών.1  

 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει κάποια από τα πολλά κενά του φαινομένου 

της μετανάστευσης στην Ελλάδα, που μέχρι σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί, και να 

παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση στους χαράσσοντες τη μεταναστευτική πολιτική της 

χώρας. Από τις σημαντικότερες πληροφορίες που παρέχουμε είναι η εκτίμηση του 

αριθμού των μεταναστών που προτίθεται να μείνει για πάντα στην Ελλάδα. Τα 

                                                 
1 Μόλις το 2003 άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
(ΙΜΕΠΟ) η αποστολή του οποίου συνοψίζεται στην έρευνα του μεταναστευτικού φαινομένου και την 
εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας βιώσιμης και ρεαλιστικής 
μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι μοναδικά και προέρχονται από πανελλαδική 

επιτόπια έρευνα πεδίου που διεξήχθη από τον Απρίλιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο 

του 2006. Ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών που συλλέξαμε είχε ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός δείγματος τυχαίου, αμερόληπτου, αντιπροσωπευτικού και 

αξιόπιστου, μεγέθους 1443 μεταναστών. Ειδικότερα στην παρούσα μελέτη 

στοχεύουμε:  

i) Να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των 

μεταναστών να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους και να διερευνήσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν την μέχρι 

τώρα διάρκεια παραμονής τους, 

ii) Να εξετάσουμε πως η ύπαρξη παιδιών επηρεάζει την απόφαση των γονέων να 

μείνουν ή να φύγουν από την Ελλάδα, 

iii) Να διερευνήσουμε το χώρο συναναστροφής των παιδιών των μεταναστών, τις 

επιδόσεις τους στο ελληνικό σχολείο, να εκτιμήσουμε το βαθμό ενσωμάτωσής τους 

στην ελληνική κοινωνία και πως όλα τα παραπάνω επηρεάζουν την απόφαση των 

γονέων να μείνουν ή όχι στην Ελλάδα, 

iv) Να καθορίσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μισθό των μεταναστών 

από την κύρια απασχόληση, να ελέγξουμε και να αιτιολογήσουμε τις μισθολογικές 

διαφορές τόσο μεταξύ των δυο φύλων όσο και μεταξύ νόμιμων και παράνομων 

μεταναστών, 

v) Να προσδιορίσουμε τους παράγοντες – συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης 

επιστροφής στη χώρα καταγωγής – που επηρεάζουν την απόφαση των μεταναστών να 

συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. 

 

Η διατριβή χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 παραθέτουμε μια 

ανασκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζουμε τις μορφές μετανάστευσης και τις θεωρίες μετανάστευσης όπως τα 

κατέγραψε η διεθνής βιβλιογραφία. Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα παραθέτουμε τα 

αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών καθώς και τους τρόπους που χρησιμοποίησαν 

οι άλλοι ερευνητές στην διερεύνηση προθέσεων μεταναστών ως προς την επιστροφή 

τους στη χώρα καταγωγής. Στην τελευταία ενότητα παραθέτουμε την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που αφορά τον προσδιορισμό του μεταναστευτικού μισθού.  
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Στο κεφάλαιο 3 ασχολούμαστε με την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων που 

προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των πληροφοριών μας. Οι πληροφορίες 

που συλλέξαμε είναι μοναδικές. Η συμπλήρωση 1443 ερωτηματολογίων έγινε σε 

ατομικό επίπεδο. Απευθυνθήκαμε σε μετανάστες ηλικίας 16-65 ετών που 

προέρχονται από χώρες κυρίως της Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης, την Ασία, την 

Αφρική και τη Νότια Αμερική, με κριτήριο τη μη κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας. 

Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό, περιγράφουμε, λεπτομερώς, πως έγινε η συλλογή των 

δεδομένων, τον τρόπο επιλογής του δείγματος και τη δομή του ερωτηματολογίου το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Επίσης, με τη χρήση στατιστικών πινάκων, 

παρουσιάζουμε τα γενικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, την απασχόλησής τους, 

τις συνθήκες διαβίωσης τους και τις προθέσεις τους ως προς το χρόνο παραμονής 

τους στην Ελλάδα.  

 

Στα επόμενα κεφάλαια – τέταρτο έως και έκτο – παρουσιάζουμε τρεις πρωτότυπες 

ερευνητικές μελέτες. Στα τρία αυτά κεφάλαια, επικενρωνόμαστε στην κυρίως έρευνα 

με όλα τα οικονομετρικά αποτελέσματα της διατριβής. Οι μέθοδοι εκτίμησης που 

χρησιμοποιήσαμε για την διερεύνηση των υποθέσεών μας, ποικίλουν και επιλέχθηκαν 

με βάση το είδος της εκάστοτε εξαρτημένης μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, στο 

κεφάλαιο 4 επικεντρωνόμαστε στους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των 

μεταναστών να μείνουν στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας την μέθοδο Probit και τις 

οριακές επιδράσεις που τη συνοδεύουν. Με τη μέθοδο Tobit διερευνήσαμε τους 

παράγοντες που καθόρισαν την μέχρι σήμερα παραμονή τους στην Ελλάδα. Με τη 

μέθοδο Ordered Probit εκτιμήσαμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν το χρόνο που 

εκτιμούν οι μετανάστες ότι θα μείνουν ακόμη στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο 5 αποτελεί 

συνέχεια του προηγούμενου καθώς εξετάζουμε την πρόθεση των γονέων μεταναστών 

να παραμείνουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS), διερευνούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των παιδιών των 

μεταναστών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο βαθμός 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία 

διερευνάται με τη Multinomial Logistic παλινδρόμηση. Στο κεφάλαιο 6, με την OLS 

μέθοδο, διερευνούμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μισθό των μεταναστών 

από την κύρια απασχόλησή τους στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω της ανάλυσης των 

Blinder-Oaxaca, ελέγχουμε και ερμηνεύουμε τις μισθολογικές διαφορές που 

παρατηρούμε, με βάση το φύλο και το νομικό καθεστώς παραμονής τους. Δεδομένου 
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ότι η πλειονότητα των μεταναστών στην Ελλάδα είναι οικονομικοί μετανάστες, στο 

ίδιο κεφάλαιο διερευνούμε, με τη μέθοδο Probit, τους παράγοντες που ωθούν τους 

μετανάστες να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας  και εκτιμούμε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανεργία των μεταναστών. 

 

Στο κεφάλαιο 7 παραθέτουμε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας τα οποία 

προέκυψαν από την οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων μας, σε συνδυασμό με τα 

ήδη υπάρχοντα ευρήματα της επιστημονικής κοινότητας. Ολοκληρώνουμε το 

κεφάλαιο με τις προτάσεις μας προς τους χαράσσοντες την μεταναστευτική πολιτική 

οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν τόσο στην άμβλυνση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από το μεταναστευτικό πληθυσμό στην Ελλάδα όσο και στην 

καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Πιστεύουμε πως ο καλύτερος 

τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού πληθυσμού, μετά από 17 χρόνια παράνομης 

και/ ή νόμιμης παραμονής τους στην Ελλάδα, είναι πλέον i) η πλήρης καταγραφή του 

μεγέθους του μεταναστευτικού πληθυσμού και  ii) η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική 

κοινωνία.  
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Κεφάλαιο 2 – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.1  Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

αναφερόμαστε σε ορισμένα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για το θέμα 

της μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι διάφορες μορφές τις 

οποίες αυτή μπορεί να λάβει και οι θεωρίες της μετανάστευσης. Συνεχίζουμε με μία 

σύντομη αναφορά στην νομοθεσία που σχετίζεται με τα ζητήματα των μεταναστών 

στην Ελλάδα.  

 

Στη δεύτερη ενότητα καταγράφουμε τους παράγοντες που παρακινούν τους 

μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, όπως χρησιμοποιήθηκαν στις 

μέχρι τώρα εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες ανά τον κόσμο.  Στην τρίτη ενότητα 

εμβαθύνουμε περισσότερο στην πρόθεση επιστροφής των γονέων μεταναστών, με 

βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν μεταβλητές σχετικές με την ύπαρξη παιδιών, 

τις οποίες μεταβλητές θα χρησιμοποιήσουμε στην οικονομετρική μας ανάλυση. Στην 

τελευταία ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζουμε την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μισθών των μεταναστών, τα 

ζητήματα που προκύπτουν από την αυτοεπιλογή και την ενδογένεια και τις διαφορές 

στο ύψος των μισθών μεταξύ των φύλων. Επίσης εξετάζουμε το  νομικό καθεστώς 

των μεταναστών στην αγορά εργασίας όπως αυτό καταγράφηκε στη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

 

2.1.1  Μορφές Μετανάστευσης  

Σύμφωνα με τους Tapinos & Delaunay, (2000) ως εξωτερική διεθνής μετανάστευση 

ορίζεται η μετανάστευση κατά την οποία τα άτομα διασχίζουν τα σύνορα, αλλάζουν 

τόπο διαμονής και είναι ξένης εθνικότητας τη στιγμή που εισέρχονται στην χώρα 

προορισμού.2 Με κριτήριο την προσωπική επιλογή του ατόμου η μετανάστευση 

διακρίνεται σε αναγκαστική και εκούσια ενώ με κριτήριο τη χρονική διάρκεια 

                                                 
2  Οι εισερχόμενοι μετανάστες μπορεί να είναι τόσο αλλοδαποί, όπως στην περίπτωση της Αλβανίας, 
όσο και οι επαναπατριζόμενοι ομοεθνείς, όπως οι Ελληνοπόντιοι που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Οι 
τελευταίοι είναι εισερχόμενοι μετανάστες, αλλά όχι αλλοδαποί. Επιπλέον, όλοι οι αλλοδαποί δεν είναι 
οπωσδήποτε και εισερχόμενοι μετανάστες. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των παιδιών των 
μεταναστών που γεννήθηκαν στην χώρα υποδοχής, αλλά διατηρούν την υπηκοότητα της χώρας 
καταγωγής τους. Επίσης, υπάρχουν εισερχόμενοι μετανάστες που απέκτησαν την υπηκοότητα της 
χώρας υποδοχής μέσω της πολιτογράφησης ή του γάμου. 
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παραμονής του μετανάστη στην χώρα υποδοχής  διακρίνεται σε προσωρινή και 

μόνιμη. Οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις σχετίζονται με την ηθελημένη δημιουργία 

δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε βάρος ορισμένων κατηγοριών ατόμων ή μερίδας 

πληθυσμών, που συνήθως επιβάλλεται από τις δημόσιες αρχές ενός κράτους 

(μετατοπίσεις πληθυσμών, αναγκαστικός εποικισμός, απελάσεις, αναγκαστικές 

ανταλλαγές πληθυσμών). Η εκούσια μετανάστευση γίνεται για λόγους ανεύρεσης 

καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. Οι λόγοι που τροφοδότησαν στο 

παρελθόν αλλά και εξακολουθούν να τροφοδοτούν το φαινόμενο των εκούσιων 

μεταναστεύσεων είναι ο συνδυασμός των άνισων αναπτυξιακών ταχυτήτων και 

επιδόσεων, η συγκέντρωση πλούτου σε κάποιες περιοχές και η ανέχεια σε άλλες, οι 

μεγαλύτερες ευκολίες μετακίνησης και πληροφόρησης, οι απότομοι πολιτικοί 

κραδασμοί και η κατάρρευση των οικονομικών συστημάτων, οι άνισοι ρυθμοί και οι 

αντιφατικές τάσεις των δημογραφικών εξελίξεων, οι εντοπισμένες στενότητες και η 

τάση ανασυγκρότησης στις αγορές εργασίας και η επιθυμία για βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκης, 2001). 

 

Αυτές οι εκούσιες μεταναστεύσεις είναι δυνατόν να προσλάβουν εποχιακό 

χαρακτήρα, όπως ήταν η περίπτωση της προσωρινής απασχόλησης των Πολωνών 

εργατών για την συγκομιδή των φρούτων στην Βόρειο Ελλάδα. Σε καθημερινό 

επίπεδο, έχουμε την περίπτωση της «διεθνούς καθημερινής παλίνδρομης 

μετακίνησης». Στην ουσία, αναφέρεται σε μία διασυνοριακή μετακίνηση των ατόμων 

από τον τόπο διαμονής τους στον τόπο εργασίας τους, υπό την προϋπόθεση. όμως, ότι 

το άτομο θα διασχίζει τα σύνορα της χώρας του. Αυτή η κατηγορία προήλθε από την 

εξομάλυνση των αγορών εργασίας που επέτρεψε τις μετακινήσεις μεταξύ 

ανεπτυγμένων χωρών, καθώς και από την προσπάθεια εκμετάλλευσης της διαφοράς 

στα επίπεδα διαβίωσης μεταξύ μίας ανεπτυγμένης και μίας λιγότερο ανεπτυγμένης 

χώρας. Λίγο ευρύτερη είναι η λεγόμενη «κυκλοφοριακή μετανάστευση» (circulatory 

migration) κατά την οποία οι εργαζόμενοι μετανάστες μετακινούνται από την χώρα 

προέλευσής τους στην χώρα υποδοχής στην οποία και μένουν για μία μόνο μικρή 

χρονική περίοδο. Αυτή η δεύτερη εκδοχή της προσωρινής μετανάστευσης υποκινείται 

συχνά από την εποχιακά υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας την οποία δεν μπορεί να 

ικανοποιήσει η εγχώρια αγορά εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς αριθμού 

φθηνού εργατικού δυναμικού. Παρόμοια είναι και η μετανάστευση «συμβολαίου 

εργασίας» (contract migration). Στην περίπτωση αυτή ο μετανάστης κατοικεί σε μία 
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χώρα του εξωτερικού για έναν προκαθορισμένο αριθμό ετών, ο αριθμός των οποίων 

είναι εξωγενώς καθορισμένος από την ύπαρξη είτε κάποιας άδειας παραμονής είτε 

κάποιου συμβολαίου εργασίας.   

 

Από τις υποκατηγορίες της προσωρινής μετανάστευσης ο πιο συνηθισμένος τύπος 

αναφέρεται σε όσους μετανάστες επιστρέφουν στην χώρα προέλευσης, έχοντας 

παραμείνει στο εξωτερικό για μία σημαντική χρονική περίοδο και ύστερα από δική 

τους επιλογή (return migration). Αυτός, μάλιστα, είναι και ο τύπος μετανάστευσης 

που θα μας απασχολήσει στο μεγαλύτερο μέρος της παρούσας μελέτης. Η μεταβατική 

μετανάστευση (transient migration) είναι η τελευταία υποκατηγορία σύμφωνα με την 

οποία ο μετανάστης μεταβαίνει σε διάφορες χώρες υποδοχής μέχρι να επιλέξει τον 

τελικό του προορισμό. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές, επομένως, ότι όταν 

ένας μετανάστης παραμένει για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μία χώρα 

διαφορετική της χώρας προέλευσής του, και κυρίως πριν φτάσει σε ηλικία 

συνταξιοδότησης, ονομάζεται προσωρινός μετανάστης. Από την άλλη πλευρά, μία 

μεταναστευτική ροή λογίζεται ως μόνιμη από την οπτική γωνία του μετανάστη εάν 

απομακρυνθεί μόνιμα από την χώρα προέλευσής του και παραμείνει προσωρινά σε 

διάφορες χώρες υποδοχής (Böhning, 1984, Glytsos, 1988, Dustmann & Weiss, 2007). 

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι η παραμονή του ατόμου στην ξένη χώρα μέχρι 

και την ηλικία της συνταξιοδότησης (Dustmann, 1996). Το γεγονός, όμως, ότι μέσα 

στον ορισμό της μόνιμης μετανάστευσης υπεισέρχεται και η έννοια της προσωρινής 

μετανάστευσης έχει οδηγήσει στην άποψη ότι, η πρώτη δεν είναι τίποτε περισσότερο 

από μία ειδική μορφή της δεύτερης περίπτωσης. Για την ακρίβεια, όταν τα οφέλη της 

μετανάστευσης που προέρχονται από τους υψηλότερους μισθούς είναι υψηλότερα 

από τα κόστη της μετανάστευσης τότε μπορούμε να θεωρήσουμε την μόνιμη 

μετανάστευση ως μία ακραία εκδοχή της προσωρινής μετανάστευσης (Dustmann & 

Weiss, 2007).  

 

2.1.2 Θεωρίες Μετανάστευσης 

Παρόλο που έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για την ερμηνεία του φαινομένου 

της μετανάστευσης, όλες αυτές οι θεωρίες έχουν αναπτυχθεί η μία ανεξάρτητα από 

την άλλη, μη επιτρέποντας την ύπαρξη μίας ενοποιημένης και κοινά αποδεκτής 

θεωρίας. Στις επόμενες παραγράφους θα προβούμε σε μία συνοπτική παρουσίαση 
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των βασικότερων θεωριών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην διεθνή 

βιβλιογραφία. 

 

Από τις πρώτες θεωρίες που ερμήνευσαν την μετανάστευση, και δη της εργασίας, 

ήταν εκείνη που αντιμετώπιζε την διεθνή μετανάστευση ως ένα μέρος στην 

διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Παρόλο που και άλλοι ερευνητές είχαν 

ασχοληθεί με το θέμα αυτό παλαιότερα (Lewis, 1954, Ranis & Fei, 1961), το 

μικροοικονομικό μοντέλο που εισήγαγαν οι Harris & Todaro (1970), συνέβαλε 

αποφασιστικά στην κατανόηση αυτής της θεωρίας. Σύμφωνα με την «θεωρία της 

οικονομικής ανάπτυξης», η διεθνής μετακίνηση προκύπτει εξαιτίας των γεωγραφικών 

διαφορών στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας. Η λογική πίσω από αυτή την 

θεωρία είναι ότι υπάρχει μία υποανάπτυκτη περιοχή στην οποία παρατηρείται 

υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας, και άρα, υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ υπάρχει, 

ταυτόχρονα, και μία ανεπτυγμένη περιοχή με μικρό απόθεμα εργασίας και υψηλότερο 

επίπεδο προσφερόμενων μισθών. Η μετακίνηση του εργατικού δυναμικού από την 

πρώτη περιοχή στην δεύτερη θα περιορίσει σταδιακά το χάσμα στην προσφορά και 

ζήτηση εργασίας που υπάρχει, με αποτέλεσμα, να μειωθεί η προσφορά εργασίας στη 

χώρα με το μεγάλο απόθεμα εργασίας και να αυξηθεί ο μισθός. Το ακριβώς 

αντίστροφο ισχύει για την δεύτερη περιοχή, δηλαδή αναμένουμε να αυξηθεί η 

προσφορά εργασίας και να μειωθεί το επίπεδο του μισθού. Tο εργατικό δυναμικό θα 

μεταναστεύει από τη μια περιοχή στην άλλη, μέχρις ότου εξισωθεί η αναμενόμενη 

χρησιμότητα από την εργασία μεταξύ των δυο περιοχών. Συνεπώς, αυτή η θεωρία 

που επικεντρώνεται στο ότι θα λαμβάνει χώρα μετακίνηση εργατικού δυναμικού, όσο  

υπάρχουν διαφορές στη χρησιμότητα από την εργασία μεταξύ περιοχών. 

 

Η μετανάστευση, όμως, είναι δυνατό να προσεγγισθεί και μέσω ενός 

μικροοικονομικού μοντέλου ατομικής απόφασης (Sjaastad, 1962, Todaro & Maruszo, 

1987, Todaro, 1989). Πρόκειται για την «νεοκλασική θεωρία περί μετανάστευσης», 

σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση αυτή λογίζεται ως μία απόφαση που αποσκοπεί 

στην μεγιστοποίηση των εισοδημάτων του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι 

νεοκλασικοί οικονομολόγοι επικεντρώνονται στις διαφορές των μισθών και τις 

συνθήκες εργασίας μεταξύ των χωρών όπως και στα κόστη μετανάστευσης. Αυτό 

σημαίνει ότι τα άτομα υπολογίζοντας τα οφέλη και τα κόστη από την μετακίνησή 

τους σε εναλλακτικές διεθνείς περιοχές μεταναστεύουν εκεί όπου οι αναμενόμενες 
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καθαρές προεξοφλημένες αποδόσεις υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προεξοφλημένες 

ζημίες μέσα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα (Borjas, 1990). Οι παραπάνω 

αποδόσεις συνδέονται, κυρίως, με το επίπεδο της παραγωγικότητάς, καθώς η 

παραγωγικότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες 

για τον προσδιορισμό των μισθών που προσδοκούν να λάβουν οι μετανάστες από την 

απασχόλησή τους στην ξένη αγορά εργασίας. Θεωρητικά, το άτομο θα μετακινηθεί 

προς το μέρος εκείνο όπου τα αναμενόμενα καθαρά οφέλη είναι τα υψηλότερα 

δυνατά, δηλαδή εκεί όπου δεδομένων των ικανοτήτων του θα είναι και πιο 

παραγωγικό (Borjas, 1990). Όσο μεγαλύτερη είναι η επένδυση των ατόμων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο που αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησής τους στην ξένη 

αγορά εργασίας, όσο υψηλότερο το επίπεδο της τεχνολογίας και όσο καλύτερες είναι 

οι κοινωνικές συνθήκες που περιορίζουν τα κόστη της μετανάστευσης, τόσο πιο 

πιθανόν είναι ότι η διαφορά οφέλους-κόστους θα είναι μεγαλύτερη. Επομένως, εάν η 

διαφορά οφέλους-κόστους είναι θετική τότε το άτομο μεταναστεύει. Συνεπώς, οι 

νεοκλασικοί αντιμετωπίζουν την διεθνή μετανάστευση ως μία μορφή επένδυσης στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 

Οι Stark & Bloom, (1985) με τη θεωρία των νέων οικονομικών της μετανάστευσης 

αντιδρούν στις προτάσεις της νεοκλασικής θεωρίας όσον αφορά τον τρόπο λήψης των 

αποφάσεων για την μετανάστευση και διατείνονται ότι η απόφαση της 

μετανάστευσης δεν λαμβάνεται μεμονωμένα, αλλά συνολικά από το νοικοκυριό, 

αποσκοπώντας αφενός μεν στην μεγιστοποίηση του εισοδήματος, αφετέρου δε στην 

μείωση των περιορισμών που τίθενται από όλες τις αγορές και όχι μόνο από εκείνη 

της εργασίας. (βλέπε επίσης: Stark & Levhari, 1982, Stark, 1984, Katz & Stark, 1986, 

Lauby & Stark, 1988, Taylor, 1986, Stark, 1991). Σύμφωνα με τον Stark, (1991) εάν 

οι οικονομικές συνθήκες στην εγχώρια αγορά χειροτερεύουν, τότε τα νοικοκυριά 

βασίζονται στις μεταβιβάσεις πληρωμών από τους μετανάστες. Οι δραστηριότητες 

των μεταναστών δεν εξηγούνται μόνο από τα χαρακτηριστικά τους αλλά και από τις 

προτιμήσεις και τους περιορισμούς που θέτουν οι ίδιες οι οικογένειές τους. Η 

μετανάστευση μπορεί να θεωρηθεί ως μία οικογενειακή απόφαση που λαμβάνεται για 

να μειωθούν οι κίνδυνοι στο οικογενειακό εισόδημα. Όπως αναφέρουν οι Massey et 

al. (1993), οι κίνδυνοι για το εισόδημα των νοικοκυριών στις ανεπτυγμένες χώρες 

ελαχιστοποιούνται μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών αγορών ή των κυβερνητικών 

προγραμμάτων. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου 
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τέτοιοι θεσμοί συνήθως εκλείπουν ή έχουν υψηλό κόστος συμμετοχής, 

δημιουργώντας ισχυρές πιέσεις για την μετακίνηση των μεταναστών σε άλλες χώρες.  

Μάλιστα, μία αύξηση στις αποδόσεις των εθνικών οικονομικών δραστηριοτήτων μίας 

χώρας του εξωτερικού,  ενδέχεται να αυξήσει την ελκυστικότητα της μετανάστευσης. 

Σύμφωνα με τους Massey et al. (1993), δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαφορές 

στους μισθούς για να μελετήσουμε την μετανάστευση, αλλά αρκεί που τα νοικοκυριά 

αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των κινδύνων μέσω της μετακίνησής τους. Μία 

ειδική περίπτωση αυτού του θέματος διερευνάται από τους Ghatak, Levine & Price 

(1996) οι οποίοι επεκτείνουν το μοντέλο των Harris & Todaro (1970) για να 

εξετάσουν την περίπτωση της αποστροφής κινδύνου μέσα σε οικογένειες όπου η 

μετανάστευση αποσκοπεί στην διαφοροποίηση του κινδύνου. Οι δύο 

προαναφερθείσες θεωρίες αποτελούν μια μικροοικονομική προσέγγιση της απόφασης 

για μετανάστευση και διαφοροποιούνται μεταξύ τους όσο αφορά τις οικονομικές 

μονάδες που λαμβάνουν τις αποφάσεις (άτομα /νοικοκυριά), την ποσότητα που 

αριστοποιείται (μεγιστοποίηση εισοδήματος / ελαχιστοποίηση κινδύνου) και τον 

βαθμό εξάρτησης των αποφάσεων από το κοινωνικό περιβάλλον.  

 

Σε διαφορετικό πλαίσιο ανάλυσης είναι η θεωρία των διττών αγορών εργασίας που 

θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι το αποτέλεσμα της ζήτησης εργασίας των 

σύγχρονων βιομηχανοποιημένων οικονομιών, δίνοντας με τον τρόπο αυτό έμφαση 

όχι στα μικροοικονομικά στοιχεία μίας οικονομίας, αλλά στο συναθροιστικό της 

επίπεδο. Ο Piore (1979) είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής, θεωρώντας ότι η 

μετανάστευση δεν είναι αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών και του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας στις χώρες προέλευσης, αλλά μάλλον προκαλείται από τις συνθήκες που 

επικρατούν στις χώρες εισροής των μεταναστών. Η θεωρία αυτή συνδέει την 

μετανάστευση με τις δομικές απαιτήσεις των μοντέρνων βιομηχανικών οικονομιών, 

αναδεικνύοντας τη ζήτηση ξένων εργατών από τη χώρα προορισμού ως τον πιο 

δυναμικό παράγοντα διεθνούς μετανάστευσης. 

 

Μια άλλη μακροοικονομική προσέγγιση της θεωρίας της διεθνούς μετανάστευσης 

αποτελεί η  «θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων». (βλέπε Portes & Walton, 1981, 

Petras, 1981, Castells, 1989, Morawska, 1990, Sassen, 1991). Η παραπάνω θεωρία 

αποδίδει, ειδικό βάρος στην ίδια την δομή της παγκόσμιας αγοράς (Wallerstein, 

1974). Αυτή η δομή προσδιορίζεται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση και την 
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διείσδυση των αγορών στην επικράτεια των ξένων οικονομιών. Πιο αναλυτικά, οι 

επιχειρηματίες από τις ανεπτυγμένες οικονομίες στην προσπάθειά τους για ανεύρεση 

πιο φθηνού εργατικού δυναμικού, κεφαλαίου, πρώτων υλών, αλλά και νέων 

καταναλωτικών αγορών, εισέρχονται σε λιγότερο καπιταλιστικές οικονομίες. Και 

αυτή ακριβώς η διείσδυση αποτελεί τον καταλύτη για την διεθνή μετανάστευση, 

καθώς δημιουργεί ένα πληθυσμό που είναι επιρρεπής στις διεθνείς μετακινήσεις. Τα 

άτομα, πάντως, έχουν την τάση να μεταναστεύουν σε περιοχές με τις οποίες είναι 

πλησιέστερα πολιτισμικά και γλωσσικά (Massey et al., 1993). Συνεπώς, η 

μετανάστευση υπό το πρίσμα αυτής της θεωρίας, έχει λίγο να κάνει με τους μισθούς ή 

τις διαφορές στο επίπεδο της απασχόλησης μεταξύ των χωρών, αλλά εξαρτάται από 

το επίπεδο των επενδύσεων των επιχειρήσεων στις ξένες χώρες και την διεθνή ροή 

των αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Μία περισσότερο δυναμικής φύσεως θεωρία είναι η «θεωρία των δικτύων». Σύμφωνα 

με αυτήν, μπορεί η μετανάστευση να είναι μία ατομική ή οικογενειακή απόφαση, 

αλλά η πορεία της αλλάζει σημαντικά σε κάποια χρονική στιγμή το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο οι μελλοντικές αποφάσεις μετανάστευσης λαμβάνουν χώρα. Με την σειρά τους 

αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας της μετακίνησης των 

ατόμων σε άλλες χώρες. Η έννοια του δικτύου υποδηλώνει τους διαπροσωπικούς 

δεσμούς που συνδέουν τους σημερινούς μετανάστες, τους προηγούμενους 

μετανάστες και τα άτομα που αλληλεπιδρούν με τους μετανάστες τόσο στην χώρα 

προέλευσης όσο και στην χώρα προορισμού. Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα δίκτυα 

αποτελούν μία μορφή κοινωνικού κεφαλαίου από το οποίο τα άτομα μπορούν να 

επωφεληθούν προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην ξένη εργασία. Έχοντας με τον 

τρόπο αυτό οι μετανάστες πρόσβαση σε περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τις 

συνθήκες στην αγορά εργασίας και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν 

εισερχόμενοι σε μία ξένη χώρα, οι μελλοντικοί μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι με  

χαμηλότερα κόστη και χαμηλότερους κινδύνους όσον αφορά την μετακίνησή τους. 

Εφόσον τα κόστη μειώνονται είναι πολύ πιθανόν ότι τα αναμενόμενα καθαρά οφέλη 

από την μετανάστευση θα αυξάνονται, μεγαλώνοντας ταυτόχρονα και την πιθανότητα 

της διεθνούς κίνησης. Με την σειρά του, ο αυξημένος αριθμός των μεταναστών 

συνεπάγεται και την επέκταση του δικτύου, την περαιτέρω μείωση των κινδύνων της 

μετανάστευσης και την αύξηση της πιθανότητας της μετανάστευσης. Επομένως, 

γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται μία αέναη διαδικασία προώθησης της διεθνούς 
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μετακίνησης των ατόμων. Διαχρονικά, αυτή η μεταναστευτική συμπεριφορά 

αναμένεται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλες 

οικονομικές μονάδες από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών (βλέπε για 

παράδειγμα: Hugo, 1981, Taylor, 1986, Massey & Garcia Espana, 1987, Massey, 

1990; Gurak & Caces, 1992). 

 

Κατά τους Massey και συν. (1993), και όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η μετανάστευση 

οδηγεί σε μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς τις 

πλούσιες καπιταλιστικές οικονομίες. Η διεθνής αυτή ροή, όμως, συμβάλλει και στην 

εμφάνιση μίας ανισορροπίας στις χώρες υποδοχής, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης 

αδειών παραμονής από τους μετανάστες, όπως και της αυξημένης προσφοράς 

εργατικού δυναμικού. Αυτή η ανισορροπία δημιούργησε την ανάγκη καθιέρωσης 

διάφορων θεσμών και ίδρυσης οργανισμών που θα ήταν επιφορτισμένοι με την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Με τα ζητήματα αυτά είναι επιφορτισμένη η 

λεγόμενη «θεωρία των θεσμών» (institutional theory). Η ίδρυση των οργανισμών οι 

οποίοι  υποβοηθούν, υποστηρίζουν και προωθούν την διεθνή κίνηση των 

μεταναστών, έχει απώτερο σκοπό την επικράτηση μίας ροής μεταναστών που θα 

γίνεται ολοένα και πιο επίσημη και ανεξάρτητη από τους παράγοντες που την 

προκάλεσαν αρχικά. Τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχαν τέτοιου είδους θεσμοί και 

οργανισμοί; Από την μία πλευρά έχουμε την αυξημένη μεταναστευτική κίνηση και 

τον περιορισμένο αριθμό των μεταναστευτικών αδειών που χορηγεί κάθε χώρα. Από 

την άλλη, υπάρχουν τα εμπόδια εισόδου που πολλές χώρες θέτουν προκειμένου να 

κρατήσουν αυτά τα άτομα εκτός των συνόρων τους, όπως και η αυξημένη ζήτηση 

εργατικού δυναμικού από τις επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός των δύο αυτών επιμέρους 

στοιχείων υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα νομιμοποίησης όλων των 

μεταναστών που υπεισέρχονται σε μία χώρα, δημιουργώντας μία μαύρη αγορά για 

την απασχόληση των μεταναστών. Επομένως, δίχως την παρουσία κατάλληλων 

θεσμών και οργανισμών θα επικρατούσε μία μαύρη αγορά με συνθήκες που ευνοούν 

την εκμετάλλευση των μεταναστών. Οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί επιβαρύνονται με 

την προώθηση των δικαιωμάτων και την βελτίωση της θέσης τόσο των νόμιμων όσο 

και των μη καταγεγραμμένων μεταναστών. 

 

Ολοκληρώνοντας, έχουμε την «θεωρία της σωρευτικής αιτίασης» (cumulative 

causation), έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Myrdal (1957). Η αιτίαση αυτή είναι 
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σωρευτική υπό την έννοια ότι κάθε ενέργεια μετανάστευσης ενδέχεται να μεταβάλλει 

το κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι μεταγενέστερες 

αποφάσεις μετανάστευσης. Αυτή η αλλαγή επιτελείται, συνήθως, με τέτοιο τρόπο 

ώστε αυτά τα ρεύματα να καθίστανται πιο πιθανά. Από αυτή την αυξημένη 

μεταναστευτική κίνηση, η διανομή του εισοδήματος, η διανομή της γης, η οργάνωση 

της γεωργίας, η περιφερειακή διανομή του ανθρώπινου κεφαλαίου, το κοινωνικό 

νόημα της εργασίας και ο πολιτισμός (Stark, Taylor & Yizhaki, 1986, Taylor, 1992) 

συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που αναμένουμε να επηρεαστούν σε 

σημαντικότερο βαθμό. Βέβαια, είναι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες επιδράσεις οι 

οποίες, όμως, δεν έχουν εξεταστεί συστηματικά. 

 

Οι τέσσερις τελευταίες θεωρίες δηλώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές αποκτούν μία 

σταθερότητα και δομή στον χώρο και τον χρόνο, επιτρέποντας την αναγνώριση 

ευσταθών διεθνών μεταναστευτικών συστημάτων. Αυτά τα συστήματα 

χαρακτηρίζονται από σχετικά έντονες ανταλλαγές αγαθών, κεφαλαίου και ατόμων 

μεταξύ κάποιων χωρών και λιγότερο έντονες ανταλλαγές μεταξύ κάποιων άλλων. 

Γενικά, ένα διεθνές σύστημα μετανάστευσης θα περιλαμβάνει μία κεντρική περιοχή 

υποδοχής, που μπορεί να είναι μία χώρα ή ένα σύνολο χωρών, και ένα σύνολο από 

συγκεκριμένες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες (Fawcett, 1989, 

Zlotnik, 1992). 

 

2.1.3 Μεταναστευτική Πολιτική  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν υπήρχε κάποιο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

για τον έλεγχο και την διαχείριση των μεταναστών. Ο πρώτος νόμος που ασχολήθηκε 

με την εισροή των μεταναστών στην χώρα ήταν ο νόμος 1975 του 1991 υπό τον τίτλο 

«Είσοδος, έξοδος, διαμονή, απασχόληση, απομάκρυνση των ξένων, διαδικασίες για 

την αναγνώριση των προσφύγων και άλλα μέτρα». Ο βασικός στόχος του νόμου 

αυτού ήταν ο περιορισμός της εισόδου των μεταναστών όπως και η απομάκρυνση 

των παράνομων μεταναστών από την χώρα. Την ίδια στιγμή, όμως, λειτούργησε 

αποτρεπτικά για την είσοδο και παραμονή των οικονομικών μεταναστών που 

αναζητούσαν μία θέση εργασίας. Παρόλα αυτά, τα επόμενα χρόνια εκατοντάδες 

χιλιάδες μεταναστών εισήλθαν στην χώρα ακόμη και χωρίς άδεια. Η ελληνική 

πολιτεία τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για ένα νέο φαινόμενο το οποίο μπορούσε να 
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αντιμετωπισθεί μόνο μέσω αυστηρών συνοριακών ελέγχων και μαζικών 

επιχειρήσεων απομάκρυνσης των μη  νόμιμων μεταναστών.  

 

Ο αρχικός νόμος του 1991 ενισχύθηκε μέσω των προεδρικών διαταγμάτων υπ’ 

αριθμόν 358 και 359 το έτος 1997. Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, συνολικά 371.641 

μετανάστες έκαναν αίτηση για την χορήγηση της λευκής ή προσωρινής κάρτας, η 

οποία αποτελούσε και το πρώτο βήμα για την απόκτηση της μόνιμης άδειας 

παραμονής. Παρόλο που μόνο 212.860 άτομα κατάφεραν να αποκτήσουν την 

πράσινη κάρτα, ο συμπληρωμένος αυτός νόμος έθεσε τα πρώτα θεμέλια για ένα 

συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο που θα ήταν ικανό να αντιμετωπίσει το ζήτημα της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα.3 Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω αυτής 

της διαδικασίας παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τα δημογραφικά και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού.  

 

Το 2001, και προτού να έχει ακόμη ολοκληρωθεί το αρχικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση 

θέσπισε έναν νέο νόμο, τον νόμο 2910/2001 με τον τίτλο «Είσοδος και διαμονή των 

ξένων στην ελληνική επικράτεια. Πολιτογράφηση και άλλα μέτρα». Ο στόχος αυτού 

του νέου νόμου ήταν διττός. Από την μία πλευρά, αποσκοπούσε στο να βοηθήσει 

όλους εκείνους τους μετανάστες που δεν κατάφεραν το 1998 να λάβουν την άδεια 

παραμονής παρόλο που ήταν δικαιούχοι. Από την άλλη πλευρά, δημιούργησε το 

απαραίτητο πολιτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης όχι μόνο 

βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια. Με άλλα λόγια, ο νόμος 2910 επικεντρώθηκε 

στον διεξοδικότερο έλεγχο των συνόρων, την νόμιμη είσοδο στην χώρα για λόγους 

απασχόλησης, την ενοποίηση των οικογενειών των μεταναστών, τον επαναπατρισμό 

παλαιότερων μεταναστών, όπως και στην αναζήτηση πολιτικού ασύλου. Για ακόμη 

μία φορά, αν και το πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο πιο προσεκτικά, ανέκυψαν 

και πάλι ορισμένα προβλήματα. Το βασικότερο εξ αυτών ήταν το γεγονός ότι οι 

άδειες παραμονής αφορούσαν μόνο ένα έτος και δεδομένης της καθυστέρησης για 

την διεκπεραίωση των αιτήσεων, μέχρι ότου ένας μετανάστης λάβει μία κάρτα 

παραμονής, έπρεπε να αρχίσει την αίτηση για το νέο έτος. Μόλις τον Ιανουάριο του 

2004 με την εφαρμογή του νόμου 3202 / 2003 αποφάσισε η κυβέρνηση να χορηγήσει 

διετείς κάρτες παραμονής.  

                                                 
3 Εξαιτίας των πρακτικών δυσκολιών που έθεταν οι ίδιες οι προϋποθέσεις. 
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Επιπλέον, το 2001 η ελληνική πολιτεία πρότεινε ένα πρόγραμμα προοπτικής τριών 

ετών. Πρόκειται για το «Σχέδιο δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση των 

μεταναστών για την περίοδο 2002-2005». Αυτό το Σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για 

την είσοδο των μεταναστών στην αγορά εργασίας, την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες 

υγείας, καθώς και ένα γενικότερο σύνολο μέτρων που θα προωθήσει τον πολιτισμικό 

διάλογο και θα αντιμετωπίσει την ξενοφοβία και τον ρατσισμό της ελληνικής 

κοινωνίας. Τέλος, τον Αύγουστο του 2005, το Ελληνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία 

νέα νομοθετική ρύθμιση υπό τον τίτλο «Είσοδος, παραμονή και ενσωμάτωση των 

εθνικοτήτων από τρίτες χώρες στην Ελλάδα». Ως βασικός στόχος του νόμου αυτού 

τίθεται ο εξορθολογισμός, ο συντονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών που 

σχετίζονται με την μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Παραδείγματος χάριν, 

προβλέπεται η ενσωμάτωση της άδειας παραμονής και της άδειας εργασίας σε ένα 

ενιαίο κοινό έγγραφο, ξεκαθαρίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν 

να εισέλθουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του μετανάστη, γίνονται αναφορές σε 

ζητήματα αντιμετώπισης της σωματικής εκμετάλλευσης των μεταναστών, ενώ τέλος, 

προβλέπεται και η ενδυνάμωση των τοπικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τα 

ζητήματα των μεταναστών. Στο παράρτημα του 6ου κεφαλαίου παραθέτουμε όλη τη 

μεταναστευτική νομοθεσία.  

 

2.2 – Πρόθεση Μετανάστευσης και Προσδιοριστικοί Παράγοντες 

 

2.2.1   Λόγοι Μετανάστευσης 

Ξεκινάμε θέτοντας το ερώτημα τι σημαίνει μετανάστευση; Σύμφωνα με τους 

Μπάκαβος & Παπαδοπούλου (2006), ως μετανάστευση θεωρείται η αλλαγή 

κατοικίας για σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή η μόνιμη ή η προσωρινή 

μεταβολή του τόπου εγκατάστασης. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν περιλαμβάνεται 

η σταθερή μετακίνηση των νομάδων, η προσωρινή μετακίνηση των τουριστών, η 

μετοίκιση ή ακόμη και η καθημερινή μετακίνηση των εργαζόμενων προς τον τόπο 

εργασίας τους. Στην ουσία, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο παγκόσμιο φαινόμενο το 

οποίο επηρεάζει το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι ενός κράτους. 

 

Για ποιον λόγο, όμως, κάποιο άτομο θα λάβει την απόφαση να εγκαταλείψει την 

χώρα του και να εγκατασταθεί σε έναν νέο τόπο; Το κυριότερο κίνητρο 

μετανάστευσης αποτελούν οι οικονομικοί λόγοι. Τα άτομα προκειμένου να 



 36

αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την έλλειψη θέσεων 

εργασίας αποφασίζουν να αναζητήσουν την τύχη τους σε μία ξένη χώρα (Vogler & 

Rotte, 2000, Markova, 2001). Επομένως, στόχος τους είναι η αναζήτηση καλύτερων 

συνθηκών εργασίας και συνακολούθως, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. 

Παρόλα αυτά, οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης και οι αντίστοιχα υψηλοί 

ρυθμοί μεγέθυνσης του πληθυσμού και δεν φαίνεται να υποκινούν την μετανάστευση 

(Weiner, 1987). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η τάση σύμφωνα με 

την οποία οι οικονομικές δραστηριότητες ασκούν μία μετριοπαθή μόνο επίδραση 

πάνω στην μεταναστευτική δραστηριότητα (Fertig, 1999). Ακολουθούν λόγοι 

σπουδών, κάτι το οποίο αφορά κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας που αναζητούν νέες και 

αρτιότερες πηγές γνώσης στο εξωτερικό. Ο γάμος συνιστά έναν πρόσθετο λόγο, 

οπότε και το άτομο εγκαθίσταται στην χώρα καταγωγής του συντρόφου του. 

Ανάλογα, εάν το άτομο είχε μεταναστεύσει στο παρελθόν με σκοπό την ανεύρεση 

εργασίας, μετά την συνταξιοδότησή του αυξάνονται και οι πιθανότητες μετακίνησης 

σε κάποιον νέο τόπο ή της επιστροφής του στην χώρα καταγωγής του.  

 

H κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική κατάσταση που επικρατεί σε μία χώρα 

μπορεί να υποκινήσει μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών (Fertig & Schmidt, 2001). 

Για παράδειγμα, για τους Αλβανούς οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μία μαζική 

υποτίμηση της εργασιακής τους θέσης μετά την κατάρρευση του πολιτικού 

συστήματος της χώρας, η μετανάστευση προέκυψε σαν μία απαραίτητη επιλογή. 

Αρχικά τουλάχιστον, έπρεπε να φύγουν στο εξωτερικό απλά επειδή δεν είχαν άλλη 

επιλογή. Ανάλογο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει και εξαιτίας της εκδήλωσης 

φυσικών καταστροφών σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι διεθνείς μεταναστεύσεις 

κυβερνώνται από τους ίδιους κανόνες που διέπουν και την εσωτερική μετανάστευση, 

όπως λανθασμένα συμπέρανε ο Ravenstein (1989). Αυτό που καθορίζει την 

μετανάστευση είναι ο έλεγχος που ασκείται από κάθε μία χώρα πάνω στα σύνορά 

της. Οι χώρες των οποίων ο πληθυσμός είναι πιο επιρρεπής στο να μεταναστεύσει, 

δεν θέτουν περιορισμούς στα σύνορά τους, ενώ οι χώρες που αποτελούν πόλο έλξης 

για τα άτομα αυτά θέτουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι 

πολιτικές που διαμορφώνονται από τις δεύτερες είναι εκείνες που καθορίζουν την 

ένταση και την κατεύθυνση της μετανάστευσης.  
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Τα κριτήρια για τον τόπο μετάβασης ενός νέου μετανάστη είναι σχεδόν άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τους λόγους που τον οδηγούν στην απόφασή του αυτή. Ως 

επικρατέστεροι αναφέρονται η καλή οικονομική κατάσταση της χώρας υποδοχής, η 

αυξημένη ζήτηση εργατικού δυναμικού, η παρουσία ατόμων του οικογενειακού και 

φιλικού περιβάλλοντος, όπως και η ύπαρξη πληροφόρησης για κάποιον προορισμό. Ο 

Bhagwati (1984) υποστήριξε ότι η διαδικασία της μετανάστευσης είναι μία 

διαδικασία αντικινήτρων και όχι κινήτρων. Αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς και 

για τους οικονομικούς μετανάστες, καθώς οι ροές μετανάστευσης είναι εφικτές μόνο 

εάν υπάρχει κάποιο ιστορικό μετανάστευσης σε χώρες του εξωτερικού. Παρόλα αυτά, 

η επιλογή του τόπου προορισμού δεν αποτελεί μία συνήθη επιλογή ή μία απλή 

εκτίμηση του οφέλους και του κόστους, αλλά εξαρτάται και από ιστορικά και 

κοινωνικά κριτήρια. Η εγγύτητα, γεωγραφική και πολιτισμική, είναι ίσως το 

βασικότερο χαρακτηριστικό ενός μεταναστευτικού κύματος. Γενικά η Ελλάδα έγινε 

μάρτυρας ενός τέτοιου κύματος, καθώς θεωρείται ένας «εύκολος» τόπος προορισμού 

(Hatziprokopiou, 2005). 

 

2.2.2   Εμπειρικές Μελέτες για την Πρόθεση Επιστροφής των Μεταναστών 

Από την στιγμή που κάποιος γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους ένα άτομο 

αποφασίζει να εγκαταλείψει την χώρα καταγωγής του και να κατευθυνθεί σε μία 

άλλη χώρα, εύλογα δημιουργείται το ακόλουθο ερώτημα: ο νέος μετανάστης θα 

επιλέξει να παραμείνει μόνιμα στην χώρα υποδοχής ή θα προτιμήσει μετά το πέρας 

ενός χρονικού διαστήματος να επιστρέψει στην χώρα του; Εφόσον η μόνιμη 

μετανάστευση δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία ακραία περίπτωση της 

προσωρινής μετανάστευσης, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα 

μας απασχολήσουν η πρόθεση επιστροφής του μετανάστη και οι λόγοι που τον ωθούν 

σε αυτή του την απόφαση (Borjas, 1989, Galor & Stark, 1991, Dustmann, 1996/2003; 

Klinthall, 1998/1999/2001, Co, Gang & Yun, 2000, Reagan & Olsen, 2000, Constant 

& Massey, 2003). Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται διάφορες εμπειρικές μελέτες 

που διερεύνησαν το εν λόγω θέμα, ανάλογα με τον λόγο που θεωρούν ως την 

κινητήριο δύναμη για την επιστροφή του μετανάστη στην χώρα του ύστερα από 

κάποια χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. 
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2.2.2.1   Συνδυασμός Οφέλους και Κόστους 

Ένα άτομο θα μεταναστεύσει εάν η αναμενόμενη παρούσα αξία του οφέλους από την 

μετακίνησή του αυτή υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος. Αυτά τα οφέλη 

περιλαμβάνουν αυξήσεις στα εισοδήματά των μεταναστών, ένα πιο ευχάριστο κλίμα, 

ή ακόμη και την εγγύτητα στους φίλους και τους συγγενείς τους, όπως θα 

αναφέρουμε στις ακόλουθες ενότητες. Τα κόστη αναφέρονται στα κόστη μεταφοράς 

και μετακίνησης, και στα ποικίλα κόστη ευκαιρίας όπως είναι τα διαφυγόντα έσοδα, 

τα κόστη αναζήτησης εργασίας και τα κόστη πληροφόρησης. Βέβαια, όπως είναι 

αναμενόμενο αυτές οι μορφές του οφέλους και του κόστους διαφέρουν ανάλογα με το 

άτομο, και κυρίως με το εάν ο μετανάστης θα επιστρέψει κάποια στιγμή στην πατρίδα 

του ή εάν θα παραμείνει μόνιμα στην χώρα υποδοχής (Lansing & Mueller, 1967, 

Price, 1969, Collignon, 1973).  

 

Οι αρχικές θεωρίες περί μετανάστευσης υποστήριζαν ότι ο κύριος προσδιοριστικός 

παράγοντας για τις αποφάσεις ήταν τα αναμενόμενα εισοδήματα από τις χώρες 

υποδοχής σε σχέση με το επίπεδο στις χώρες προέλευσης, αφού προηγουμένως 

ληφθούν υπόψη και τα κόστη της μετανάστευσης (Hicks, 1932, Borjas, 1999). Άρα, η 

επιθυμία για μετακίνηση αυξάνεται όσο μεγαλύτερες είναι οι αναμενόμενες 

αποδόσεις των μεταναστών (Emerson, 1989). Αυτή η άποψη είχε επικρατήσει καθώς, 

εάν οι μισθοί στις δύο χώρες διαφέρουν τότε αυτό επηρεάζει την πιθανότητα 

επιστροφής στην χώρα καταγωγής, την συμπεριφορά και την απόδοση των 

μεταναστών στην χώρα υποδοχής (Sjaastad, 1962, Hicks, 1979, Galor & Stark, 

1990/1991). Παρόλα αυτά, διατυπώθηκε μεταγενέστερα η ιδέα ότι ακόμη και εάν δεν 

υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στο ύψος των εισοδημάτων μεταξύ των δύο χωρών, 

ή πιο γενικά, αν δεν υπάρχουν ραγδαίες αλλαγές στην οικονομική κατάσταση των 

δύο συμβαλλόμενων χωρών, η πρόθεση επιστροφής είναι υπαρκτή και η επιστροφή 

αυτή καθεαυτή μπορεί να λαμβάνει χώρα (Dustmann, 1996). Ο πυρήνας της 

επιχειρηματολογίας τους είναι ότι εάν οι εισοδηματικές διαφορές ήταν ο μόνος 

προσδιοριστικός παράγοντας της μεταναστευτικής συμπεριφοράς, τότε οι μετανάστες 

θα επέστρεφαν μόνο εάν η οικονομική κατάσταση άλλαζε με τέτοιον τρόπο ώστε τα 

εισοδήματα στην χώρα προέλευσης να αυξάνονται σε σχέση με τα αντίστοιχα 

εισοδήματα της χώρας υποδοχής (Dustmann & Kirchkamp, 2001). 
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Ο καλύτερος τρόπος για να διερευνήσει κάποιος τους λόγους για τους οποίους οι 

μετανάστες επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους, είναι να δημιουργηθεί ένα 

μοντέλο το οποίο αντιπαραθέτει την προεξοφλημένη χρησιμότητα και στις δύο 

χώρες, όπου οι αποφάσεις των μεταναστών εξαρτώνται από το κεφάλαιο που 

επενδύεται σε κάθε μία χώρα (Adda & Dustmann). Οι Dustman & Weiss (2007) 

αξιοποιώντας την παραπάνω λογική, και κάνοντας την διάκριση μεταξύ της μόνιμης 

και της μη μόνιμης μετανάστευσης, διατείνονται ότι ένας μετανάστης θα επιλέξει ως 

λύση την επιστροφή μόνο εάν τα οφέλη από την μόνιμη παραμονή του υπολείπονται 

του κόστους. Μέσα από το μοντέλο που χρησιμοποιούν αποδεικνύεται ότι τα οφέλη 

από την μετανάστευση βαίνουν φθίνοντα κατά την διάρκεια της μεταναστευτικής 

περιόδου, ενώ τα κόστη παραμένουν θετικά και αύξοντα. Συνεπώς, η άριστη επιλογή 

συνδέεται με την επιστροφή ενός μετανάστη στην χώρα καταγωγής του. 

 

Από την στιγμή που η επιστροφή είναι η καλύτερη εφικτή επιλογή ενός μετανάστη, 

ανακύπτει το ερώτημα ποιοι μετανάστες θα επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτή την 

τακτική. Μέσω μίας σειράς εμπειρικών μελετών, ο Klinthall (1996/1998/2001) 

συμπεραίνει ότι η πρόθεση επιστροφής στην χώρα καταγωγής θα είναι πιο πιθανή 

όταν ο μετανάστης προέρχεται από μία χώρα με σχετικά υψηλό επίπεδο εισοδήματος. 

Μία πιο αποτελεσματική μακροχρόνια επίδοση της χώρας καταγωγής αυξάνει την 

πιθανότητα επιστροφής του μετανάστη, αλλά μία μείωση στο επίπεδο του 

εισοδήματος στη χώρα υποδοχής, αυξάνει την πιθανότητα επιστροφής μέσα στον ίδιο 

χρόνο. Μακροχρόνιοι οικονομικοί παράγοντες όπως το επίπεδο του εθνικού 

εισοδήματος και η ατομική επίδοση καθορίζουν την επιλογή των μεταναστών να 

επιστρέψουν στην χώρα τους, ενώ βραχυχρόνιες αλλαγές στο ατομικό εισόδημα και 

το συνολικό επίπεδο της ανεργίας καθορίζουν τον χρόνο επιστροφής τους (Klinthall, 

2001). Αυτό είναι και ένα βασικό σημείο διαφοράς μεταξύ της μετανάστευσης 

επιστροφής και της απλής μετανάστευσης, καθώς στην πρώτη περίπτωση οι ροές της 

μετανάστευσης δεν είναι τόσο ευαίσθητες στις αλλαγές του επιχειρηματικού κύκλου 

για την χώρα προορισμού (Klinthall, 1996).  

 

Ανάλογα, η πρόθεση επιστροφής φαίνεται να είναι χαμηλότερη για τους μετανάστες 

που προέρχονται από φτωχές χώρες, η οποία εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, και από 

το είδος του μετανάστη με τον οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι. Εάν ο μετανάστης είναι 

πρόσφυγας, τότε η τάση της επιστροφής του είναι χαμηλή εκτός και εάν υπάρξει 
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κάποια φιλελευθεροποίηση στο πολιτικό καθεστώς της χώρας του, οπότε και η 

πιθανότητα είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα, η ύπαρξη κομμουνιστικού καθεστώτος 

φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με την πρόθεση επιστροφής, δεδομένου ότι οι Borjas 

& Bratsberg (1996) βρήκαν ότι η πιθανότητα επιστροφής του μετανάστη σε ένα 

τέτοιο καθεστώς είναι μειωμένη κατά 18 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 

κάποιο άλλο πολιτικό σκηνικό. Με την σειρά τους, οι οικονομικοί μετανάστες 

μεταβάλλουν τις προθέσεις τους ανάλογα με το επίπεδο του ατομικού εισοδήματος, 

με αυτές τις προθέσεις να βαίνουν αύξουσες καθώς αποκλίνουμε από το μέσο 

εισόδημα της χώρας υποδοχής. Επομένως, η σχετική βελτίωση της μακροοικονομικής 

κατάσταση της χώρας καταγωγής αυξάνει και την πρόθεση επιστροφής των 

μεταναστών (Klinthall, 2001). 

 

Όσο μεγαλύτερα τα οικονομικά οφέλη, τόσο πιο σύντομα γνωρίζει κάποιος εάν η 

μετανάστευση είναι προσωρινή ή μόνιμη. Βέβαια, παρόλο που σημαντικό μέρος της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι μόνιμη, φαίνεται ότι 

τελικά η προσωρινή μετανάστευση είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση (Jasso & 

Rosenzweig, 1982, Pitayanon, 1986, Dustmann, 1996). Ένα από τα πιο συνηθισμένα 

κόστη ενός μετανάστη είναι τα εμβάσματα που συνηθίζεται να αποστέλλονται στην 

χώρα προέλευσής τους. Ο Zimmermann (1992) βρήκε ότι οι μετανάστες που ήθελαν 

να επιστρέψουν έστελναν στην χώρα καταγωγής τους περισσότερα χρήματα σε σχέση 

με εκείνους που δεν είχαν αντίστοιχες προθέσεις, με τον Brown (1997) να καταλήγει 

σε παρόμοιο αποτέλεσμα για την περιοχή του Ειρηνικού. Αυτή η οικονομική βοήθεια 

αποτελεί προσωπική επιλογή των μεταναστών και δεν είναι επειδή αισθάνονται 

υποχρεωμένοι (Poirine, 1997). Μάλιστα, αυτή η χρηματοδότηση απασχολεί λιγότερο 

τους μετανάστες που επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους, δεδομένου ότι οι φίλοι 

και οι συγγενείς τους είναι εκείνοι που βασίζονται οικονομικά πάνω τους, ειδικά κατά 

την περίοδο προσαρμογής μετά την μετανάστευση (Price, 1969).  

 

Ολοκληρώνοντας, η πρόθεση επιστροφής μειώνεται με την αυξητική πορεία του 

επιπέδου του εισοδήματος της χώρας προέλευσης (Borjas, 1987) και την φθίνουσα 

πορεία της απόκλισης στο επίπεδο των μισθών (Greenwood & McDowell, 1991). 

Παρόλα αυτά, δεν είναι σωστό να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μία καθαρά γραμμική 

σχέση μεταξύ εισοδήματος και επιστροφής στην χώρα καταγωγής. Ο Adams (1993) 

υποστήριξε ότι μεταξύ των δύο μεγεθών υπάρχει μία σχέση ανεστραμμένου U. Αυτό 
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σημαίνει ότι καθώς το επίπεδο του εισοδήματος αυξάνεται, θα αυξάνεται και η τάση 

επιστροφής των μεταναστών, ενώ μετά την επίτευξη ενός μέγιστου σημείου η τάση 

αυτή θα μειώνεται. Αυτή την μη γραμμική σχέση μεταξύ μετανάστευσης και 

εισοδήματος κατέγραψαν και οι Faini & Venturini (1994), με βάση τους οποίους μία 

αύξηση της ποιότητας ζωής μπορεί να μειώσει σε τελική ανάλυση την κινητικότητα 

των μεταναστών. Τέλος, το εισόδημα  του μετανάστη στην χώρα υποδοχής σχετίζεται 

αρνητικά με την πιθανότητα επιστροφής και θετικά με την περίπτωση της μόνιμης 

παραμονής, κάτι το οποίο ενδέχεται να σημαίνει ότι η επιστροφή είναι ένα κατώτερο 

αγαθό για τους λευκούς, ή διαφορετικά, ότι οι λευκοί μετανάστες που αποβλέπουν 

στην μελλοντική επιστροφή τους είναι πιο ευεπηρέαστοι από τους οικονομικούς 

παράγοντες. Ως κατώτερο αγαθό μπορούν να θεωρηθούν οι φίλοι και οι συγγενείς 

των μεταναστών στην χώρα καταγωγής τους, οι οποίοι αφενός μεν αποτελούν ένα 

κίνητρο για επιστροφή στην χώρα τους, αφετέρου δε, λειτουργούν ως ένα 

υποκατάστατο για το επίπεδο του εισοδήματος που λαμβάνουν. Για τους μη λευκούς 

η επίδραση αυτή είναι θετική και σημαντική μόνο για την μη επιστροφή (DaVanzo, 

1976). 

 

Τέλος, το εισόδημα του μετανάστη στην χώρα υποδοχής σχετίζεται αρνητικά με την 

πιθανότητα επιστροφής και θετικά με την περίπτωση της μόνιμης παραμονής, κάτι το 

οποίο ενδέχεται να σημαίνει ότι η επιστροφή είναι ένα κατώτερο αγαθό για τους 

λευκούς, ή διαφορετικά, ότι οι λευκοί μετανάστες που αποβλέπουν στην μελλοντική 

επιστροφή τους είναι πιο ευεπηρέαστοι από τους οικονομικούς παράγοντες. Για τους 

μη λευκούς η επίδραση αυτή είναι θετική και σημαντική μόνο για την μη επιστροφή 

(DaVanzo, 1976). 

 

2.2.2.2  Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

Η πρόθεση των μεταναστών να επιστρέψουν στην χώρα τους καθορίζεται από μία 

σειρά κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών κάθε ένα από τα οποία ασκεί την δική 

του επίδραση πάνω στην πρόθεση αυτή. Για παράδειγμα, έχει καταγραφεί ότι για την 

Σουηδία το 1/3 των μεταναστών επανήλθε στην χώρα καταγωγής του μέσα στα πέντε 

πρώτα χρόνια από την αρχική ημερομηνία της μετανάστευσης (Klinthall, 2001), όπως 

και ότι η πιθανότητα επιστροφής είναι υψηλότερη από την πιθανότητα της μόνιμης 

παραμονής στην χώρα υποδοχής. Υπάρχουν, όμως, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που καθιστούν κάποια άτομα περισσότερο επιρρεπή στην τάση επιστροφής τους σε 
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σχέση με κάποια άλλα; Τυπικά οι μετανάστες θεωρείται ότι είναι άνδρες, σε νεαρή 

ηλικία, ανύπαντροι και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, χωρίς, όμως, αυτό να ισχύει 

δίχως αποκλίσεις (Borjas, 1990, Adams, 1993). Από τα χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τους μετανάστες μεταξύ τους είναι η ομαδοποίηση σε νόμιμους και 

παράνομους (Borjas & Tienda, 1993). Στην ενότητα αυτή θα αναφέρουμε βασικά 

δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες 

για την διαμόρφωση της απόφασης επιστροφής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 

η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο της εκπαίδευσης, η διάρκεια 

παραμονής στην χώρα υποδοχής και η αποκτηθείσα στην χώρα αυτή εμπειρία. 

 

Στην βιβλιογραφία εμφανίζεται μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας εισόδου του 

μετανάστη σε μία ξένη χώρα και της πιθανότητας μόνιμης παραμονής. Το γεγονός ότι 

όσο πιο μεγάλος είναι ο μετανάστης τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα επιστροφής 

του, ενδέχεται να οφείλεται αφενός μεν στους πιο έντονους δεσμούς που έχει με την 

χώρα καταγωγής του, αφετέρου δε στην δυσκολία προσαρμογής του στις απαιτήσεις 

της νέας χώρας (Dustmann, 1995). O Klinthall (2001), κατέληξε στο ίδιο 

συμπέρασμα, καθώς τα εμπειρικά του ευρήματα έδειξαν ότι, η επίδραση της ηλικίας 

είναι αρνητική για όσα άτομα είναι άνω των 40 ετών. Την ακριβώς αντίστροφη 

επίδραση ασκεί ο συνολικός χρόνος παραμονής ενός μετανάστη σε κάποια 

συγκεκριμένη χώρα, καθώς η διάρκεια παραμονής αυξάνει την πιθανότητα της 

μόνιμης παραμονής και μειώνει την πιθανότητα της προσωρινής παραμονής. Η 

λογική είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που ένας μετανάστης 

μένει στην χώρα υποδοχής, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός ενσωμάτωσής του στην χώρα 

αυτή. Συνεπώς, εάν στόχος του μετανάστη είναι η συσσώρευση κεφαλαίου και η 

μετέπειτα επιστροφή του, τότε θα πρέπει να μειώνει και τον συνολικό χρόνο 

παραμονής του στο εξωτερικό (Klinthall, 1998). Επιπλέον, όσο πιο μακρά είναι η 

περίοδος παραμονής του μετανάστη στην χώρα υποδοχής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι 

και η διάρκεια απόδοσης της επένδυσής του στο ανθρώπινου κεφάλαιο, και τόσο 

υψηλότερη η προθυμία του να αποκτήσει αυτό το κεφάλαιο. Οπότε, αναμένουμε οι 

προσωρινοί μετανάστες να είναι λιγότερο μετακινούμενοι στις ξένες αγορές εργασίας 

σε σχέση με τους μόνιμους μετανάστες (Dustmann, 1995). 

 

Εκτός από τον χρόνο παραμονής σε μία χώρα, η απόφαση μετακίνησης ενός 

μετανάστη φέρεται να επηρεάζεται και από τον συνολικό αριθμό των μετακινήσεών 
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του μεταξύ της χώρας καταγωγής του και των λοιπών χωρών υποδοχής. Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι αυτοί που επιστρέφουν τελικά στην πατρίδα τους έχουν μεταναστεύσει 

τουλάχιστον μία φορά στην διάρκεια της ζωής τους (Dustmann, 1996). Μία ερμηνεία 

είναι ότι για εκείνους που έχουν μετακινηθεί μία φορά είναι πιο εύκολο να το 

επαναλάβουν (Bowman & Myers, 1967) ή ότι είναι πιο εύκολο για αυτούς να 

μεταναστεύσουν σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει μεταναστεύσει παλαιότερα 

(Eldridge, 1965, Morrison, 1971). Με την σειρά του ο Lee (1974) υποστήριξε ότι για 

εμπειρία μετανάστευσης από δύο φορές και πάνω, τα άτομα εμφανίζουν αυξημένη 

πιθανότητα να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής του, και όχι στην πρώτη χώρα 

μετανάστευσής τους ή σε κάποια τρίτη χώρα.  

 

Πέραν από τα προαναφερθέντα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η τάση των 

μεταναστών για επιστροφή ποικίλλει και με βάση την γεωγραφική τοποθεσία της 

χώρας καταγωγής τους. Η απόσταση είναι ένα μικρότερο εμπόδιο για όσους 

σκοπεύουν να επιστρέψουν, καθώς υποκινούνται από την ύπαρξη συγγενών στην 

αρχική περιοχή. Ανάλογα όμως με την περίπτωση που εξετάζουμε κάθε φορά, η 

επίδραση που ασκείται πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή είναι διαφορετική. Εάν στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η πιθανότητα επιστροφής, τότε αναμένουμε έναν 

θετικό συντελεστή για την μεταβλητή της απόστασης, ενώ εάν εξετάζεται η μόνιμη 

παραμονή στην χώρα υποδοχής καταγράφεται ένα αρνητικό πρόσημο (DaVanzo, 

1976). Ο λόγος για την διττή αυτή συμπεριφορά είναι ότι ενδέχεται είτε τα άτομα να 

απογοητευτούν από τις μεγάλες αποστάσεις, είτε οι κοντινές αποστάσεις σε 

συνδυασμό με τα συχνά ταξίδια να λειτουργήσουν ως ένα υποκατάστατο για την 

επιστροφή των μεταναστών στην πατρίδα τους. 

 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, η επίδρασή της διαφέρει ανάλογα με την 

εθνικότητα του εκάστοτε μετανάστη (Klinthall, 2001), κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει 

την διαφορετική οικονομική και πολιτική κατάσταση στην κάθε χώρα καταγωγής 

(Dustmann, 1996). Από την στιγμή που η σύζυγος δεν έχει την εθνικότητα της χώρας 

υποδοχής, οι παντρεμένοι είναι περισσότερο πιθανόν να επιστρέψουν στην χώρα 

καταγωγής τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση όπου οι γονείς του μετανάστη έχουν παραμείνει στην χώρα καταγωγής 

του (Dustmann, 2003). Η ύπαρξη παιδιών στην χώρα προέλευσης οδηγεί σε μία 

παρόμοια επίδραση, καθώς η διάρκεια παραμονής των γονέων στο εξωτερικό βαίνει 
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φθίνουσα όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός αυτών των παιδιών. Ο γάμος μειώνει την 

πιθανότητα της μόνιμης παραμονής εφόσον το ταίρι δεν έχει την εθνικότητα της 

χώρας προορισμού. Αντίστροφα, στην περίπτωση που ο μετανάστης έχει παντρευτεί 

με κάποιο άτομο από την χώρα στην οποία εισέρχεται και στον βαθμό που τα παιδιά 

του βρίσκονται μαζί του στην χώρα μετανάστευσης, τότε η πιθανότητα επιστροφής 

είναι χαμηλότερη (Klinthall, 2001). Ο λόγος είναι ότι η ενσωμάτωση των απογόνων 

είναι πιο ομαλή, μία διαδικασία που ξεκινάει ήδη από τα πρώτα χρόνια της 

εκπαίδευσης των παιδιών και η οποία μπορεί να υποβοηθήσει και την πιο ταχεία 

ενσωμάτωση των ίδιων των γονέων τους.   

 

Αν και έχουμε αναφέρει ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία μετανάστευσης του ατόμου 

τόσο υψηλότερη είναι και η πιθανότητα επιστροφής του, δεν έχουμε κάποια ένδειξη 

ότι οι μετανάστες κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης ή όσοι είναι ήδη στην σύνταξη 

είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν. Η πρόθεση της επιστροφής που τους οδηγεί σε μία 

υψηλότερη συγκέντρωση ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό (Ahlburg & Brown, 1998). Για τους ντόπιους, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο την στιγμή της εισόδου τους στην αγορά εργασίας προσεγγίζεται από το 

επίπεδο της εκπαίδευσης. Παρόμοια, και η ετερογένεια αναφορικά με την διάρκεια 

της υπολειπόμενης ενεργής παραμονής των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό 

δίνεται επίσης από την εκπαίδευση. Για τους μετανάστες, εάν το ανθρώπινο κεφάλαιο 

μεταξύ των δύο χωρών διαφέρει και εάν οι μετανάστες ήταν ενεργοί στην αγορά 

εργασίας πριν την μετανάστευση, ένα απλό μέτρο για τα χρόνια εκπαίδευσης δεν 

είναι αρκετό για να ερμηνεύσει την ετερογένεια την στιγμή της άφιξης. Το επίπεδο 

της επένδυσης των μεταναστών που μπορεί να επιστρέψουν αργότερα στις χώρες 

τους, εξαρτάται από την απόδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην χώρα καταγωγής 

τους (Dustmann, 1996). 

 

Με την σειρά της, η εκπαίδευση αποτελεί μία ένδειξη για το επίπεδο των ικανοτήτων 

του κάθε μετανάστη. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της εκπαίδευσης, τόσο πιο ικανός 

θεωρείται ο μετανάστης και τόσο υψηλότερος αναμένεται να είναι και ο μισθός που 

λαμβάνει από την απασχόλησή του στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. 

Εφόσον το άτομο αμείβεται με έναν υψηλότερο μισθό, ο χρόνος που απαιτείται 

προκειμένου να πετύχει τον στόχο εισοδήματος που έχει θέσει, μειώνεται. Συνεπώς, 

δεδομένου ότι η πιθανότητα επιστροφής του μετανάστη στην πατρίδα του θα 
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αυξάνεται με το επίπεδο της εκπαίδευσής του, υπάρχει μία θετική συσχέτιση μεταξύ 

των δύο αυτών στοιχείων (Dustmann, 1996). Αυτό το αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων 

σηματοδοτεί για τους εργοδότες μία υψηλότερη παραγωγικότητα, ούτως ώστε οι 

μετανάστες με περισσότερη εκπαίδευση να προτιμώνται, ή διαφορετικά, να 

επιλέγονται θετικά. Αυτό ισχύει τόσο για τα άτομα που μεταναστεύουν σε 

διαφορετικές χώρες, κάτι το οποίο αυξάνει την πιθανότητα για όσους στοχεύουν να 

επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους, όσο και για τα άτομα τα οποία φαίνεται να 

διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους χωρίς να αποβλέπουν στην επιστροφή τους. 

Μάλιστα, αυτή η δεύτερη κατηγορία, οι λεγόμενοι ειδικευμένοι μετανάστες, 

ενδέχεται να παρακινηθεί να αναζητήσει την τύχη της σε κάποια τρίτη χώρα (Nekby, 

2006). Τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν ως επί το πλείστον για την κατηγορία 

της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μολονότι και για τον εγχώριο πληθυσμό τα 

αποτελέσματα είναι ισχυρά για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και βαίνουν αύξοντα με 

την προσήλωση στην εκπαίδευση. 

  

Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση να μην ασκείται σημαντική επίδραση από μέρους 

της εκπαίδευσης πάνω στην απόφαση του μετανάστη περί επιστροφής στην πατρίδα 

του. Από όσους κατέχουν κάποια από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου 

που θα τους ταξινομούσαν στην ομάδα των ικανών, μόνο ένας στους δέκα 

εμφανίζεται να σκοπεύει να επιστρέψει κάποια στιγμή στο μέλλον, ενώ πολλοί από 

τους υπολειπόμενους δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν επακριβώς την χρονική 

στιγμή της επιστροφής τους. Εάν θεωρήσουμε ότι όλα τα άλλα χαρακτηριστικά 

παραμένουν σταθερά, δεν παρατηρείται κάποια σημαντική σχέση μεταξύ του 

αποθέματος του ανθρώπινου κεφαλαίου του μετανάστη και των προθέσεών του να 

επιστρέψει στην χώρα του (Ahlburg & Brown, 1998). Το ίδιο ισχύει και για την 

τεχνική εκπαίδευση για κάποια συγκεκριμένη εργασία, δεδομένου ότι δεν επηρεάζει 

σημαντικά την απόφαση επιστροφής. Αντίθετα, η χρησιμοποίηση των ετών 

εκπαίδευσης εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την πιθανότητα επιστροφής στην 

χώρα προέλευσης, και συνεπώς, θετική σχέση με την περίπτωση της μόνιμης 

παραμονής (Dustmann, 1996). 

 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο οι μετανάστες με αρχικά χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων μπορούν να 

μεταμορφωθούν σε άτομα υψηλών ικανοτήτων εξαιτίας της απασχόλησής τους σε μία 
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χώρα του εξωτερικού για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Greenwood & Stuart, 

1986), ενώ ακόμη και εάν είναι δυνατόν να αποκτηθούν τέτοιου είδους ικανότητες 

δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να διαπιστώσουμε εάν έχουν όντως ληφθεί (Reichert & 

Massey, 1982). Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που οι ικανότητες αυτές έχουν 

αποκτηθεί, η εφαρμογή τους στην χώρα καταγωγής τους δεν θεωρείται αυτονόητη 

(Staubhaar, 1986). 

 

Ταυτόχρονα, το πιο μορφωμένο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού είναι και το 

πιο ευκίνητο. Για παράδειγμα, οι Borjas, Bronaras & Trejo (1992) παρέθεσαν 

στοιχεία με βάση τα οποία οι μετανάστες που μετακινούνται περισσότερο για την 

περίπτωση των Η.Π.Α. είναι κατά μέσο όρο και οι πιο ικανοί. Τα διαφορετικά 

επίπεδα ικανότητας επηρεάζουν όχι μόνο την τάση απομάκρυνσης, αλλά και την 

τοποθεσία μετακίνησης των μεταναστών, καθώς οι πιο πλούσιες περιοχές 

εμφανίζεται να προσελκύουν τα πιο ικανά άτομα (Gianneti, 1999). Για την περίπτωση 

της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι πιο ικανοί εργαζόμενοι κινούνται προς τις περιοχές 

όπου η συγκέντρωση των ατόμων ιδιαίτερων ικανοτήτων είναι υψηλότερη, ενώ το 

αντίθετο ισχύει για τους λιγότερο ικανούς (Borjas, Bronaras & Trejo, 1992). Αυτό 

παρατηρείται, κυρίως, εάν η ειδίκευση λογίζεται ως ένα συμπληρωματικό αγαθό της 

τοποθεσίας όπου θα μετακινηθούν, οπότε και τα περισσότερο προικισμένα άτομα 

έχουν ισχυρά κίνητρα να μετακινηθούν προς τις περιοχές όπου είναι μαζεμένοι όλοι 

οι ικανοί εργάτες επειδή η απόδοση της ικανότητας είναι μεγαλύτερη (Giannetti, 

1999). 

 

2.2.2.3  Στόχος Εισοδήματος  

H πιθανότητα επιστροφής ενός μετανάστη στην χώρα καταγωγής του επηρεάζει και 

την αποταμιευτική του συμπεριφορά (Merkle & Zimmermann, 1992), η οποία 

καθιστά την πρόθεση επιστροφής άριστη, εάν στην χώρα καταγωγής υπάρχουν 

ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου (Mesnard, 2000). Εφόσον το επίπεδο της 

αποταμίευσης είναι άμεση συνάρτηση του επιπέδου του εισοδήματος του ατόμου, 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για την θεωρία του στόχου εισοδήματος (Byerlee, 1974). 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή οι μετανάστες θεωρούν τους εαυτούς τους ως 

προσωρινούς και σχεδιάζουν να επιστρέψουν όταν έχουν επιτύχει έναν 

προκαθορισμένο στόχο. Με άλλα λόγια, κάποιοι μετανάστες μετακινούνται σε μία 

χώρα προορισμού για κάποιο χρονικό διάστημα, συσσωρεύουν οικονομικούς πόρους 
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και άλλες μορφές κεφαλαίου και μετά επιστρέφουν στην χώρα προέλευσής τους. 

Αυτοί που επιστρέφουν αναμένεται να είναι οι επιτυχημένοι και η διάρκεια 

παραμονής τους στην χώρα προορισμού είναι εκτεταμένη (Klinthall, 1998). Η 

αντίθετη εναλλακτική είναι η υπόθεση της ατελούς πληροφόρησης, με τους 

μετανάστες να επιστρέφουν επειδή αντιμετωπίζουν μία κατάσταση χειρότερη από 

εκείνη που ανέμεναν, την οποία θα δούμε στην ενότητα 2.2.7.  

 

Οι ρυθμοί επαναπατρισμού των μεταναστών φαίνεται να συνδέονται θετικά με το 

μέσο εισόδημα της χώρας προέλευσης. Ένα άτομο θα μεταναστεύει εάν ο 

αναμενόμενος μισθός από την μόνιμη μετανάστευση σε μία χώρα υποδοχής ή ο 

αναμενόμενος μισθός από την επένδυση της προσωρινής παραμονής του στην χώρα 

αυτή, υπερβαίνει τον μισθό στην χώρα καταγωγής του, προσαρμοσμένου με τα 

σχετικά κόστη της μετανάστευσης. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην απόφαση της 

μετακίνησης διαδραματίζει και το επίπεδο των ικανοτήτων του κάθε ατόμου. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ του ρυθμού απόδοσης των ικανοτήτων για τις 

δύο χώρες, τόσο μεγαλύτερο όφελος έχουν οι μετανάστες να παραμείνουν στην χώρα 

υποδοχής, και άρα τόσο χαμηλότερος ο ρυθμός επιστροφής τους (Jasso & 

Rosenzweig, 1982). Στις ικανότητες αυτές αναφέρεται το θεωρητικό μοντέλο των 

Borjas & Bratsberg (1996) το οποίο δημιουργεί ισχυρές προβλέψεις όσον αφορά το 

μέγεθος και την σύνθεση των ικανοτήτων του πληθυσμού που μετακινείται. Η 

πρόθεση επιστροφής εντείνει τον τύπο της επιλογής που δημιούργησε το αρχικό 

μεταναστευτικό ρεύμα. Με άλλα λόγια, εάν η μεταναστευτική κίνηση επιλέγεται 

θετικά έτσι ώστε οι μετανάστες να έχουν άνω του μετρίου ικανότητες, αυτοί που θα 

επιστρέφουν είναι εκείνοι που έχουν και τις λιγότερες ικανότητες. Άτομα με τις 

περισσότερες ικανότητες κερδίζουν περισσότερα από την παραμονή τους στις Η.Π.Α. 

και επιθυμούν να παραμείνουν εκεί ακόμη και εάν οι οικονομικές ευκαιρίες 

βελτιώνονται στην χώρα προέλευσής τους.  

 

Από την άλλη πλευρά, εάν το μεταναστευτικό ρεύμα επιλέγεται αρνητικά, αυτοί που 

επιστρέφουν θα είναι οι πιο ικανοί μετανάστες. Οι λιγότερο ικανοί, που 

αποκαλούνται και οριακοί μετανάστες, είναι πιο ευαίσθητοι όσον αφορά τις 

μεταβολές στην οικονομική κατάσταση της χώρας τους, και συνεπώς, θα 

εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να επιστρέψουν προκειμένου να καρπωθούν τις 

αποδόσεις των επενδύσεών τους (Piore, 1979, Borjas & Bratsberg, 1996). Αυτό 
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ισχύει εάν το αρχικό ρεύμα αποτελείται από μετανάστες με ικανότητες άνω του 

μετρίου. Στην αντίθετη περίπτωση, επειδή ο ρυθμός απόδοσης των ικανοτήτων είναι 

υψηλότερος στην χώρα καταγωγής, οι περισσότερο ικανοί έχουν λιγότερα κίνητρα να 

μετακινηθούν προς τις Η.Π.Α. Το δείγμα των μεταναστών που επιστρέφουν θα 

απαρτίζεται από οριακούς μετανάστες που στην περίπτωση αυτή είναι οι σχετικά 

περισσότερο ικανοί συγκρινόμενοι με τον μέσο μετανάστη. Εφόσον αυτοί που 

εγκαταλείπουν την χώρα υποδοχής είναι οι οριακοί μετανάστες, οι μετανάστες που 

μένουν είναι οι καλύτεροι από τους πιο ικανούς όταν έχουμε θετική επιλογή, και οι 

χειρότεροι από τους λιγότερο ικανούς όταν κάνουμε λόγο για αρνητική επιλογή.  

 

Επομένως, τα εμπειρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι για την περίπτωση των Η.Π.Α. 

επιλέγονται οι περισσότερο ικανοί και προικισμένοι μετανάστες, κάτι το οποίο 

υποδηλώνει ότι η σύνθεση των ικανοτήτων των μεταναστών που μένουν εντέλει στις 

Η.Π.Α. διαφέρει από εκείνη του αρχικού κύματος μετανάστευσης. Ενώ για τις Η.Π.Α. 

οι λιγότερο ικανοί φαίνεται να επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους, για την 

περίπτωση της Αφρικής τα άτομα μετακινούνται για  δύο με πέντε χρόνια και μετά 

επιστρέφουν στον τόπο τους (Hill, 1987) και για το Μεξικό, οι περισσότεροι περνούν 

έξι μήνες με έναν χρόνο στις Η.Π.Α. προτού επιστρέψουν στην χώρα τους και κάνουν 

4 με 5 τέτοια ταξίδια στην ζωή τους (North & Houstoun, 1976, Cornelius, 1978). 

Επιπλέον, εφόσον από τις πιο σημαντικές μεταβλητές που καθορίζουν την απόφαση 

επιστροφής των μεταναστών είναι το επίπεδο του εισοδήματος στην χώρα 

προέλευσης και η απόσταση μεταξύ των δύο περιοχών, οι Borjas & Bratsberg (1996) 

αποδεικνύουν ότι οι μετανάστες τείνουν να επιστρέφουν σε χώρες  που δεν είναι 

απομακρυσμένες και δεν είναι φτωχές. 

 

Γιατί, όμως, να ισχύει η υπόθεση του στόχου εισοδήματος για την μετανάστευση, και 

να μην αποδίδεται η τάση των μεταναστών να επιστρέψουν στις αρχικές τους 

τοποθεσίες στις διαφορές των μισθών; Εάν η μετανάστευση ήταν απλά ένα ζήτημα 

εισοδήματος ή μεγιστοποίησης του πλούτου, αυτή η συμπεριφορά θα ερμηνευόταν 

από συχνές μεταβολές στις διεθνείς διαφορές των εισοδημάτων. Οι μεταβολές στους 

σχετικούς μισθούς επηρεάζει σαφώς την απόφαση των μεταναστών για την 

αναχώρηση. Αλλά όταν αυτές οι μεταβολές είναι σχετικά υψηλές, οι μισθοί στις 

χώρες προέλευσης σπάνια αυξάνονται πάνω από εκείνους της χώρας προορισμού 

(Hill, 1987).  
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Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας και της Γερμανίας, τα ευρήματα του Klinthall 

(1998) υποστηρίζουν ότι η υπόθεση του στόχου αποταμίευσης δεν μπορεί να 

επιβεβαιωθεί. Για τους άνδρες μετανάστες στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη και 

σημαντική επίδραση του υψηλού εισοδήματος πάνω στον κίνδυνο της επιστροφής σε 

σχέση με την μέση εισοδηματική κατηγορία, αλλά ο σχετικός κίνδυνος για εκείνους 

χωρίς εισόδημα είναι πολύ υψηλότερος. Για τους άνδρες μετανάστες στην Ελλάδα, ο 

κίνδυνος της επιστροφής μειώνεται με το επίπεδο του εισοδήματος κάτι το οποίο 

αντιτίθεται στην θεωρία του στόχου αποταμίευσης. Η συμπεριφορά της ηλικίας 

παραβιάζει την υπόθεση προς την αντίστροφη πλευρά. Η κατοικία σε κάποια από τις 

αστικές περιοχές περικλείει υψηλότερο κίνδυνο επιστροφής για τους μετανάστες της 

Γερμανίας και χαμηλότερο κίνδυνο για τους δεύτερους. Η επίδραση μίας αύξησης 

στους σχετικούς πραγματικούς μισθούς της χώρας καταγωγής πάνω στον κίνδυνο 

επιστροφής είναι σημαντικός αλλά μικρός και για τις δύο χώρες. Για τους έλληνες 

ισχύει η επίδραση του αποκλεισμού. Αυτοί που από την αρχή απασχολούνταν αλλά 

έπειτα εισήλθαν στην κατάσταση της ανεργίας, ή παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε 

απασχόληση με χαμηλό μισθό, εξετάζουν την επιστροφή ως μία εφικτή λύση. Από 

την άλλη, οι μετανάστες με υψηλά εισοδήματα, όσοι έχουν αφομοιωθεί στην νέα 

κοινωνία, έχουν μικρότερο κίνδυνο επιστροφής. 

 

2.2.2.4  Απασχόληση και Αγορά Εργασίας   

Η ανάλυση των μεταναστευτικών ρευμάτων σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των προθέσεων του ίδιου του μετανάστη και των μεταβλητών που συνδέονται με την 

αγορά εργασίας, όπως είναι οι μισθοί, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η αποκτηθείσα 

εμπειρία. Με άλλα λόγια, ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιος μετανάστης 

θα αποφασίσει να επιστρέψει είναι η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου που θα 

αξιοποιηθεί αργότερα για την αύξηση της παραγωγικότητάς του στην χώρα 

καταγωγής του (Dustmann & Weiss, 2007). Εκείνο το μέρος του ανθρώπινου 

κεφαλαίου που φαίνεται πιο εύκολα αξιοποιήσιμο και στις δύο χώρες, είναι η 

εμπειρία που αποκτήθηκε από τους μετανάστες στην χώρα υποδοχής. Παρόλα αυτά, 

η πιθανότητα ενός μετανάστη να επιστρέψει στην χώρα καταγωγής του, δεν φαίνεται 

να σχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο της εργασιακής του εμπειρίας (Ahlburg & 

Brown, 1998).  
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Ένας από τους στόχους των μεταναστών είναι να αποκτήσουν στην ξένη χώρα ένα 

υψηλότερο απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο τους είναι πιο χρήσιμο για να 

απασχοληθούν στην χώρα καταγωγής τους. Το χρονικό σημείο, όμως, στο οποίο θα 

πραγματοποιηθεί αυτή η επιστροφή πρέπει να επιλεγεί μέσα από ένα μοντέλο που 

οδηγεί στην άριστη δυνατή λύση. Ο Dustmann (2003) πρότεινε ότι ένας προσωρινός 

μετανάστης θα επιστρέψει στην χώρα καταγωγής του ακόμη και εάν σημειώνονται 

συνεχώς υψηλότεροι μισθοί στην χώρα υποδοχής. Από την μία πλευρά, οι μετανάστες 

θα προτιμούσαν να παρατείνουν την παραμονή τους στην χώρα προορισμού εξαιτίας 

των υψηλότερων μισθών, ενώ από την άλλη, το όφελος από την παραμονή στο 

εξωτερικό μειώνεται κάτι το οποίο έχει ένα εξισορροπητικό αποτέλεσμα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι υψηλότεροι μισθοί στην χώρα υποδοχής μπορεί να ασκούν είτε θετική 

είτε αρνητική επίδραση πάνω στην άριστη διάρκεια της μετανάστευσης. Η ανάλυση 

δείχνει ότι υπάρχει η περίπτωση να επιστρέφουν οι μετανάστες νωρίτερα, εάν το 

επίπεδο του μισθού στην χώρα υποδοχής αυξάνεται. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας 

βρίσκει μία μη μονοτονική σχέση ανάστροφου U σχέση μεταξύ του επιπέδου των 

μισθών στην νέα χώρα και της συνολικής διάρκειας παραμονής του μετανάστη σε 

αυτήν.  

 

Παρόλα αυτά, εάν βρισκόμαστε στην περίπτωση της προσωρινής μετανάστευσης, η 

σύγκριση των μισθών μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής δεν είναι 

ενδεδειγμένη δεδομένου ότι οδηγούμαστε σε μεροληπτικά αποτελέσματα. Το 

πρόβλημα πηγάζει από την μεταβλητή του χρόνου παραμονής των μεταναστών στην 

χώρα, η οποία είναι ανάλογη με την μεταβλητή της προϋπηρεσίας για τους ντόπιους 

κατοίκους, δημιουργώντας το πρόβλημα της μεροληψίας επιλογής.4 Ο λόγος είναι ότι 

οι μετανάστες που αποφασίζουν να παραμείνουν στην χώρα είναι πιο ικανοί σε σχέση 

με όσους έχουν λίγα χρόνια στην νέα χώρα, οι οποίοι είναι λιγότερο έμπειροι και πιο 

νέοι. Άρα, η επίδραση αυτής της μεταβλητής είτε υπερεκτιμάται είτε υποεκτιμάται. 

Στο θέμα αυτό επικεντρώθηκαν οι Dustmann & Weiss (2007) οι οποίοι παρατήρησαν 

ότι από το σύνολο των μεταναστών που παραμένουν στην Μεγάλη Βρετανία, τα 2/5 

των ανδρών και πάνω από τις μισές γυναίκες απομακρύνονται από την χώρα μέσα σε 

ένα διάστημα 5 ετών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η πρόθεση επιστροφής 

είναι πιο έντονη για όσους προέρχονται από τις ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου, 

                                                 
4 Selectivity Bias. 
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όπως την Αμερική, την Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για περιοχές 

όπως η Αφρική και οι Ινδίες, η ένταση της επιστροφής είναι σαφώς πιο περιορισμένη. 

Αυτή η γεωγραφική ομαδοποίηση είναι συνεπής και με την καταγραφή ότι οι λευκοί 

μετανάστες εμφανίζουν μία υψηλότερη τάση επιστροφής σε σχέση με τους μη 

λευκούς μετανάστες.  Συνεπώς, όσοι δεν ήταν επιτυχημένοι στην αγορά εργασίας της 

χώρας υποδοχής εμφανίζουν και υψηλότερες πιθανότητες επιστροφής στην πατρίδα 

τους (Borjas, 1989). 

 

Την ίδια στιγμή, οι εμπειρικές έρευνες που χρησιμοποιούν τις χρονολογικές σειρές 

δείχνουν ότι η επιστροφή αυξάνεται όταν έχουμε δυσμενείς συνθήκες στην αγορά 

εργασίας (Campbell & Johnson, 1974) ή όταν οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι οι 

καλύτερες δυνατές (Barth, 1965, Vanderkamp, 1968). Αντίστοιχα, με διαστρωματικά 

στοιχεία αναμένουμε η ανεργία να ωθεί ένα άτομο να επιστρέψει στην χώρα από την 

οποία προέρχεται. Ο Vanderkamp (1971) εξετάζοντας τρεις διαφορετικές μορφές 

μετανάστευσης –την νέα μετανάστευση, την μετανάστευση επιστροφής και την 

αυτόνομη μετανάστευση –διαπιστώνει ότι η αναλογία των μεταναστών που 

επιστρέφουν είναι πιθανό να σχετίζεται αρνητικά με την κατάσταση στην αγορά 

εργασίας της χώρας υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι ευκαιρίες στην αγορά αυτή 

ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το εισόδημα και τον ρυθμό ανεργίας, 

μακροοικονομικά στοιχεία τα οποία με την σειρά τους επηρεάζονται από την 

οικονομική δραστηριότητα. Μία περιοχή με υψηλό εισόδημα, θα έχει υψηλότερο 

ρυθμό μετανάστευσης εξαιτίας του περισσότερο ευκίνητου πληθυσμού του σε σχέση 

με τις περιοχές χαμηλού εισοδήματος. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα του 

συγγραφέα που κάνει λόγο για μία μικρή θετική επίδραση του εισοδήματος, ενώ την 

ίδια στιγμή η πρόθεση επιστροφής εμφανίζει την ίδια πορεία με εκείνη της 

μεταβλητής του ρυθμού ανεργίας της χώρας προορισμού.   

 

Πιο συγκεκριμένα, το επίπεδο της ανεργίας μπορεί να επηρεάσει τους μετανάστες με 

τρεις τρόπους (Pissarides & Wadsworth, 1989). Αρχικά, το να συγκαταλέγεται ένας 

μετανάστης στην ομάδα των άνεργων συνεπάγεται και αυξημένη πιθανότητα 

επιστροφής του στην χώρα καταγωγής του (Bailey, 1993, Herzog, Schlottmann & 

Boehm, 1993), ιδιαίτερα μάλιστα, εάν αυτός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος 

για το νοικοκυριό (DaVanzo, 1978). Βέβαια, η επίδραση της ανεργίας πάνω στην 

πιθανότητα αυτή δεν είναι πάντοτε σημαντική (Dustmann, 1996), ενώ μπορεί να 
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έρχεται και σε αντίθεση με τις προσδοκίες μας (DaVanzo, 1976). Την ίδια στιγμή, 

υψηλότερες χρηματικές παροχές προς την ομάδα των ανέργων, όπως αυτές 

παρουσιάζονται από τα επιδόματα ανεργίας (Goss & Paul, 1990; Antolin & Bover, 

1993, Dustmann, 1996) είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με χαμηλότερη πιθανότητα 

εθελούσιας απομάκρυνσης του μετανάστη από την χώρα υποδοχής. Η μη συμμετοχή 

στο εργατικό δυναμικό, όπως και η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της ανεργίας 

ασκούν την αντίθετη επίδραση δεδομένου ότι τα άτομα που συγκαταλέγονται στις 

κατηγορίες αυτές αποθαρρύνονται από την αναζήτηση εργασίας και μειώνεται η 

επιθυμία τους για παραμονή στην χώρα υποδοχής (McHone & Rungeling, 1993, 

Dustmann, 1996). Τέλος, αυξήσεις στα εθνικά επίπεδα της ανεργίας της χώρας 

υποδοχής περιορίζουν την πιθανότητα μετακίνησης των νέων μεταναστών (Withers 

& Pope, 1985, Pissarides & Wadsworth, 1989, Bentolila & Dolado, 1991, Bentolila, 

1997) με την επίδραση, όμως, αυτή να είναι μικρότερη για τους μετανάστες που 

μετακινούνται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών χωρών (Bailey, 1993).  

 

2.2.2.5   Προτίμηση Χώρας Καταγωγής  

Παρόλο που η παραμονή ενός μετανάστη στην ξένη χώρα ενδέχεται να είναι 

περισσότερο επικερδής έτσι όπως εκφράζεται σε όρους χρηματικών μονάδων, 

υπάρχει η περίπτωση ο μετανάστης να επιθυμεί πάραυτα την επιστροφή του στην 

χώρα καταγωγής του. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μετανάστης θα αποφασίσει να 

επιστρέψει εξαιτίας της προτίμησής του για τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην χώρα του (Dustman & Weiss, 2007). Για να υπογραμμισθεί αυτή η 

πρόθεση των μεταναστών για επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους, που 

ενδεχομένως να φαντάζει αντιφατική, η βιβλιογραφία αναφέρεται σε τρία στοιχεία. 

στις διαφορές στο επίπεδο των μισθών, στις διαφορές στις σχετικές τιμές, καθώς και 

στην απόσταση μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής. 

 

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη που διακρίνει μεταξύ ενός μετανάστη 

με μία σύμβαση εργασίας, η οποία προσδιορίζει την χρονική περίοδο παραμονής του 

στο εξωτερικό για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και έπειτα επιστρέφει, και 

την μετανάστευση επιστροφής όπου το ίδιο άτομο επιλέγει από μόνο του τον άριστο 

χρόνο επιστροφής του. Αυτό που χρήζει προσοχής είναι ότι ο δεύτερος τύπος 

μετανάστη ενδέχεται να επιστρέψει ακόμη και εάν οι μισθοί στο εξωτερικό είναι πολύ 

υψηλότεροι από τους αντίστοιχους στην χώρα καταγωγής του, επειδή προτιμά να 
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καταναλώνει και να κατοικεί στην χώρα του. Λόγοι που ενισχύουν την πρόθεσή του 

αυτή μπορεί να είναι η προτίμηση στο κλίμα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της 

χώρας του, η απουσία της οικογένειάς του (Cornelius, 1978), οι φίλοι, η γλώσσα, το 

φαγητό, αλλά και δυσμενείς συνθήκες στην χώρα υποδοχής όπως οι εις βάρος του 

διακρίσεις (Dustmann, 1996). Μέσω δεδομένων που προέρχονται από την Γερμανία, 

ο Dustmann (1996) προσεγγίζει εμπειρικά τους παράγοντες που συμβάλλουν 

περισσότερο στην απόφαση ενός μετανάστη να επιστρέψει. Οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες είναι η ηλικία άφιξης και η διάρκεια της μετανάστευσης εμφανίζοντας 

θετικό πρόσημο. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό αυξάνεται τόσο με 

τα χρόνια παραμονής του μετανάστη στην χώρα υποδοχής όσο και με την ύπαρξη 

παιδιών άνω της ηλικίας των έξι ετών. Αυτό το δεύτερο σημείο εκφράζει την 

επιθυμία των γονέων να ολοκληρώσουν τα παιδιά τους την εκπαίδευσή τους στο 

εξωτερικό, ενώ η εκπαίδευση των ίδιων των γονέων δεν επιδρά πάνω στην διάρκεια 

αυτή. Τέλος, ανάλογα με την εθνικότητα του κάθε μετανάστη ποικίλει και η τάση 

επιστροφής στην χώρα καταγωγής. 

 

Ένας δεύτερος παράγοντας που χρησιμοποιείται για την μελέτη της πρόθεσης 

επιστροφής, είναι οι πιθανές μεγάλες διαφορές στο επίπεδο των τιμών μεταξύ των 

δύο χωρών. Στην περίπτωση αυτή, ο μετανάστης εκμεταλλεύεται τον συνδυασμό του 

υψηλού μισθού που λαμβάνει στην χώρα του εξωτερικού και των χαμηλών τιμών που 

αντιμετωπίζει στην χώρα του. Τα δύο αυτά στοιχεία δηλώνουν την συσσώρευση 

κεφαλαίου από μέρους του μετανάστη προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό 

επίπεδο κατανάλωσης όταν επιστρέψει στην χώρα καταγωγής του (Dustmann, 1995). 

Η πιο συχνά προτεινόμενη ερμηνεία είναι ότι το άτομο προτιμάει την κατανάλωση 

στην χώρα του, το οποίο μεταφράζεται ως ύπαρξη συμπληρωματικών σχέσεων αυτής 

καθεαυτής της κατανάλωσης και της τοποθεσίας στην οποία η κατανάλωση λαμβάνει 

χώρα (Piore, 1979, Djajic & Milbourne, 1988, Dustmann, 1995). Επομένως, για αυτή 

την κατηγορία μεταναστών, η προσωρινή μετανάστευση παρουσιάζεται ως ένα μέσο 

που θα συμβάλλει στην μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του κατά την διάρκεια του 

κύκλου ζωής του, μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίων από το εξωτερικό, 

εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο κατανάλωσης με την επιστροφή του (Klinthall, 

1998). 
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Εκτός από τις προτιμήσεις του για την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, ο 

μετανάστης θεωρείται ότι έχει μία προτίμηση για την κατοικία στην πατρίδα του. 

Αυτό πρέπει να σταθμιστεί με την επιθυμία του να εργαστεί στην ξένη χώρα. Ακόμη 

και αν μεταβληθεί η απόφασή του για κατανάλωση, ή εάν ο μισθός στην αλλοδαπή 

είναι πάντα υψηλότερος από την ημεδαπή, ο μετανάστης θα επιλέγει να περάσει 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην πατρίδα του. Επομένως, στην περίπτωση αυτή 

γίνεται λόγος για ένα μοντέλο στο οποίο ο μετανάστης ενδιαφέρεται όχι μόνο  για τον 

συνολικό χρόνο που θα ξοδέψει στην πατρίδα του, αλλά και στο πως ο χρόνος αυτός 

κατανέμεται συνολικά καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Όσον αφορά τον χρόνο 

που περνάει στην πατρίδα του, οι North & Houstoun (1976) δείχνουν ότι αυτός 

αυξάνεται εάν αυξηθούν και τα εμπόδια εισόδου που τίθενται από τις χώρες 

υποδοχής, ενώ για τους Reichert & Massey (1984) η μέση διάρκεια παραμονής είναι 

μικρότερη για τους νόμιμους παρά για τους παράνομους μετανάστες. Ο Hill (1987) 

εξετάζει ένα διαχρονικό μοντέλο για την συμπεριφορά των μεταναστών όπου η 

έμφαση δίνεται όχι στο πόσο θα εργαστεί αλλά στο που θα εργαστεί, και το οποίο 

καθορίζει τελικά το καθαρό δια βίου εισόδημα και τον συνολικό χρόνο που 

κατανέμεται στην ξένη και την εγχώρια κατοικία (Raffelhuschen, 1992). Ταυτόχρονα, 

η θεωρία της διαχρονικής αποταμίευσης (Fisher, 1930, Friedman, 1957), υποστηρίζει 

ότι ο μετανάστης προτιμά να εξομαλύνει την κατανάλωση στην πατρίδα του, οπότε, η 

χρησιμότητά του θα μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται και ο αριθμός των ταξιδιών 

στην ξένη χώρα. Αυξήσεις στα κόστη του ταξιδιού θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό 

των ταξιδιών που γίνονται για λόγους μετανάστευσης. Επίσης, υπάρχει η τάση να 

μειώνεται ο αριθμός των ταξιδιών και να αυξάνεται η χρονική διάρκεια παραμονής 

των μεταναστών στην χώρα τους.  

 

Πιο αναλυτικά, ο Hill (1987) υποστηρίζει ότι η ύπαρξη εισοδηματικών 

αποτελεσμάτων οδηγεί σε μη συμμετρικές μεταβολές των εγχώριων και ξένων 

μισθών αναφορικά με την επίδραση που ασκούν πάνω στον τόπο εργασίας. Μικρές 

μεταβολές στον μισθό της χώρας προέλευσης οδηγούν σε μεγαλύτερες μεταβολές της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, σε σχέση με ίσες αλλά 

αντίθετες αλλαγές στον μισθό της χώρας υποδοχής. Ένας μετανάστης θα 

πραγματοποιήσει λιγότερα ταξίδια εάν πρέπει να δαπανήσει μεγαλύτερη προσπάθεια 

και πόρους για να περάσει τα σύνορα, κάτι που αντανακλά το γεγονός ότι ο αριθμός 

των ταξιδιών και ο συνολικός χρόνος εργασίας στην χώρα υποδοχής δεν είναι 
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απαραίτητο να κινούνται μαζί. Επομένως, το εισοδηματικό αποτέλεσμα ενθαρρύνει 

τον μετανάστη να περάσει περισσότερο χρόνο στην αλλοδαπή. Από την άλλη πλευρά, 

δεν μπορούμε να αποφανθούμε εκ των προτέρων σχετικά με το πρόσημο του 

αποτελέσματος υποκατάστασης, καθώς αυτό εξαρτάται από το εάν η συνολική 

παραμονή στην χώρα καταγωγής του μετανάστη είναι αγαθό συμπληρωματικό ή 

υποκατάστατο της συχνότητας μετανάστευσης. 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με το επίπεδο της ικανότητας του 

εκάστοτε μετανάστη, μπορούν να ερμηνεύσουν τα κίνητρα του επαναπατρισμού του. 

Τα διαφορετικά επίπεδα ικανότητας επηρεάζουν όχι μόνο την τάση απομάκρυνσης 

αλλά και το προς τα πού θα κινηθούν τα άτομα. Όσο πιο ικανοί είναι οι μετανάστες 

τόσο πιο έντονα είναι τα κίνητρα να μεταναστεύσουν προς τις περισσότερο 

ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές. Οι Borjas, Bronaras & Trejo (1992) κατέγραψαν 

ότι οι πιο ικανοί εργάτες κινούνται προς τις πολιτείες των Η.Π.Α. όπου η 

συγκέντρωση των ικανοτήτων είναι υψηλότερη, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους 

λιγότερο ικανούς. Η Gianneti (1999) έδειξε ότι για την Ιταλία η υψηλή συγκέντρωση 

ικανών ατόμων σε μια περιοχή είναι ένας πόλος έλξης μόνο για τους επίσης ικανούς. 

Αντίθετα, οι λιγότερο ικανοί έχουν την τάση να επιλέγουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες διαβίωσής τους. Αυτές οι 

δαπάνες αντικατοπτρίζονται από τους δείκτες τιμών κατανάλωσης της κάθε 

γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες είναι σαφώς χαμηλότερες για τις πιο φτωχές 

περιοχές (Antolin & Bover, 1997). Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Cameron & 

Muellbauer (1998) επιβεβαιώνουν την αρνητική επίδραση που ασκείται πάνω στην 

κινητικότητα από τις διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης και τις τιμές των σπιτιών για 

την περίπτωση της Βρετανίας, οι οποίοι ερμηνεύουν την απότομη πτώση της 

μετανάστευσης προς τα νοτιοανατολικά της χώρας ως αποτέλεσμα των υψηλών 

τιμών στην περιοχή εκείνη. 

 

2.2.2.6    Εξωγενείς Διαταραχές  

Οι μετανάστες σε κάθε περίοδο καλούνται να αποφασίσουν αφενός μεν, εάν θα 

παραμείνουν στην χώρα υποδοχής ή αν θα επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους, 

αφετέρου δε, πόσο θα επενδύσουν σε κεφάλαιο που σχετίζεται με την χώρα 

υποδοχής. Μέχρι στιγμής έχουμε αναφέρει ότι η σύγκριση μεταξύ της 

προεξοφλημένης χρησιμότητας για τις δύο τοποθεσίες, όπως και για το επίπεδο του 
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ανθρώπινου κεφαλαίου που επενδύεται σε κάθε χώρα, αποτελούν δύο βασικούς 

παράγοντες για την διαμόρφωση των αποφάσεων που θα ληφθούν. Παρόλα αυτά, 

υπάρχει και ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση περί μετακίνησης 

των μεταναστών, ο οποίος αναφέρεται σε απρόσμενες διαταραχές κατά τους Adda & 

Dustmann. Οι συγγραφείς διακρίνουν τριών ειδών διαταραχές: μία διαταραχή που 

είναι κοινή για όλα τα άτομα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική 

κατάσταση της χώρας υποδοχής. Η δεύτερη διαταραχή αναφέρεται στις συνθήκες της 

οικονομίας της χώρας προέλευσης του μετανάστη, ενώ υπάρχουν και διαταραχές που 

είμαι μοναδικές για το κάθε ένα άτομο μεμονωμένα. Επομένως, ανάλογα και με την 

κατεύθυνση της διαταραχής (θετική / αρνητική) θα επηρεάζεται τόσο η πρόθεση 

επιστροφής του ατόμου όσο και η χρονική στιγμή υλοποίησής της, εφόσον βέβαια 

αυτή λαμβάνει χώρα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, μία αρνητική διαταραχή σημαίνει ότι οι μετανάστες αναθεωρούν 

την απόφασή τους, αναβάλλουν τον χρόνο επιστροφής τους και μεταθέτουν την 

επιστροφή τους σε κάποια μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Ανάλογα, όσοι 

αντιμετωπίζουν θετικές διαταραχές επιστρέφουν γρηγορότερα στην χώρα καταγωγής 

τους. Ως θετική διαταραχή μπορεί να θεωρηθεί και η παραμονή του μετανάστη στην 

χώρα υποδοχής για περισσότερο διάστημα, κάτι το οποίο αυξάνει και την πρόθεση 

επιστροφής του κάθε μετανάστη. Παρόλα αυτά, δεν συνεπάγεται ότι όλα τα άτομα με 

τα ίδια χαρακτηριστικά θα ενεργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Απεναντίας, η 

αναθεώρηση των προθέσεων και η ετερογένεια στην απόφαση επιστροφής σημαίνει 

ότι ακόμη και μέσα στον ίδιο τύπο, η πρόθεση ενός μετανάστη μπορεί να 

προσαρμοστεί προς τα πάνω σε σχέση με την πρόθεση που είχε όταν έφτασε στην 

χώρα.  

 

Οι διαταραχές αυτές είναι πολύ πιθανόν να προέρχονται από εξωτερικότητες ως προς 

τον τόπο καταγωγής, τις σχετικές τιμές μεταξύ των δύο χωρών και το επίπεδο του 

ανθρώπινο κεφαλαίου. Αυτές οι εξωτερικότητες παρά τις όποιες διαφορές στην 

οικονομική κατάσταση των δύο χωρών, μπορούν να προκαλέσουν την επιστροφή των 

μεταναστών, και δη, όσων βρίσκονται σε ηλικία προγενέστερη της συνταξιοδότησης. 

Μάλιστα, οι Drapier et al. (2001) υποστηρίζουν ότι η πρόθεση επιστροφής είναι 

κοινωνικά άριστη μόνο εάν η μετανάστευση δημιουργεί εξωτερικότητες εξαιτίας των 

φθινουσών αποδόσεων κλίμακας στην χώρα καταγωγής. Ο Djajic (1989) τονίζει ότι 
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σε ένα σύστημα εργατών, οι αλλαγές στους μισθούς και τις τιμές στην χώρα 

καταγωγής, επηρεάζουν την κατανάλωση των μεταναστών και την προσφορά 

εργασίας τους στην χώρα προορισμού. Οι Galor & Stark (1990/1991) δείχνουν ότι 

μία θετική πιθανότητα επιστροφής επηρεάζει την συμπεριφορά και την απόδοση στην 

χώρα προορισμού, εάν οι μισθοί στην χώρα καταγωγής διαφέρουν από εκείνους στην 

νέα χώρα. Παρόλο που οι δύο παραπάνω συγγραφείς διαπίστωσαν την ύπαρξη 

εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση και την τελική απόφαση 

επιστροφής, αναφέρουν ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είναι οι άριστες δυνατές για τους 

μετανάστες. Το θέμα αυτό διερευνά ο Dustmann (1996) μέσω ενός διαχρονικού 

μοντέλου κύκλου ζωής, προκειμένου να καθορίσει την άριστη διάρκεια παραμονής 

του μετανάστη στην χώρα υποδοχής. Από την μία πλευρά, εάν καταγράφονται 

θετικές εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών διαχρονικά, τότε ως μοναδική 

βιώσιμη λύση φαντάζει η μόνιμη μετανάστευση. Από την άλλη πλευρά, η διάρκεια 

του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό εξαρτάται θετικά από την διάρκεια του 

χρονικού ορίζοντα που έχει σχεδιάσει ο μετανάστης να μείνει στην χώρα υποδοχής 

και από το απόθεμα των αποταμιεύσεων στο τέλος της χρονικής περιόδου, ενώ 

συνδέεται αρνητικά με τα πιθανά εισοδηματικά οφέλη στην χώρα υποδοχής και με το 

αρχικό απόθεμα του πλούτου. Βέβαια, η απόφαση επιστροφής δεν διαμορφώνεται με 

την ανεξάρτητη εξέταση αυτών των παραγόντων, αλλά επηρεάζεται και από τους 

τρεις παράγοντες ταυτοχρόνως (Dustmann, 1999).  

 

2.2.2.7 Ασύμμετρη και Ατελής Πληροφόρηση 

Υπάρχει η τάση ένας μετανάστης να σχεδιάζει να παραμείνει μόνο προσωρινά στην 

χώρα υποδοχής για 3 με 5 χρόνια, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τις εμπειρικές 

έρευνες (Piore, 1979, König, 1986). Εάν, όμως, το άτομο καθυστερήσει τον χρόνο 

επιστροφής του, τότε η πρόθεση αυτή καθίσταται λιγότερο πιθανή, το οποίο μπορεί 

να μεταθέσει την προτίμηση του μετανάστη από την προσωρινή στην μόνιμη 

μετανάστευση. Μία εξήγηση για την συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να είναι η 

ασύμμετρη πληροφόρηση για τον διακανονισμό της απασχόλησης (Katz & Stark, 

1989). Με άλλα λόγια, οι μετανάστες με χαμηλό απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου 

μπορούν να εκμεταλλευτούν την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από μέρους των 

εργοδοτών τους αναφορικά με το επίπεδο της παραγωγικότητάς τους. Η 

παραπλάνηση αυτή διαρκεί για μία μικρή περίοδο, με αποτέλεσμα όταν οι εργοδότες 

διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για το επίπεδο των ικανοτήτων τους, οι μετανάστες να 
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επιλέγουν ως βέλτιστη λύση την επιστροφή τους στην χώρα προέλευσής τους 

(Klinthall, 1998). 

 

Η ατελής πληροφόρηση, επίσης, μπορεί να ερμηνεύσει την απόφαση ενός μετανάστη 

να λογίζεται ως προσωρινός μετανάστης. Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών 

θεωρείται ότι είναι ατελώς πληροφορημένη για την ποιότητα διαβίωσης στην χώρα 

προορισμού, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Εάν το 

άτομο δεν ζήσει στην συγκεκριμένη χώρα, δεν θα έχει πρόσβαση στην απαραίτητη 

πληροφόρηση προκειμένου να διαμορφώσει την προσωπική του άποψη για τις 

συνθήκες αυτές, και συνεπώς για το εάν θα παραμείνει στο εξωτερικό (McCall & 

McCall, 1987, Berninghaus & Seigert-Vogt, 1988, Pessino, 1988). Την ίδια στιγμή, η 

αρχική απόφαση περί μετανάστευσης ενδέχεται να είχε βασισθεί σε λανθασμένη 

πληροφόρηση για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας της νέας χώρας, 

έτσι ώστε οι μετανάστες που βρίσκονται σε μία δυσμενέστερη θέση από ότι θα 

περίμεναν, να επιστρέφουν. Οι Borjas & Bratsberg (1996) επικεντρώθηκαν στην 

περίπτωση της αγοράς εργασίας των Η.Π.Α. και ανέλυσαν την πρόθεση επιστροφής 

των μεταναστών. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το εύρημά τους, με βάση το οποίο αυτή 

καθεαυτή η μετανάστευση, όπως και η επιστροφή των ατόμων στην χώρα καταγωγής 

τους, αποτελούν προσχεδιασμένες επιλογές μέσα σε μία άριστη αλληλουχία τόπων 

διαμονής κατά την διάρκεια της ζωής τους. Πάντως, η γενική τάση είναι η επιστροφή 

σε χώρες με μεγαλύτερη ευμάρεια που δεν απέχουν πολύ από τις Η.Π.Α.. 

 

2.2.2.8 Ενσωμάτωση  

Οι διαφορές στην διάρκεια παραμονής των μεταναστών μπορούν να ερμηνεύσουν και 

τα διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσης τους στην χώρα υποδοχής. Οι Schmidt (1992), 

Dustmann (1993) και Pischke (1993) κατέγραψαν ότι οι μετανάστες στην αγορά 

εργασίας της Γερμανίας δεν αφομοιώνονται στο επίπεδο των μισθών των ντόπιων, 

κάτι το οποίο οφείλεται κατά τον Dustmann (1993) στην προσωρινή φύση αυτής της 

μετανάστευσης. Αυτές οι διαφορετικές τάσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά την οικονομική ενσωμάτωση μεταξύ των 

μεταναστών από διαφορετικές χώρες, όπως φανερώνουν έρευνες για την περιοχή των 

Η.Π.Α. Ο Borjas (1984), για παράδειγμα, καταγράφει σημαντικές διαφορές στον 

βαθμό ενσωμάτωσης των εισοδημάτων μεταξύ μεταναστών από την Κούβα και των 

υπόλοιπων Ισπανών, με την απόκλιση αυτή να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
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Κουβανοί, όντας πολιτικοί μετανάστες, έχουν μικρότερη πιθανότητα επιστροφής 

στην χώρα τους. Ταυτόχρονα, αρκετές είναι και οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με 

την μη τυχαία μετακίνηση των μεταναστών σε ξένες χώρες. Όταν ισχύει η 

προηγούμενη περίπτωση, τότε αναπόφευκτα θα έρθουμε αντιμέτωποι με μεροληπτικά 

αποτελέσματα κατά την μέτρηση της ενσωμάτωσης των εισοδημάτων και της 

απασχόλησης των μεταναστών (Chiswick, 1978, Borjas, 1985, Lalonde & Topel, 

1992, Dustmann, 1993, Hu, 2000, Lubotsky, 2000, Longva & Raaum, 2003). 

 

Επιπλέον, η ίδια η ενσωμάτωση των μεταναστών ενδέχεται να εμποδίζεται από την 

συμπεριφορά τους, καθώς οι Jasso & Rosenzweig (1988) εξετάζοντας την απόφαση 

ενσωμάτωσης των μεταναστών, παρατήρησαν ότι εκείνοι που δεν ενσωματώνονται 

είναι εκείνοι που εμφανίζουν και την υψηλότερη τάση να απομακρύνονται από την 

χώρα υποδοχής. Στενά συνδεδεμένο με την συμπεριφορά των μεταναστών είναι και 

το επίπεδο επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο όσον αφορά την γνώση της ξένης 

γλώσσας. Όσο μεγαλύτερη η ικανότητα του ατόμου στον προφορικό λόγο και την 

επικοινωνία με τους ντόπιους κατοίκους, τόσο χαμηλότερη θα είναι και η τάση 

επιστροφής του (Carliner, 1981, Gould & Welch, 1983, Kossoudji, 1988, Rivera-

Batiz, 1990, Chiswick, 1991, Dustmann, 1994/1996; Chiswick & Miller, 1993/1995). 

Το ίδιο δεν φαίνεται, όμως, να ισχύει και για την ικανότητα χειρισμού του γραπτού 

λόγου από μέρους του μετανάστη, δεδομένου ότι η γραφή δεν επηρεάζει σημαντικά 

την απόφαση επιστροφής κατά τον Dustmann (1996). Παρόλο, όμως, που η επάρκεια 

στην γλώσσα της χώρας υποδοχής διευκολύνει την ενσωμάτωση, δεν παύει να 

επιφέρει ένα επιπρόσθετο κόστος στον μετανάστη, το οποίο μάλιστα δεν μπορεί να το 

αξιοποιήσει προς όφελός του στην αγορά εργασίας της χώρας καταγωγής του 

(Nekby, 2006). 

 

2.3 – Παιδιά και Μετανάστευση 

Στην προηγούμενη ενότητα επικεντρωθήκαμε στους λόγους που υποκινούν την 

κίνηση των μεταναστών και κυρίως τους λόγους που τους παρακινούν να 

επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους ύστερα από την έλευση ενός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος. Παρόλο που αναλύσαμε διάφορους παράγοντες που 

συντελούν στην αυξημένη πιθανότητα επιστροφής των μεταναστών, δεν 

αναφερθήκαμε αναλυτικά στο ζήτημα της ύπαρξης των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια 

το ενδιαφέρον των μελετητών στράφηκε από τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
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παράγοντες προς τις συνθήκες που επικρατούν στα πλαίσια της οικογένειας των 

μεταναστών, και δη, στην περίπτωση των παιδιών. Στην ενότητα αυτή, 

παρουσιάζουμε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη απογόνων σε μία οικογένεια 

επηρεάζει την πρόθεση του μετανάστη γονιού να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής 

του. Στην συνέχεια εξετάζουμε την επιτυχή πορεία και ενσωμάτωση των ίδιων των 

παιδιών σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας στην οποία έχουν μεταναστεύσει οι 

γονείς τους, και κυρίως στο θέμα της προσήλωσής τους στην εκπαίδευση. 

 

2.3.1  Πρόθεση Επιστροφής και Παιδιά 

Η συμπεριφορά των μεταναστών δεν ασκεί άμεση επίδραση μόνο στην συσσώρευση 

του πλούτου και στην σύνθεση των ικανοτήτων τους, αλλά είναι σε θέση να 

καθορίσει και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των επόμενων γενεών. 

Παρόλο που είναι αρκετές οι μελέτες που επικεντρώνονται στην αλληλεξάρτηση 

μεταξύ διαφορετικών γενεών για άτομα από την ίδια γεωγραφική περιοχή (Solon, 

1992, Zimmermann, 1992, Bjoerklund & Jantti, 1997, Plug, 2004, Bjoerklund, 

Lindahl & Plug, 2006), λίγες είναι εκείνες που αφορούν την κινητικότητα των 

χαρακτηριστικών μεταξύ των αρχικών μεταναστών και των απογόνων τους 

(Chiswick, 1977, Carliner, 1980). Ο Borjas (1992/1994) τονίζει ότι η κινητικότητα 

μεταξύ των γενεών είναι ακόμη πιο σύνθετη, καθώς θεωρεί ότι οι επόμενες γενεές 

επηρεάζονται όχι μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γονέων τους αλλά και 

από την ποιότητα της όλης γενιάς στην οποία εντάσσονται οι γονείς τους. Αυτό είναι 

το αποκαλούμενο «εθνικό κεφάλαιο» για τα παιδιά των μεταναστών (Dustmann, 

2007). 

 

Προκειμένου να μελετήσουνε πως οι επιλογές των γονέων επηρεάζουν την μετέπειτα 

συμπεριφορά των παιδιών τους στην αγορά εργασίας, οι Becker & Tomes (1979) και 

Solon (2004) δημιουργούν ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει στο είδος της 

μετανάστευσης να επηρεάζει τις επενδύσεις των γονέων στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

των παιδιών τους, το οποίο συνακολούθως επηρεάζει και τις αποφάσεις 

μετανάστευσης των μεταναστών πρώτης γενιάς (Dustmann, 2007). Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση του υιών σχετίζονται θετικά με μία 

υψηλότερη πιθανότητα μόνιμης παραμονής του πατέρα στην χώρα υποδοχής, όταν 

χρησιμοποιείται ως ενδεικτικό της εκπαίδευσης του παιδιού η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι οι επιδράσεις της μόνιμης μετανάστευσης, και όχι οι 
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προσδοκίες της προσωρινής μετανάστευσης, πάνω στην απόδοση των μεταναστών, 

δεν περιορίζονται μόνο στην γενιά του μετανάστη, αλλά μεταφέρονται και στις 

επόμενες γενεές (Dustmann, 1997, Cortes, 2004). 

 

Πέραν από το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που μπορεί να λάβει το παιδί ενός  

μετανάστη στην χώρα υποδοχής, οι προοπτικές εργασίας είναι εξίσου πιθανόν να 

οδηγήσουν τους μετανάστες στην διαμόρφωση της άποψης ότι το μέλλον των 

παιδιών είναι πιο ευοίωνο στην χώρα προορισμού (Djajic, 2000). Παρόλο που οι 

ευκαιρίες στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής αποτελούν ένα αντικίνητρο για 

την επιστροφή στην χώρα καταγωγής, αυτές οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα 

μετριοπαθείς (Fertig, 1999). Η επίδραση αυτή φαίνεται να περιορίζεται καθώς η 

απόφαση για την μετανάστευση προσδιορίζεται από την ταυτόχρονη θεώρηση και 

άλλων παραγόντων, όπως η συνολική οικονομική δραστηριότητα, το επίπεδο της 

ανεργίας, η τοποθεσία και η πολιτική κατάσταση στην χώρα προέλευσης (Vogler & 

Rotte, 2000). Ταυτόχρονα, οι όποιες επιδράσεις της πιθανότητας της πιθανότητας της 

μελλοντικής απασχόλησης των παιδιών, πάνω στην πιθανότητα επιστροφής, 

εμφανίζουν αποκλίσεις ανάλογα και με την εθνικότητα των μεταναστών, τουλάχιστον 

για την περίπτωση της Γερμανίας (Fertig & Schmidt, 2001). 

 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επίδραση των οικονομικών 

μεταβλητών πάνω στην πρόθεση επιστροφής της οικογένειας. Όσες οικογένειες 

προέρχονται από φτωχές χώρες είναι περισσότερο πιθανόν να μείνουν στην νέα χώρα, 

παρόλη την επιθυμία των γονέων να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους. Στην 

μειωμένη αυτή πιθανότητα επιστροφής συμβάλλουν και τα διάφορα οικονομικά 

βοηθήματα που παρέχονται από τις χώρες προορισμού στα παιδιά των μεταναστών 

υπό την μορφή κοινωνικών επιδομάτων, με απώτερο στόχο την συσσώρευση 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Επίσης, οι αναμενόμενοι μισθοί των μεταναστών δεύτερης 

γενιάς σχετίζονται θετικά με την πιθανότητα μόνιμης παραμονής του πατέρα τους 

στην χώρα υποδοχής, το οποίο συνάδει με την υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος 

(Gang & Zimmermann, 2000, Dustmann, 2007), αλλά αντιτίθεται στην άποψη ότι η 

θέση του πατέρα επηρεάζεται κυρίως από το επίπεδο της εκπαίδευσης των παιδιών 

του είτε κάνουμε λόγο για αγόρια είτε για κορίτσια (Card, DiNardo & Estes, 1998).  
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Ταυτόχρονα, ο Djajic (2005) εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες και την 

συσσώρευση του ανθρώπινου κεφαλαίου, εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

κάποιων περισσότερο υποκειμενικών παραγόντων και της απόφασης επιστροφής των 

νοικοκυριών που έχουν μεταναστεύσει. Ως τέτοιοι παράγοντες αναφέρονται η 

προτίμηση της τοποθεσίας και κυρίως η επιθυμία των γονέων και των παιδιών να 

μείνουν μαζί στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Επομένως, για τον συγγραφέα το 

επίκεντρο μετατοπίζεται από τον μετανάστη μονάδα στον μετανάστη μέσα στα 

πλαίσιο της οικογένειας. 

 

Εάν τα παιδιά των μεταναστών είναι σε ηλικία που μπορούν να μείνουν μόνα τους 

στην χώρα υποδοχής, τότε δεν υπάρχει αυτόματη συνεπαγωγή ότι η απόφαση 

επιστροφής των γονέων οδηγεί άμεσα και σε επιστροφή των παιδιών τους. Το κατά 

πόσον η οικογένεια θα επιστρέψει στο σύνολό της εξαρτάται από το κόστος 

μεταφοράς και επικοινωνίας των ατόμων που παραμένουν στην χώρα υποδοχής και 

εκείνων που επανέρχονται στην αρχική τους πατρίδα. Όσο χαμηλότερα είναι αυτά τα 

δύο είδη κόστους, τόσο μικρότερη η πιθανότητα οι δύο γενιές μεταναστών να μείνουν 

μαζί στον ίδιο τόπο. Πιο αναλυτικά, όταν η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι 

μικρή, τα κόστη μεταφοράς θα είναι χαμηλά, και οι μετανάστες γονείς θεωρείται ότι 

είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν ισχυρούς κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς 

με την χώρα προέλευσης. Άρα, όταν η απόσταση είναι μικρή, αναμένουμε μία 

μεγαλύτερη αναλογία των νοικοκυριών να παραμένει στο εξωτερικό παρά την 

αντίρρηση των γονέων ή των παιδιών και αντίστοιχα, μία μικρότερη αναλογία 

μεταναστών όπου επιστρέφουν μόνο οι γονείς.  

 

Τα ήθη και έθιμα που καθορίζουν την θέση του κάθε ατόμου στην κοινωνία ενδέχεται 

να επηρεάζουν με την σειρά τους την πρόθεση επιστροφής των μεταναστών. Για τα 

άτομα που προέρχονται από κοινωνίες όπου οι γονείς κατέχουν την κυρίαρχη θέση, η 

πιθανότητα είναι ότι όλη η οικογένεια ως σύνολο θα επιστρέψει στην χώρα 

καταγωγής της. Ταυτόχρονα, εάν αυτός ο πολιτισμός αποκλίνει σημαντικά από 

εκείνον της χώρας υποδοχής αναμένουμε οι γονείς να επιστρέφουν στην χώρα τους 

με μικρότερη αναλογία σε σχέση με εκείνους που παραμένουν στην χώρα παρά την 

θέλησή τους.  
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Πώς, όμως, αυτός καθαυτός ο αριθμός των παιδιών συνδέεται με την πρόθεση 

επιστροφής του μετανάστη στην χώρα του; Δεν είναι παράλογο να θεωρήσουμε ότι 

ένας μεγαλύτερος αριθμός παιδιών σε μία οικογένεια μεταναστών, συνεπάγεται και 

μεγαλύτερη βαρύτητα των προτιμήσεων των παιδιών όσον αφορά τον τόπο κατοικίας 

καθώς και των οικονομικών τους στόχων πάνω στην απόφαση επιστροφής της 

οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε να παρατηρήσουμε μία υψηλότερη 

συχνότητα παραμονής στην χώρα υποδοχής παρά την θέληση των γονέων της 

οικογένειας. Ο αριθμός των παιδιών ασκεί μία ελαφρώς διαφορετική επίδραση, 

δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τους, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα 

παραμονής μόνο των παιδιών στην χώρα υποδοχής, και τόσο υψηλότερη η τάση των 

γονέων να επιστρέψουν στην χώρα τους. Η αιτία είναι ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν 

μία μικρότερη απώλεια για κάθε παιδί που αποχωρίζονται.  

 

Παρόλο που δεν θεωρείται απίθανο ότι η γέννηση ενός δεύτερου ή περισσότερων 

παιδιών επηρεάζει ολοένα και λιγότερο την πρόθεση επιστροφής του μετανάστη, δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε αυτομάτως το ίδιο και για την απόκτηση του πρώτου 

παιδιού στην οικογένεια. Για να μελετήσει το θέμα αυτό, ο Dustmann (2001) 

συγκρίνει τις προθέσεις επιστροφής των μεταναστών πριν και μετά την γέννηση του 

πρώτου παιδιού. Αν και το κύριο εύρημα είναι ότι ο συντελεστής για την μεταβλητή 

του παιδιού είναι θετικός, η μέθοδος αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική και ενδέχεται 

να δημιουργεί μεροληπτικά αποτελέσματα. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού, ο συγγραφέας προχωρά με την σύγκριση των προθέσεων επιστροφής του 

μετανάστη πριν την γέννηση του πρώτου παιδιού και έπειτα από την έλευση δύο 

ετών. Σε σχέση με την αρχική περίπτωση οι επιδράσεις του παιδιού συνδέονται με 

ακόμη μεγαλύτερες προθέσεις επιστροφής των γονέων στην χώρα καταγωγής τους, 

χωρίς, όμως, η επίδραση αυτή να είναι σημαντική εάν είναι θηλυκό το φύλο του 

παιδιού. 

 

Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι η ύπαρξη παιδιών μπορεί να οδηγήσει είτε σε 

αύξηση είτε σε μείωση της τάσης των μεταναστών να επιστρέψουν στην χώρα 

καταγωγής τους, με την τάση αυτή να καθορίζεται ανάλογα με την παρουσία αγοριών 

και κοριτσιών. Αυτή η διαφοροποίηση μας φέρει σε μελέτες που στηρίζονται στην 

υπόθεση ότι οι προθέσεις επιστροφής παρακινούνται από το ενδιαφέρον των γονέων 

για το μέλλον των παιδιών τους. Υπό το πρίσμα αυτό, ένας γονέας συμπεριφέρεται 
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αλτρουιστικά και ενδιαφέρεται για την προοπτική των μελλοντικών κερδών του και 

για την επιδράσεις του περιβάλλοντος της χώρας καταγωγής πάνω στην ευημερία των 

παιδιών του. Όπως είδαμε και προηγουμένως, προσδοκάται μία αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των προθέσεων επιστροφής, της παρουσίας και του αριθμού των παιδιών. 

Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να καθορίσει την επίδραση των παιδιών πάνω στις 

μελλοντικές αποφάσεις, και με την σειρά τους, την επίδραση των αποφάσεων αυτών 

πάνω στις αποφάσεις γονιμότητας. Εάν οι τελευταίες αποφάσεις είναι ο μοναδικός 

λόγος για την εκτίμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων, τότε οι αποφάσεις 

επιστροφής θα πρέπει να είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού 

(Dustmann, 2000). Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα εμπειρικά ευρήματα 

δεδομένου ότι η πιθανότητα επιστροφής των μεταναστών μειώνεται περισσότερο 

όταν το παιδί ανήκει στο αρσενικό από ότι στο θηλυκό φύλο (Dustmann, 2003). Εάν 

αγνοήσουμε το φύλο του παιδιού, η παρουσία παιδιών μειώνει την πιθανότητα 

επιστροφής τουλάχιστον μέχρι τα 14 περίπου χρόνια (Dustmann, 2003). Αυτό 

σημαίνει ότι οι γονείς παραμένουν στο εξωτερικό μέχρι το παιδί να ολοκληρώσει την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή προτού καν εισέλθει σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα. 

 

Τέλος, η ανησυχία για το μέλλον των παιδιών είναι σε θέση να επηρεάζει όχι μόνο 

την πρόθεση επιστροφής των μεταναστών, αλλά και την συμπεριφορά επιστροφής 

των μελλοντικών μεταναστών, δηλαδή των ίδιων των σημερινών παιδιών. Η 

μετακίνηση αυτή ενισχύεται από την κακή εκπαιδευτική και εισοδηματική απόδοση 

των μεταναστών δεύτερης γενιάς (Fertig & Schmidt, 2001). Ο μόνος τρόπος για 

αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξέλιξη αυτή είναι να υιοθετηθούν 

πολιτικές που αποσκοπούν στην οικονομική ενσωμάτωση και την κοινωνική 

ενσωμάτωση των μεταναστών, παρέχοντας ευοίωνες μακροχρόνιες προοπτικές 

εξέλιξης στην χώρα προορισμού, το οποίο με την σειρά του θα περιορίσει και τις 

όποιες σκέψεις μελλοντικής επιστροφής στην χώρα καταγωγής (Dustmann, 2003). 

 

2.3.2  Χαρακτηριστικά των παιδιών των μεταναστών 

Πολλοί συγγραφείς έχουν αναφέρει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει 

μία σημαντική πηγή υποστήριξης για την θέση των μεταναστών στην κοινωνία της 

χώρας υποδοχής (Rumbaut, 1996, Stanton-Salazar & Dornbusch, 1995, Zhou, 1997, 

Zhou & Bankston, 1995, Portes, 1998). Το επίπεδο της εκπαίδευσης των γονέων, το 

οποίο αποτελεί μία έκφανση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του μετανάστη, 
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είναι ο σημαντικότερος ίσως προσδιοριστικός παράγοντας για την απόδοση της 

εκπαίδευσης των παιδιών (Haveman & Wolfe, 1995, Veenman, 1996). Αυτή η 

ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαδικασία 

ενσωμάτωσης στην χώρα υποδοχής, η οποία όμως δεν ακολουθεί μία ενιαία πορεία 

αλλά διάφορες μορφές είναι πιθανές (Portes & Zhou, 1993). 

 

Στην τρέχουσα ενότητα θα αναφερθούμε ως επί το πλείστον στους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της προσήλωσης των παιδιών των μεταναστών στην εκπαίδευση. Η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει επικεντρωθεί σε διαφορετικά σημεία, ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των μελετητών. Κάποιοι από τους ερευνητές ενδιαφέρονται για την 

εκπαίδευση που έχουν λάβει οι μετανάστες πριν την μετανάστευση (Schultz, 1984, 

Hashmi, 1987, Khan, 1997, Chiswick & Miller, 1994, Chiswick & Sullivan, 1995), 

κάποιοι παρατηρούν μόνο την προσήλωση των μεταναστών μετά την είσοδό τους 

στην χώρα υποδοχής (Chiswick, 1978, Chiswick & Miller, 1994, Khan, 1997, Duleep 

& Regets, 1999, Gang & Zimmermann, 2000, Schaafsma & Sweetman, 1999, Cobb-

Clark et al., 2000), ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των ερευνητών που 

επικεντρώνεται στα ζητήματα αυτά με βάση την χώρα καταγωγής των μεταναστών 

(Funkhouser & Trejo, 1995, Cohen, Zach & Chiswick, 1997).  

 

2.3.2.1  Γονείς και Εκπαίδευση των Παιδιών 

Ένας από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες για την προσήλωση 

ενός ατόμου στην εκπαίδευσή του είναι η επένδυση που έχουν πραγματοποιήσει οι 

ίδιοι οι γονείς του στο επίπεδο της δικής τους εκπαίδευσης. Για τους μετανάστες 

καταγράφεται μία ασθενής θέση στην αγορά εργασίας η οποία σχετίζεται με το 

επίπεδο της εκπαίδευσης και τις γλωσσικές ικανότητες. Η θέση αυτή υπολείπεται της 

αντίστοιχης θέσης που κατέχουν οι ντόπιοι κάτοικοι της χώρας στην οποία εισέρχεται 

ο μετανάστης. Στον βαθμό που υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, 

αυτές σχετίζονται με διαφορές στο επίπεδο της εκπαίδευσης των γονέων τους. Όσο 

χαμηλότερη είναι η εκπαίδευση του γονιού, τόσο χαμηλότερη αναμένουμε να είναι 

και η παρακολούθηση του σχολείου από το παιδί.  

 

Παρόλο που αναμένουμε τα παιδιά των καλύτερα μορφωμένων μεταναστών να έχουν 

υψηλότερη εκπαίδευση και υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τους γονείς τους, οι 

επιδράσεις που ασκούνται ποικίλλουν ανάλογα με το αν αναφερόμαστε στην μητέρα 
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ή στον πατέρα του ατόμου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της μητέρας σχετίζεται 

περισσότερο με την προσήλωση του παιδιού στην εκπαίδευση σε σχέση με εκείνο του 

πατέρα (van Ours & Veenman, 2003), επίδραση που μπορεί να είναι ακόμη και 

διπλάσια από εκείνη του πατέρα (Riphahn, 2003). Οι Dearden et al. (1997) 

επιβεβαιώνουν ότι η εκπαίδευση και των δύο γονέων ασκεί ισχυρή επίδραση πάνω 

στην εκπαίδευση των παιδιών, αλλά παρόλο που η εκπαίδευση του πατέρα είναι πιο 

σημαντική για την προσήλωση των γιων, η εκπαίδευση της μητέρας είναι πιο 

σημαντική για τις κόρες.  

 

Ταυτόχρονα, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, η 

εκπαίδευση του πατέρα δεν είναι ένα καλό μέτρο για να προσεγγίσουμε την επίδραση 

των γονέων πάνω στην προσήλωση των παιδιών τους (Gang & Zimmermann, 2000), 

και κυρίως όσον αφορά στην τεχνική εκπαίδευση που διευκολύνει την είσοδο του 

ατόμου σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς οι μορφωμένοι γονείς έχουν 

παιδιά που επιλέγουν άλλες πηγές εκπαίδευσης πέραν της τεχνικής. Πιο ενδεδειγμένη 

θα ήταν η χρήση του δικτύου πληροφόρησης των μεταναστών που είναι ήδη 

εγκατεστημένοι στην χώρα υποδοχής. Με βάση τους Gang & Zimmermann (2000) 

δεν πρέπει να αναμένουμε ότι η εκπαίδευση των μεταναστών θα επιδρά πάνω στην 

προσήλωση των παιδιών. Ο λόγος είναι ότι το αρχικό σοκ που αντιμετωπίζουν οι 

γονείς την στιγμή της άφιξής τους στην χώρα προορισμού, συμβάλει στην υποτίμηση 

των επιδράσεων της εκπαίδευσης της πρώτης γενιάς. Από την στιγμή, όμως, που αυτό 

το σοκ απομακρύνεται θεωρούν πως οι μετανάστες δεύτερης γενιάς έχουν μία ίση 

ευκαιρία εκκίνησης όπως και οι ντόπιοι ομόλογοί τους.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι van Ours & Veenman (2003) κατέγραψαν ότι, με βάση 

την εκπαίδευση των γονέων, οι περισσότερες ομάδες μεταναστών εμφανίζουν μία 

προσήλωση στην εκπαίδευση που είναι παρόμοια με εκείνη του μέσου Δανού. Πιο 

θετικά είναι τα ευρήματα των Card et al. (1998), σύμφωνα με τους οποίους τα παιδιά 

των μεταναστών τείνουν να έχουν μία καλύτερη εκπαίδευση και υψηλότερους 

μισθούς σε σχέση με τα παιδιά των ντόπιων Αμερικανών στις Η.Π.Α., αφού πρώτα 

κάνουμε έλεγχο για το περιβάλλον των γονέων. Η πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση 

σκιαγραφείται από τον Borjas (1995) ο οποίος δηλώνει ότι, μολονότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ των ικανοτήτων των γονέων και των ικανοτήτων των παιδιών, αυτή η 

συσχέτιση δεν είναι τόσο υψηλή ώστε να μπορεί να απομακρύνει τις εθνικές 
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διαφορές. Πρόκειται για μία διαδικασία αργή, κατά την οποία οι ικανότητες των 

παιδιών εξαρτώνται όχι μόνο από το μέσο επίπεδο των ικανοτήτων της δικής τους 

γενιάς, αλλά και από τις μέσες ικανότητες της γενιάς των γονέων τους (Borjas, 1992). 

Αυτό σημαίνει ότι καθώς ο χρόνος περνάει και η σύνθεση των μεταναστών αλλάζει 

προς όφελος της δεύτερης γενιάς τα όποια προβλήματα αντιμετώπιζε η γενιά των 

γονέων τους, θα εξαφανιστούν (van Ours & Veenman, 2003). 

 

Ακόμη, όμως, και εάν λάβουμε υπόψη μας την εκπαίδευση του γονέα, η προσήλωση 

του μετανάστη δεύτερης γενιάς είναι χαμηλή, και άρα οι ερμηνευτικές μεταβλητές 

εξηγούν μόνο ένα μέρος της διαφοράς της εκπαιδευτικής προσήλωσης μεταξύ 

ντόπιων και μεταναστών. Σύμφωνα με την Riphahn (2003) αυτή η διαφορά αποτελεί 

ένδειξη ότι ένας άλλος πιθανός δείκτης για την προσήλωση του παιδιού στην 

εκπαίδευση είναι η ικανότητα ομιλίας της γλώσσας της χώρας προορισμού. Η χρήση 

του επιπέδου της γνώσης της γλώσσας των γονέων δεν προκαλεί καμία αλλαγή στα 

μέχρι τώρα ευρήματα, εάν εξετάζεται το σύνολο του πληθυσμού. Η διάκριση σε 

παιδιά αρσενικού και θηλυκού φύλου φανερώνει ότι η επάρκεια των γονέων ασκεί 

μία θετική επίδραση στην προσήλωση των γιων στην εκπαίδευση, αλλά καμία 

επίδραση σε εκείνη των κοριτσιών. Για τους van Ours & Veenman (2003), η 

εισαγωγή της μεταβλητής της γλώσσας οδηγεί σε απαλοιφή της όποιας απόκλισης 

στην εκπαιδευτική προσήλωση των ντόπιων παιδιών και των παιδιών των 

μεταναστών, με την ταχύτητα, όμως, στην οποία η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα 

να μετράται σε όρους γενεών.   

 

Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην διαμόρφωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, και δη, της εκπαίδευσης ανάλογα με την εθνική ομάδα και το φύλο του 

μετανάστη (Gang, 1997). Οι Gang & Zimmermann (2000) βρίσκουν ότι για αυτούς 

που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, η γονική εκπαίδευση δεν διαδραματίζει κανέναν 

ρόλο στην επιλογή του επιπέδου εκπαίδευσης του παιδιού. Επίσης αναφέρουν ότι 

υπάρχει σύγκλιση στην απόκτηση της εκπαίδευσης μεταξύ των παιδιών των 

μεταναστών και των γηγενών. Παρόλο αυτά, η εθνικότητα έχει μία ισχυρή επίδραση 

πάνω στην προσήλωση στην εκπαίδευση, το οποίο δηλώνει ότι οι κοινωνικές και 

πολιτισμικές διαφορές επιμένουν να υφίστανται (van Ours & Veenman, 2003). Τέλος, 

ένας ισχυρός παράγοντας για την εκπαιδευτική επιτυχία είναι το χρονικό σημείο στο 

οποίο αρχίζουν να συμμετέχουν τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας του 
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μετανάστη. (Martens & Veenman, 1996). Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχει 

σύγκλιση στο επίπεδο της εκπαίδευσης μεταξύ των μεταναστών δεύτερης γενεάς και 

των εγχώριων κατοίκων δεύτερης γενιάς που εμφανίζουν τα ίδια κατά τα άλλα 

χαρακτηριστικά. 

 

2.3.2.2  Κοινωνική Τάξη, Πολιτισμός και Εκπαίδευση των Παιδιών  

Η πρώτη από τις θεωρίες που αναφέρονται στην προσήλωση των μεταναστών στην 

εκπαίδευση αποτελεί την «πολιτισμική θεωρία». Οι υποστηρικτές της προσέγγισης 

αυτής πιστεύουν ότι ένας νέος μετανάστης είναι σε δυσμενή θέση εξαιτίας της 

γλώσσας, του πολιτισμού και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της οικογένειάς 

του (Carter & Segura, 1979, Trueba, 1987, Perlmann, 1988). Ο van Amersfoort 

(1974) παρατήρησε ότι οι μετανάστες που προέρχονται από άλλες χώρες με τελείως 

διαφορετική κουλτούρα από εκείνη της χώρας υποδοχής, βρίσκονται σε μία κατά 

μέσο όρο δυσμενέστερη κοινωνικοοικονομική θέση. Γενικά πάντως, και παρόλο που 

η σχέση μεταξύ των τριών αυτών στοιχείων δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως, οι 

έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει σημαντικά την 

εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών των μεταναστών είτε αυτά είναι αγόρια είτε είναι 

κορίτσια (Rumbaut, 1995/1996).  

 

Οι γονείς κάνουν επιλογές για τον χρόνο και τις πηγές που θα αφιερώσουν στα παιδιά 

τους αναφορικά με τους στόχους, τις πηγές και τους περιορισμούς τους (Haveman & 

Wolfe, 1994). Αυτές οι αποφάσεις επένδυσης επηρεάζουν την προτίμηση των παιδιών 

για εκπαίδευση και τις έμφυτες ικανότητές τους και άρα την επιτυχία τους στον τομέα 

αυτό. Οι Blair & Legazpi (1999) βρήκαν ότι παρόλο που η κοινωνική τάξη είναι από 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες και η επιτυχία τους μπορεί να αποδοθεί σε ταξικά 

και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας είναι ακόμη πιο 

σημαντικά. Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι πιο μορφωμένοι, κερδίζουν 

περισσότερα, απασχολούνται σε καλύτερες εργασίες και ζουν σε μη μονογονεικές 

οικογένειες έχουν την τάση να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Παρόμοια, εάν και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό οι απόγονοί τους 

παρουσιάζουν υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας στο γυμνάσιο σε σχέση με εκείνους 

όπου και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί στις Η.Π.Α. (Wojtkiewicz & Donato, 1995). 
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Ταυτόχρονα, η ακαδημαϊκή πρόοδος της δεύτερης γενιάς μεταναστών συνδέεται 

στενά με τις ανησυχίες των γονέων τους για την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία της 

νέας χώρας. Η προσήλωση του μετανάστη στην εκπαίδευση αυξάνεται όσο 

μεγαλύτερη είναι η διάρκεια παραμονής στην χώρα προορισμού και, κυρίως, όσο πιο 

αποτελεσματική είναι η ενσωμάτωση στην κουλτούρα της νέας χώρας (Chiswick & 

DebBurman, 2003). Οι Alba & Nee (1997) υποστήριξαν ότι η τμηματική 

ενσωμάτωση και η σχετική απόρριψη της δεύτερης γενιάς (Gans, 1992) δεν είναι 

πιθανά αποτελέσματα. Η προοπτική της τμηματικής ενσωμάτωσης ανεγείρει, επίσης,  

ερωτήματα για τις εθνικές ομάδες και την μετέπειτα επιτυχία των παιδιών των 

μεταναστών.  

 

Οι Kao & Tienda (1995) βρήκαν ότι η καλύτερη ερμηνεία για την απόκλιση των 

βαθμολογικών επιδόσεων είναι τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, χωρίς, 

όμως, να μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι η εισαγωγή μετρήσεων για την θέση της 

οικογένειας στο κοινωνικό γίγνεσθαι και το επίπεδο της επάρκειας της γλώσσας θα 

μεταβάλλουν αυτές τις αποκλίσεις (Rumbaut, 1995, Warren, 1996). Παράγοντες που 

μπορούν να προβλέψουν τους υψηλούς ρυθμούς απομάκρυνσης των μαθητών 

λατινικής καταγωγής από το σχολείο είναι η χαμηλή κοινωνικοοικονομική τους θέση 

και η ανικανότητά τους να μιλούν αγγλικά (Rumberger, 1983). Από την στιγμή, 

όμως, που οι παράγοντες αυτοί ελέγχονται συγκριτικά με τις υπόλοιπες φυλετικές 

ομάδες μεταναστών, παύει να παρατηρείται η τάση αυτή για τους λατινογενείς 

(Rumberger, 1991/1995). Πάντως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 

μελετάμε την συμμετοχή των μεταναστών στην εκπαίδευση, καθώς είναι πιθανό η 

χαμηλή συμμετοχή τους να αποδίδεται στο ότι δεν μπαίνουν εξαρχής στην διαδικασία 

μάθησης και όχι στην μετέπειτα εγκατάλειψη της διαδικασίας μάθησης (McMillen et 

al., 1997). 

 

Είναι σαφές ότι οι μετανάστες γονείς, αφενός μεν, επιθυμούν το καλύτερο για τα 

παιδιά τους συγκριτικά με ότι μπορεί να τους προσφέρει η χώρα καταγωγής τους, 

αφετέρου δε, επιζητούν να κληρονομήσουν στα παιδιά τους την εθνική τους 

κληρονομιά. Παρόλα αυτά, για κάποιους μετανάστες, οι συνθήκες της αποδοχής και 

της συμμετοχής στην κοινωνία της χώρας προορισμού περιλαμβάνει πρωτίστως την 

απόρριψη της μητρικής γλώσσας και την υιοθέτηση των αγγλικών. Την ίδια στιγμή, 

όμως, συνεπάγεται και την εγκατάλειψη της επικρατούσας άποψης ότι η επιτυχία στο 
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σχολείο είναι μονόδρομος για την οικονομική κινητικότητα καθώς και ότι είναι το 

προϊόν ατομικής προσπάθειας. Οι μέχρι στιγμής αναφορές μας φαίνεται να 

υποστηρίζουν την πρόταση αυτή. Υπάρχει, όμως, κάποιος αντίποδας στην τάση αυτή; 

 

Η άποψη ότι οι νέες γενεές θα πρέπει να απαρνηθούν την παλιά τους κουλτούρα και 

γλώσσα και να απομακρυνθούν από τις εθνικές τους ομάδες προκειμένου να είναι 

ακαδημαϊκά και οικονομικά επιτυχημένες, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από το 

σύνολο της βιβλιογραφίας. Οι Zhou & Bankston (1998) παρατήρησαν ότι τα παιδιά 

των μεταναστών που παραμένουν πιο κοντά στις οικογένειες και την κουλτούρα τους, 

αποδίδουν καλύτερα σε σχέση με όσους ενσωματώνονται πιο γρήγορα. Τα παιδιά των 

μεταναστών, δεύτερης γενιάς, που παραμένουν αφοσιωμένα στον εθνικό τους 

πολιτισμό και γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν επάρκεια τόσο στην εθνική όσο 

και στην αγγλική γλώσσα, είναι ικανά να ξεπεράσουν σε επιδόσεις τους μετανάστες 

τρίτης γενεάς που είναι ως επί το πλείστον αγγλόφωνοι (Schmid, 2001). Αυτό 

ενδέχεται να συμβαίνει επειδή μετά από την προσαρμογή για το οικογενειακό 

περιβάλλον και το ιστορικό της μετανάστευσης, η ικανότητα της γνώσης των 

αγγλικών έχει μικρή μόνο σημασία (Fligstein & Fernandez, 1985, Kennedy & Park, 

1994, Kao & Tienda, 1995). Το τελευταίο έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει 

ο Warren (1996) ότι οι μετανάστες είναι λιγότερο επιτυχημένοι σε σχέση με όσους 

έχουν καλύτερο επίπεδο αγγλικών. Βέβαια, η παρατήρηση του Warren περιοριζόταν 

μόνο στα παιδιά που φοιτούσαν στην 9η και την 10η τάξη του σχολείου. Συνεπώς, η 

πολιτική ενσωμάτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μετανάστες, 

ενήλικους και παιδιά, να αφομοιωθούν στην νέα χώρα ξεπερνώντας τα όποια 

γλωσσικά και εκπαιδευτικά εμπόδια (Chiswick & DebBurman, 2003). 

 

2.3.2.3  Κίνητρα Μετανάστευσης, Αγορά Εργασίας και Εκπαίδευση των Παιδιών 

 Στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι η προσήλωση επηρεάζεται από σύνθετους 

παράγοντες που περιλαμβάνουν τα κίνητρα της μετανάστευσης, την αντίληψη των 

ευκαιριών και την απόδοση της αγοράς εργασίας οδηγούμαστε στην δεύτερη θεωρία 

περί προσήλωσης στην εκπαίδευση. Πρόκειται για την «πολιτισμική - 

περιβαλλοντική θεωρία» κάποιοι από τους υποστηρικτές της οποίας είναι οι Ogbu 

(1987) και Ogbu & Matute-Bianchi (1986). Αυτού του είδους οι παράγοντες 

συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες όταν 

εισέρχονται σε μία χώρα, και παίζουν σημαντικό ρόλο στον διαμόρφωση της πορείας 
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ενσωμάτωσης και της συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου από μέρους των παιδιών 

τους. Οι Portes & Zhou (1994) τονίζουν τον ρόλο των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των 

δύο χωρών, τον βαθμό στον οποίο ο μετανάστης έρχεται αντιμέτωπος με την 

διάκριση και την διαθεσιμότητα πολύτιμου κοινωνικού κεφαλαίου μέσα στην 

προϋπάρχουσα εθνική κοινότητα. Σημαντικές είναι και οι περιστάσεις κάτω από τις 

οποίες λαμβάνει χώρα η μετανάστευση και οι λόγοι που την παρακινούν. Στον βαθμό 

που οι οικονομικοί μετανάστες έχουν περισσότερες επιλογές σε σχέση με τους 

πολιτικούς μετανάστες, είναι πιο πιθανόν να επιλέξουν μία χώρα όπου η διαδικασία 

ενσωμάτωσης θα είναι πιο ομαλή και περισσότερο ωφέλιμη. Επίσης, η πρώτη 

κατηγορία μεταναστών εμφανίζει περισσότερες πιθανότητες να φτάσει με ένα 

υψηλότερο απόθεμα προσόντων (Chiswick & DebBurman, 2003). 

 

Από όλους τους παραπάνω παράγοντες, εκείνος που φαίνεται να κεντρίζει το 

ενδιαφέρον των μεταναστών είναι η πορεία τους στην αγορά εργασίας. Ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος για να μελετήσει ένας ερευνητής την εργασία που θα 

προσφέρει ένας μετανάστης είναι μέσω της αξιοποίησης του μοντέλου του Becker για 

την άριστη κατανομή του χρόνου. Με βάση αυτό το μοντέλο, ένα νοικοκυριό επιζητά 

να μεγιστοποιήσει, αφενός μεν, την χρησιμότητα της κατανάλωσής του, αφετέρου δε, 

την ωφέλεια της εκπαιδευτικής προσήλωσης των παιδιών του. Ως βασικό συστατικό 

στοιχείο θεωρείται η προσφορά εργασίας του πατέρα, η οποία καθορίζεται εξωγενώς 

με την πλήρη απασχόληση ώστε οι αλλαγές στον μισθό της αγοράς να έχουν μόνο 

ένα εισοδηματικό αποτέλεσμα για τον πατέρα σε όρους αύξησης της ζήτησης του 

νοικοκυριού για την εκπαίδευση του παιδιού (Gang & Zimmermann, 2000). 

Λαμβάνοντας ως δεδομένη της απασχόληση του πατέρα της οικογένειας, τα 

ευρήματα υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες κατά την άφιξή τους θα αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με τους ντόπιους με παρόμοια χαρακτηριστικά 

(Friedberg, 2000). Αυτός είναι και ο λόγος που ένα σημαντικό μέρος της 

βιβλιογραφίας προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει το μέγεθος αυτής της εισοδηματικής 

διαφοράς, όπως και τον βαθμό στον οποίο αυτή φθίνει διαχρονικά (Chiswick, 1978, 

Borjas, 1985/1995, Friedberg, 1992, LaLonde & Topel, 1992, Baker & Benjamin, 

1994, Schoeni, 1997), όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα.   

 

Αυτό το εισοδηματικό μειονέκτημα των μεταναστών αποδίδεται στο γεγονός ότι η 

εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία που έχουν αποκτηθεί στην χώρα καταγωγής 
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εκτιμώνται σημαντικά λιγότερο από το ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει αποκτηθεί στην 

χώρα υποδοχής. Η απόδοση της εργασιακής εμπειρίας δεν είναι γενικά στατιστικά 

σημαντική. Η άμεση απόδοση ενός επιπλέον χρόνου εμπειρίας που αποκτάται στην 

χώρα καταγωγής είναι υψηλότερη για τους ντόπιους από ότι για τους μετανάστες. 

Μία ερμηνεία για το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι η επάρκεια της γλώσσας των ντόπιων 

είναι ανώτερη, καθώς και ότι η εξοικείωση με τις συνθήκες που επικρατούν στην 

συγκεκριμένη χώρα, τους επιτρέπει να προσαρμοστούν πιο παραγωγικά σε σχέση  με 

τους μετανάστες. 

 

Την ίδια στιγμή, η διαφορετική απόδοση της ξένης εκπαίδευσης ανάλογα με την 

χώρα καταγωγής ενδέχεται να αντανακλά διαφορές στην ποιότητά της, όπως και την 

συμβατότητά της με την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Με μερικές εξαιρέσεις, 

το κεφάλαιο που αποκτάται στο εξωτερικό λαμβάνει μία χαμηλότερη απόδοση στην 

αγορά εργασίας της νέας χώρας από ότι στην χώρα καταγωγής (Friedberg, 2000). Η 

απόδοση της εκπαίδευσης που αποκτάται στο εξωτερικό είναι υψηλότερη για τους 

μετανάστες από την Ευρώπη από ότι για τους μετανάστες της Ασίας και της Αφρικής. 

Αυτές οι τάσεις ενδέχεται να αντανακλούν, επίσης, έναν χαμηλότερο βαθμό 

διάκρισης εις βάρος των μεταναστών από την Ασία και την Αφρική για τα χαμηλά 

επίπεδα εκπαίδευσης από ότι για τα υψηλότερα επίπεδα. Τέτοιου είδους ερωτήματα 

έχουν απασχολήσει μία σειρά ερευνητών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 

Chiswick (1986), Jasso & Rosenzweig (1988/1990), Borjas (1992), Funkhouser & 

Trejo (1995), Butcher & DiNardo (1996) και Duleep & Regets (1996).  

 

Τα προηγούμενα καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει τέλεια κινητικότητα του 

ανθρώπινου κεφαλαίου μεταξύ των χωρών, και κυρίως όσον αφορά την μεταφορά της 

εκπαίδευσης, καθώς ανάλογα με το επίπεδό της διαφέρει και ο βαθμός της 

μεταφερσιμότητάς της. Πιο συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εκτιμάται το ίδιο, ανεξάρτητα από τον γεωγραφικό τόπο απόκτησής της. 

Η πρώτη απόκλιση σε επίπεδο αποδόσεων εμφανίζεται όταν εξετάζουμε άτομα που 

έχουν αποκτήσει ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η εγχώρια 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνδέεται και με υψηλότερες αποδόσεις. Τα πράγματα 

δεν είναι τόσο σαφή για την απόδοση της ανώτερης εκπαίδευσης που αποκτάται στο 

εξωτερικό, καθώς αυτή ποικίλλει ανάλογα με την χώρα καταγωγής. Η εκπαίδευση 

από την χώρα καταγωγής εμφανίζεται να αυξάνει σημαντικά την απόδοση της 
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εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό για τους Ασιάτες και τους 

Αφρικανούς, με ασθενέστερες επιδράσεις για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους 

μετανάστες. Τέλος, η περαιτέρω επένδυση σε αυτόν τον τύπο ανθρώπινου κεφαλαίου 

μετά, όμως, από την μετανάστευση, συνδέεται με μία αύξηση στην απόδοση της 

εκπαίδευσης. Οι πιο μορφωμένοι μετανάστες στις ομάδες αυτές, αντιμετωπίζουν 

διαχρονικά και μεγαλύτερες αυξήσεις των εισοδημάτων τους σε σχέση με τους 

λιγότερο εκπαιδευμένους (Friedberg, 2000). 

 

 2.3.2.4 Χώρα Καταγωγής, Γενεά και Εκπαιδευτική Προσήλωση   

Μία εναλλακτική περίπτωση είναι εκείνη όπου η χώρα καταγωγής και η γενεά του 

κάθε μετανάστη καθορίζουν από κοινού την προσήλωση του ατόμου στην 

εκπαίδευση (Chiswick & DebBurman, 2003). Αναφερόμαστε στην εκδοχή αυτή 

ξεχωριστά, καθώς δεν είναι πάντοτε απόλυτα συμβατή με κάποια από τις δύο 

προηγούμενες θεωρίες. 

 

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν διαφορές μόνο μεταξύ των μεταναστών και του 

γηγενούς πληθυσμού, αλλά υπάρχει σημαντική ετερογένεια και μεταξύ των 

μεταναστών διαφορετικής εθνικότητας (Rong & Grant, 1992, Kao & Tienda, 1996). 

Όσοι μετανάστες προέρχονται από τις ασιατικές χώρες φαίνεται να εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα προσήλωσης στα επίπεδα της εκπαίδευσής τους αναφορικά με 

όλες τις ομάδες μεταναστών (Hirschman & Wong, 1986, Lee & Rong, 1988). Στην 

δυσμενέστερη θέση συγκαταλέγονται οι μετανάστες που ανήκουν στην μαύρη φυλή 

και ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών δεύτερης γενιάς με ισπανικές καταγωγές, 

καθώς οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης 

(Chiswick & DebBurman, 2003).  

 

Ταυτόχρονα, η χώρα καταγωγής ενδέχεται να αποτελεί έναν παράγοντα που συμβάλει 

σημαντική στην μείωση της προσήλωσης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στα 

θέματα εκπαίδευσης, με πρώτιστο λόγο την υψηλή συγκέντρωση μεταναστών από 

την ίδια χώρα καταγωγής. Σύμφωνα με την Riphahn (2003) αποδίδονται δύο 

ερμηνείες στην τάση αυτή. Από την μία πλευρά, τα μη παρατηρήσιμα 

χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την εθνικότητα του κάθε ατόμου, και καθώς η 

σύνθεση των μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων μεταβάλλεται, επηρεάζονται τα 

αποτελέσματα κυκλικά. Από την άλλη, παρατηρήθηκε μία μείωση στο μερίδιο του 
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πληθυσμού των μεταναστών μέχρι το 1974 για χώρες που αποτελούν την αφετηρία 

ατόμων με φθίνουσα προσήλωση στην εκπαίδευση. Η συμπεριφορά αυτή λογίζεται 

ως το σταθμισμένο άθροισμα αυτών των επιδράσεων, όπου ο συντελεστής στάθμισης 

ισούται με το ποσοστό αλλαγής στην σύνθεση του αριθμού των μεταναστών κάθε 

εθνικότητας. Εάν το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι το χαμηλότερο και το μερίδιο 

αυτών των μεταναστών αυξάνεται διαχρονικά, τότε το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης του 

μετανάστη θα σημειώνει πτώση εξαιτίας της στάθμισης των εθνικών ομάδων. Οπότε, 

ενώ η παρατηρούμενη επίδραση της κάθε ομάδας στην εκπαίδευση, σχετίζεται με την 

σύνθεση της χώρας προέλευσης, δεν εμφανίζεται να επιστρέφει στο μερίδιο της κάθε 

συγκεκριμένης χώρας καταγωγής ύστερα από κάποια αλλαγή. Οι υπάρχουσες 

αποκλίσεις μεταξύ των διάφορων εθνικών ομάδων μπορούν να περιοριστούν 

θέτοντας ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο εκπαίδευσης για τους ενήλικες που 

μεταναστεύουν (Chiswick & DebBurman, 2003). 

 

Από την άλλη πλευρά, η γενεά του μετανάστη παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευσή του (Portes & Rumbaut, 1990, Rong & Grant, 1992, Kao & Tienda, 

1995). Οι δεύτερης γενιάς νέοι αποδίδουν καλύτερα ακαδημαϊκά σε σχέση με τους 

νέους πρώτης γενιάς ή τους αντίστοιχους με ντόπιους γονείς, δεδομένου ότι 

χρειάζονται μισό χρόνο εκπαίδευσης επιπλέον σε σχέση με όσους έχουν γονείς που 

κατάγονται από την χώρα υποδοχής. Οι Chiswick & DebBurman (2003) κατέγραψαν 

ότι η προσήλωση ακολουθεί μία σταδιακή φθίνουσα πορεία για ηλικίες 

μετανάστευσης άνω των 30 ετών. Παρόλο, όμως, που ενισχύεται η υπόθεση της 

αρνητικής επίδρασης της ηλικίας κατά την μετανάστευση πάνω στην επένδυση της 

εκπαίδευσης πριν την μετανάστευση, τα εμπειρικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι 

η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται μεταξύ εκείνων που μετακινούνται ως έφηβοι.  

 

Ο Portes (1999) παρατήρησε ότι ο βαθμός στον οποίο θα διατηρηθεί η παρουσία των 

εθνικών κοινοτήτων στις χώρες υποδοχής είναι κάτι που θα ορίσουν τα παιδιά των 

μεταναστών, τα οποία μάλιστα, αφομοιώνονται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Το 

στοιχείο αυτό δεν δηλώνει τίποτε περισσότερο από το γεγονός ότι και η γενιά 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον βαθμό επιτυχίας των μεταναστών δεύτερης 

γενιάς. Οι Rong & Grant (1992) κατέγραψαν μία θετική σχέση μεταξύ των χρόνων 

εκπαίδευσης και της γενιάς για τους ισπανόφωνους, ενώ μπορεί να καταγράφεται και 

κάποια αρνητική επίδραση όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αποφοίτησης από την 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους ντόπιους αμερικάνους και τους μεξικανικής 

καταγωγής μετανάστες (Warren, 1996). Οι Suarez-Orozco & Suarez-Orozco (1995) 

βρήκαν ότι οι νέοι μεξικανοί στις Η.Π.Α. είναι συγκριτικά πιο αφοσιωμένοι στους 

επαγγελματικούς τους στόχους σε σχέση με τους μεξικανούς δεύτερης γενιάς, ενώ ο 

Rumberger (1995) σημείωσε ότι οι μεξικάνοι δεύτερης γενιάς εμφανίζουν μικρότερη 

πιθανότητα να εγκαταλείψουν αυτούς τους στόχους συγκρινόμενοι με τα άτομα της 

τρίτης γενιάς.  

 

2.3.3 Παιδιά Μεταναστών και Ενσωμάτωση στην Κοινωνία  

Οι μετανάστες αφομοιώνονται σε διαφορετικές διαστάσεις και με διαφορετικούς 

ρυθμούς. Η διαδικασία, όπως και οι ρυθμοί ενσωμάτωσης των γονέων μεταναστών 

διαφέρουν από εκείνους των παιδιών τους. Όσο ταχύτερη η ενσωμάτωση της πρώτης 

ομάδας, τόσο πιο υψηλός θα είναι ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου για τα παιδιά. Η ταχύτητα με την οποία θα πραγματοποιηθεί η 

ενσωμάτωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της οικογένειας του μετανάστη, την 

ύπαρξη νομοθεσίας που αντιτίθεται στην άσκηση διακριτικής πολιτικής, την 

αποτελεσματική πληροφόρηση των μεταναστών για την προστασία τους από 

διακριτικές συμπεριφορές σε διάφορες αγορές εργασίας (Djajic, 2003), το περιβάλλον 

που επικρατεί στην χώρα προορισμού, όπως και οι προτιμήσεις που διαμορφώνουν τα 

κίνητρα των μελών της οικογένειας κατά την διάρκεια της ενσωμάτωσης (Bauer et 

al., 2000).  

 

Αυτή η ενσωμάτωση φαίνεται να είναι πιο ομαλή για τους μετανάστες δεύτερης 

γενιάς από ότι για τους γονείς τους. Το γεγονός ότι καταγράφονται ασυμμετρίες στον 

ρυθμό ενσωμάτωσης γονέων και παιδιών μεταναστών οφείλεται στο μικρότερο 

ιστορικό φορτίο που φέρουν τα παιδιά, καθιστώντας πιο εύκολη την προσαρμογή 

τους στο νέο περιβάλλον. Τα πράγματα είναι ακόμη πιο απλά εάν τα παιδιά των 

μεταναστών γεννιούνται στην χώρα υποδοχής. Απεναντίας, οι γονείς τους 

αφομοιώνονται πιο αργά και διατηρούν την σκέψη της συνταξιοδότησής τους στην 

χώρα καταγωγής τους. Είναι προφανές ότι θα επιθυμούσαν το ίδιο να ισχύει και για 

τα παιδιά τους. Ο λόγος είναι ότι μία πρόθεση επιστροφής και από τους απογόνους 

τους θα ωφελούσε τους ηλικιωμένους μετανάστες που επιστρέφουν με την ελπίδα ότι 

τα παιδιά τους θα τους παρέχουν την απαραίτητη στήριξη, φροντίδα και συντροφιά 
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στα γεράματά τους. Συνεπώς, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γενεών όσον αφορά 

την συμπεριφορά τους απέναντι στην πρόθεση επιστροφής (Djajic, 2003). 

Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι μετανάστες που έχουν προσχεδιάσει την 

επιστροφή τους έχουν κίνητρα να παρακινούν και τα παιδιά τους να επικεντρώσουν 

την εκπαίδευσή τους σε τομείς που θα ήταν χρήσιμοι στην χώρα καταγωγής τους. 

Αυτό συμβάλει αναπόφευκτα στην εμφάνιση τριβών μεταξύ γονέων και παιδιών και 

δοκιμάζει τη συνοχή της οικογένειας, κάτι το οποίο με την σειρά του οδηγεί και σε 

απώλεια αποτελεσματικότητας στην διαδικασία συσσώρευσης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Άρα, είναι πολύ πιθανόν να μειωθεί ο ρυθμός ενσωμάτωσης της δεύτερης 

γενιάς μεταναστών σε μία συγκεκριμένη χώρα προορισμού (Djajic, 2000).  

 

Η οικογενειακή συνοχή μίας οικογένειας μεταναστών επηρεάζεται όχι μόνο από την 

σχέση μεταξύ των μελών της ίδιας της οικογένειας αλλά και από τις κοινωνικές 

συνθήκες που επικρατούν στην χώρα υποδοχής και ιδιαίτερα το περιβάλλον, μέσα  

στο οποίο θα ενταχθούν οι μετανάστες, κατά την άφιξή τους στην νέα χώρα. Η 

ύπαρξη διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών και η έλλειψη επαρκών οικονομικών 

πόρων αποτελούν παράγοντες που βαρύνουν την θέση τους στην χώρα υποδοχής, 

αλλά ενισχύουν την ενότητα της οικογένειας Ανάλογα, η μετακίνηση των ατόμων σε 

περιοχές όπου παρατηρούνται καλά εδραιωμένες εθνικές κοινότητες, ή ακόμη και η 

παρουσία ιδιωτικών σχολείων που οργανώνονται από την κοινότητά των μεταναστών 

και τις αξίες της, ενδέχεται να ενισχύσουν την εξουσία των γονέων και να ασκήσουν 

σταθεροποιητικές επιδράσεις στην οικογένεια, καθώς αυξάνουν την οικογενειακή 

συνοχή (Djajic, 2003). Όσο υψηλότερη η ενότητα αυτού του είδους τόσο υψηλότερες 

είναι οι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των παιδιών των μεταναστών. Όταν και οι δύο 

γονείς είναι παρόντες στην οικογένεια, τότε τα παιδιά εμφανίζονται να έχουν 

υψηλότερες βαθμολογίες στο σχολείο, χαμηλότερους ρυθμούς εγκατάλειψης του 

σχολείου και περισσότερες φιλοδοξίες σε σχέση με τα παιδιά που ανατρέφονται σε 

ανάδοχες ή μονογονεϊκές οικογένειες (Steinberg, Blinde & Chan, 1984, Portes & 

MacLeod, 1996, Warren, 1996). Αντίθετα, η ύπαρξη συγκρούσεων και διαμάχης 

μεταξύ γονέων και παιδιών περιορίζει αυτές τις φιλοδοξίες. Οι Portes & Rumbaut 

(2001) βρίσκουν μία θετική συσχέτιση μεταξύ της ντροπής των παιδιών με τους 

πολιτισμικούς τρόπους των γονέων τους, όπως και με την διαμάχη παιδιών-γονέων.   

 



 77

Για ποιον λόγο, όμως, μπορεί να εμφανιστούν τριβές στην σχέση γονέων μεταναστών 

και των παιδιών τους; Προηγουμένως αναφέραμε ότι η ύπαρξη διακρίσεων είναι ένας 

λόγος που μπορεί να ενισχύσει την ενότητα μίας οικογένειας μεταναστών. Παρόλα 

αυτά, η άποψη αυτή δεν είναι κοινά αποδεκτή. Ο Rumbaut (1996) υποστήριξε ότι την 

μεγαλύτερη διάκριση αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες. Όσο περισσότερο ένας νέος 

αντιλαμβάνεται την ύπαρξη διακριτικής συμπεριφοράς εις βάρος ατόμων με 

διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο πιστεύουν οι μετανάστες γονείς 

τους ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την επιτυχία τους. Αυτή η διαφορά στην 

συμπεριφορά μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας τριβής μεταξύ των γονέων 

και των παιδιών. Η λογική που κρύβεται πίσω από αυτή την απόκλιση είναι ότι οι 

μετανάστες πρώτης γενιάς τείνουν να αποδέχονται τις διακριτικές συμπεριφορές των 

ντόπιων κατοίκων, ιδιαίτερα εάν θεωρούν ότι το επίπεδο της διακριτικής 

μεταχείρισης στην χώρα προορισμού υπολείπεται της διάκρισης που θα 

αντιμετώπιζαν στην χώρα καταγωγής τους. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά των 

μεταναστών δεν συγκρίνουν την συμπεριφορά των υπολοίπων απέναντί τους με ότι 

θα ίσχυε στην χώρα τους, αλλά με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι 

ομοεθνείς τους. Επομένως, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι περισσότερο πιθανόν 

να αντιδράσουν στην άσκηση διακριτικής πολιτικής εις βάρος τους (Gans, 1992, 

Portes & Zhou, 1993/1994).  

 

Επιπλέον, οι μετανάστες που έχουν πιο στενούς δεσμούς με την χώρα προέλευσης, 

και άρα, πιο ασθενείς ρυθμούς ενσωμάτωσης στην χώρα υποδοχής, είναι λιγότερο 

πιθανόν να κατέχουν κάποιο πτυχίο ανωτέρου επιπέδου. Το επίπεδο αυτό της 

ενσωμάτωσης διαφέρει, βέβαια, ανάλογα με την χώρα καταγωγής του ατόμου 

(Riphahn, 2003). Όσο μεγαλύτερη είναι η επένδυση του μετανάστη στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο στην χώρα καταγωγής του, τόσο πιο γρήγορη είναι και η ενσωμάτωση των 

πιο μορφωμένων μεταναστών, κάτι το οποίο αντισταθμίζει σε κάποιον βαθμό το 

μεγαλύτερο έλλειμμα των αρχικών εισοδημάτων τους σε σχέση με τους αντίστοιχα 

μορφωμένους ντόπιους (Friedberg, 2000). 

 

Τα στοιχεία αυτά δηλώνουν ότι η μελλοντική εκπαιδευτική και εργασιακή επιτυχία 

των μεταναστών δεύτερης γενιάς είναι σε άμεση συνάρτηση με την χώρα καταγωγής 

των γονέων τους, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τον βαθμό αφομοίωσής 

τους στην χώρα υποδοχής. Οι Portes & Rumbaut (2001) επικεντρωνόμενοι σε παιδιά 
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που έχουν γεννηθεί όλα στην νέα χώρα αλλά οι γονείς τους προέρχονται από 

διαφορετικές εθνικότητες, διακρίνουν μεταξύ τριών πιθανών περιπτώσεων:  

 

Πρώτον, έχουμε τους μετανάστες που φτάνουν στην χώρα υποδοχής με περισσότερο 

ανθρώπινο κεφάλαιο σε σχέση με το μέσο μετανάστη, και συνεπώς, αντιμετωπίζονται 

θετικά από το κράτος και την κοινωνία. Οι απόγονοι έχουν την τάση να είναι πιο 

επιτυχημένοι και να εντάσσονται γρηγορότερα στην κοινωνία.  

 

Δεύτερον, παρατηρούνται οι μετανάστες που έχουν επενδύσει λιγότερο στο απόθεμα 

του ανθρώπινου κεφαλαίου τους αναφορικά με τον μέσο μετανάστη, γεγονός που 

τους φέρει αντιμέτωπους με ένα εχθρικό περιβάλλον. Αυτού του είδους η 

αντιμετώπιση, οδηγεί τους γονείς να κατοικήσουν σε φθηνές περιοχές της χώρας 

υποδοχής, όπου έρχονται σε επαφή με ντόπιες ομάδες πληθυσμού κατώτερης 

κοινωνικής τάξης. Συνεπώς, τα παιδιά των μεταναστών ενσωματώνονται πιο εύκολα 

με αυτές τις ομάδες, την στιγμή, όμως, που αυτή η συναναστροφή δυσχεραίνει την 

ενσωμάτωσή τους στον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας.  

 

Τρίτον, είναι οι μετανάστες με χαμηλό απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου οι οποίοι 

όμως, έχουν εμπειρία στην εξάσκηση κάποιων συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Αυτές 

οι εξειδικευμένες ικανότητες τους παρέχουν το κοινωνικό κεφάλαιο που αποτελούν 

το αντιστάθμισμα για την έλλειψη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ενσωμάτωση των 

παιδιών, εδώ, δεν φαίνεται να παρεμποδίζεται, αλλά απεναντίας καθίσταται πιο 

ομαλή. Με βάση αυτές τις τρεις ομαδοποιήσεις θεωρείται ότι η εθνικότητα έχει έναν 

διακριτό ρόλο (Crul & Vermeulen, 2003). Στην πρώτη ομάδα η εθνικότητα είναι ένα 

ζήτημα προσωπικής επιλογής και προσομοιάζει στην περίπτωση της απλής 

μετανάστευσης. Για την δεύτερη κατηγορία η εθνική ομάδα του μετανάστη 

εμφανίζεται να αντιτίθεται στις επιταγές της κοινωνίας αποτελώντας μία ένδειξη 

κατώτερης τάξης, ενώ στην τελευταία ομάδα η εθνικότητα είναι μία πηγή δύναμης, 

που καλείται γραμμική εθνικότητα.  
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2.4 – Μισθοί και Μετανάστες  

 

2.4.1  Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Μισθών 

Η επίδραση πάνω στο εισόδημα μπορεί να δοθεί από την εκτίμηση μίας εξίσωσης 

μισθών τύπου Mincer (1974), αφού προηγουμένως προσαρμοστεί για την περίπτωση 

της μετανάστευσης (Chiswick, 1978). Ένα μοντέλο για την ανάλυση του μισθού 

επικεντρώνεται στην μελέτη των βασικών συστατικών του ανθρώπινου κεφαλαίου 

πάνω στο εισόδημα που θα κερδίζει ο μετανάστης απασχολούμενος στην αγορά 

εργασίας της χώρας υποδοχής. Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε στα 

χαρακτηριστικά εκείνα που συναντώνται πιο συχνά στην διεθνή βιβλιογραφία για την 

περίπτωση των μεταναστών.  

 

Το πρώτο χαρακτηριστικό που εξετάζεται είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης του 

μετανάστη, δεδομένου ότι αυτό το επίπεδο αποτελεί μία ένδειξη για την 

παραγωγικότητα του ατόμου, ενώ αντανακλά ταυτόχρονα και το ύψος του 

καταβαλλόμενου μισθού. Πιο συγκεκριμένα, υψηλότερη προσήλωση στο θέμα της 

εκπαίδευσης σημαίνει υψηλότερο μισθό (Chiswick, 1991, Chiswick & Miller, 

1995/1998/2002, Shields & Price, 2002, Nielsen et al., 2004), το οποίο με την σειρά 

του μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για να πετύχει κάποιος τον στόχο μισθού που 

έχει θέσει (Dustmann, 1996). Βέβαια, η κτήση κάποιου πτυχίου στην χώρα 

καταγωγής και στην χώρα προορισμού δεν αξιολογούνται ισότιμα, οδηγώντας σε 

διαφορές στο επίπεδο των μισθών των μεταναστών. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν 

γίνει μέτοχοι της εγχώριας εκπαίδευσης εμφανίζουν υψηλότερα εισοδήματα (Licht & 

Steiner, 1994) και αυξημένες πιθανότητες απασχόλησης σε σχέση με τους 

υπόλοιπους μετανάστες (Kee, 1994). Αποκλίσεις στην απόδοση της εκπαίδευσης δεν 

καταγράφονται μόνο εξαιτίας του τόπου μόρφωσής των μεταναστών, αλλά και με 

βάση το νομικό καθεστώς με το οποίο εισέρχονται στην χώρα υποδοχής. Παρόλο που 

οι επιδράσεις της εκπαίδευσης είναι μικρότερες για τους νόμιμους μετανάστες σε 

σχέση με τους άνδρες μετανάστες συνολικά (Chiswick & Miller, 1998), η εκπαίδευση 

φαίνεται να ασκεί μία ιδιαίτερη σημαντική επίδραση πάνω στα εισοδήματα των μη 

νόμιμων μεταναστών (Chiswick, 1984/1988, Kossoudji & Ranney, 1984, Massey, 

1987). Οπότε, εάν οι χώρες που χορηγούν τις άδειες πρόσβασης ενεργούν με βάση τα 

προσόντα του μεταναστευτικού πληθυσμού, και όχι στηριζόμενοι στους λόγους 

επανένωσης των οικογενειών που ενδέχεται να προβάλουν οι μετανάστες, τότε τα 
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εισερχόμενα άτομα θα έχουν υψηλότερες αποδόσεις στην αγορά εργασίας (Beggs & 

Chapman, 1988, Bloom & Gunderson, 1991, Borjas 1991). 

 

Το τελευταίο στοιχείο συνάδει με τα ευρήματα για την επίδραση της οικογενειακής 

κατάστασης πάνω στο επίπεδο των μισθών. Οι παντρεμένοι μετανάστες φαίνεται να 

κερδίζουν περισσότερα σε σχέση με τους ανύπαντρους (Chiswick & Miller, 1998), 

ενώ η επίδραση αυτή δεν είναι απόλυτη, δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση να μην 

καταγράφεται κάποια τέτοια σχέση μεταξύ οικογενειακής κατάστασης και 

εισοδήματος από την εργασία (Chiswick, 1991, Shields & Price, 2002). Για τους 

παντρεμένους, όμως, άνδρες με την ενδεδειγμένη νόμιμη άδεια παραμονής στην χώρα 

υποδοχής, οι επιδράσεις αυτές είναι μικρότερες. Τέλος, τόσο το καθεστώς του γάμου 

όσο και ο αριθμός των παιδιών επηρεάζουν θετικά τις απολαβές των μεταναστών, με 

την θετική αυτή επίδραση να είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες από ότι για τις 

γυναίκες (Chiswick & Miller, 1998).  

 

Παράλληλα, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές με βάση την χώρα προέλευσης του 

κάθε μετανάστη. Οι μεταβλητές για την χώρα προέλευσης χρησιμοποιούνται για να 

συλλάβουν την έννοια των μη μετρήσιμων διαφορών για το μέσο επίπεδο της 

παραγωγικότητας των μεταναστών. Με άλλα λόγια, η εθνικότητα δηλώνει τις όποιες 

διαφορές στην ποιότητα των ατόμων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να μετρηθούν από 

τις υπόλοιπες ερμηνευτικές μεταβλητές. Η ιθαγένεια φαίνεται να ωφελεί τους 

προσφερόμενους μισθούς, καθώς τα άτομα είναι πιο αφοσιωμένα στην χώρα τους και 

άρα, στις επενδύσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου που συνδέονται με αυτή. Οι 

μετανάστες, αντιθέτως, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας επειδή 

κάποιες θέσεις απασχόλησης θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη της ιθαγένειας, 

ή επειδή υπάρχουν παράνομες διακρίσεις εις βάρος τους (Chiswick & Miller, 

1995/2002). Πάντως, δεν πρέπει να αγνοήσουμε και την περίπτωση όπου η χώρα 

προέλευσης δεν αποτελεί ένα στατιστικά σημαντικό μέγεθος για το επίπεδο του 

μισθού (Shields & Wheatley Price, 2002).  

 

Όσον αφορά τις μεταβλητές της αγοράς εργασίας, η εμπειρία είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μέτρο. Η μεταβλητή της εμπειρίας αντανακλά τις ικανότητες που 

έχει αποκτήσει ο μετανάστης μέσω τόσο της επίσημης όσο και της ανεπίσημης 

εκπαίδευσης που έλαβε από την εργασία του, και αφορά την γνώση που 
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συσσωρεύτηκε πριν από την μετανάστευση. Η εμπειρία που απέκτησε το άτομο στην 

αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής προσεγγίζεται μέσα από τον συνολικό χρόνο 

παραμονής του στην ξένη χώρα από την ημέρα της μετανάστευσης (Chiswick & 

Miller, 1995). Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής σε μία συγκεκριμένη θέση 

εργασίας, τόσο υψηλότερο το απόθεμα σε όρους εμπειρίας, οπότε και αναμένουμε τα 

έσοδα των μεταναστών να αυξάνονται (Chiswick, 1991, Nielsen et al., 2004). 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, τα εισοδήματα τείνουν να αυξάνονται με έναν 

φθίνοντα ρυθμό με τα χρόνια παρουσίας στην αγορά εργασίας, και γι’ αυτό στα 

οικονομετρικά μοντέλα χρησιμοποιείται η τετραγωνική μορφή της εργασιακής 

εμπειρίας (Ben-Porath, 1967, Mincer, 1974, Chiswick, 1978). Στην ίδια λογική 

κινείται και η ηλικία εισόδου του μετανάστη στην ξένη χώρα, δεδομένου ότι η ηλικία 

ασκεί μία μη γραμμική επίδραση πάνω στην επαγγελματική επιτυχία, με όσο 

περισσότερο χρόνο περνάει κάποιος στην χώρα υποδοχής τόσο μεγαλύτερος να είναι 

και ο μέσος μισθός του (Shields & Wheatley Price, 2002). Πάντως, η ηλικία του 

μετανάστη από μόνη της ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στο επίπεδο του 

μισθού (Berger & Gabriel, 1991), σε αντίθεση με το επίπεδο του εισοδήματος στην 

χώρα προέλευσης το οποίο ασκεί θετική επίδραση πάνω στα αρχικά εισοδήματα των 

μεταναστών (Borjas, 1987).   

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική στιγμή εισόδου ενός μετανάστη στην 

αγορά εργασίας κατά την διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου της χώρας υποδοχής. 

Η επίδραση που ασκείται από αυτό το χαρακτηριστικό πάνω στους μισθούς 

προσεγγίζεται από το επίπεδο ή τον ρυθμό ανεργίας στην εν λόγο χώρα, και επιτρέπει 

στους μελετητές να αποφανθούν κατά πόσον η είσοδος στην αγορά εργασίας σε μία 

περίοδο υψηλής ανεργίας ασκεί αρνητική επίδραση στις μελλοντικές αποδόσεις του 

μετανάστη (Chiswick & Miller, 1995). Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Nakamura & 

Nakamura (1992) και Stewart & Hyclak (1984) κατέγραψαν ότι τα εισοδήματα των 

μεταναστών είναι χαμηλότερα για εκείνους που εισέρχονται σε μία περίοδο υψηλής 

ανεργίας.  

 

Η επιτυχία ενός μετανάστη στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής βρίσκεται σε 

άμεση συνάρτηση με την ικανότητά του να επικοινωνεί με τον κοινωνικό του 

περίγυρο. Είναι ενδεικτικό ότι η επάρκεια ενός μετανάστη λογίζεται ως ο δεύτερος 

πιο σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό της επαγγελματικής επιτυχίας του, 
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έπειτα από την κατοχή ενός πτυχίου ειδίκευσης (Shields & Wheatley Price, 2002). Το 

κεφάλαιο της γλώσσας αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια την ωρίμανσης του ατόμου, 

και η μητρική γλώσσα ενός μετανάστη δεν ταυτίζεται με εκείνη που επικρατεί στην 

χώρα που χώρα υποδοχής. Επομένως, είναι λογικό το γεγονός ότι η γλωσσική 

επάρκεια, ως ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου κεφαλαίου, εμφανίζει την τάση να 

εισάγεται σε κάθε μελέτη που ενδιαφέρεται για το θέμα της μετανάστευσης, καθώς 

αυτοί που κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την γλώσσα έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες απασχόλησης (Shields & Wheatley Price, 2002) και υψηλότερα έσοδα 

(Chiswick, 1991). Μάλιστα, αυτή η ώθηση στον μισθό των μεταναστών λαμβάνει 

χώρα από την πρώτη στιγμή που τα άτομα εισέρχονται στην αγορά εργασίας, όπως 

δηλώνεται από το ύψος των αρχικών τους εισοδημάτων (Borjas, 1987). 

 

Τα εισοδήματα αυξάνονται με την ομιλία και την γραφή, ανεξάρτητα από το εάν 

αναλύουμε τα αποτελέσματα για το σύνολο του πληθυσμού ή με βάση το φύλο. Για 

παράδειγμα, οι άνδρες που κατέχουν αυτές τις ικανότητες λαμβάνουν κατά 8% 

περίπου υψηλότερους μισθούς συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 17% για τις γυναίκες. Γενικά, 

οι επιδράσεις της γλώσσας φαίνεται να είναι πιο περιορισμένες για τους άνδρες, ενώ 

η κατοχή ενός μόνο από τα δύο χαρακτηριστικά δεν ασκεί σημαντική επίδραση πάνω 

στα εισοδήματα των μεταναστών (Chiswick & Miller, 1998).  

 

Επιπλέον, η ικανότητα χειρισμού του γραπτού και του προφορικού λόγου δεν έχουν 

ισόποση επίδραση στο επίπεδο των μισθών. Η ανάγνωση είναι ένα χαρακτηριστικό 

που υπερτερεί της ομιλίας όσον αφορά την σχέση τους με το εισόδημα του μετανάστη 

(Chiswick, 1991). Μπορεί η άνεση στην ομιλία να οδηγεί σε αύξηση μισθού που 

αγγίζει και το 16.5% αναλογικά πάντα με άτομα που δεν έχουν ευχέρεια στον λόγο 

(Shields & Wheatley Price, 2002), παρόλα αυτά οι ικανότητες γραφής και ανάγνωσης 

αποτελούν τις κύριες συνιστώσες για την επιτυχία των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας της Αγγλίας (Chiswick, 1991, Dustmann, 1994). Ένας λόγος για το 

φαινόμενο αυτό είναι ότι οι μετανάστες που δεν είναι κάτοχοι κάποιας συγκεκριμένης 

ικανότητας, ενθαρρύνονται να εξειδικευτούν επίσημα από την χώρα προορισμού.  

 

Από την στιγμή που λαμβάνουμε υπόψη μας τις γλωσσικές ικανότητες, 

παρατηρούνται και μεταβολές στην συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής 
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των μισθών και των υπόλοιπων ερμηνευτικών μεταβλητών του υποδείγματος. 

Μάλιστα, κάποιες από τις μεταβλητές της δεύτερης κατηγορίας χάνουν την 

στατιστική τους σημαντικότητα σε σχέση  με την περίπτωση που δεν γινόταν έλεγχος 

για το κεφάλαιο της γλώσσας. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά είναι η εθνικότητα, το 

επίπεδο της εκπαίδευσης που έχει ληφθεί στην χώρα καταγωγής του μετανάστη και η 

διάρκεια παραμονής στην χώρα υποδοχής (Gould et al., 1982, McManus et al., 1983). 

Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ζητήματα ερμηνείας, καθώς 

η αλλαγή αυτή στο επίπεδο σημαντικότητας δεν σημαίνει ότι δεν αποτελούν 

χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό του επιπέδου του μισθού, αλλά ότι οι 

επιδράσεις αυτών των μεταβλητών εκφράζονται μέσω των γλωσσικών ικανοτήτων. 

Εν τούτοις, υπάρχουν και μεταβλητές όπως εκείνες της οικογενειακής κατάστασης 

και της εργασιακής εμπειρίας, οι οποίες δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την 

γλωσσική ικανότητα. Η εισαγωγή των ενδεικτικών για την επάρκεια στην γλώσσα 

μειώνουν αλλά δεν εξαλείφουν την επίδραση της εμπειρίας και του γάμου πάνω στο 

εισόδημα (Chiswick, 1991).  

 

Οι μετανάστες που δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων την γλώσσα της χώρας υποδοχής, 

εμφανίζουν την τάση να επιλέγουν να κατοικήσουν σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη 

εγκατεστημένα άλλα άτομα της εθνικότητάς τους. Αυτή η δημιουργία περιοχών με 

υψηλή γλωσσική συγκέντρωση για τους μετανάστες εμφανίζει διττές επιδράσεις. Από 

την μία πλευρά, μολονότι όσοι κατοικούν σε περιοχές με υψηλή γλωσσική 

συγκέντρωση έχουν πιο περιορισμένη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής,  

ενδέχεται την ίδια στιγμή να σημειώνουν και υψηλότερα εισοδήματα ακριβώς επειδή 

εργάζονται σε μία γλωσσική μειονότητα (Chiswick & Miller, 2002). Τα έσοδα αυτά 

θεωρούνται υψηλότερα σε σχέση με εκείνα των ομολόγων τους οι οποίοι για 

προσωπικούς λόγους ζουν σε περιοχές με κύρια γλώσσα ομιλίας τα αγγλικά. Από την 

άλλη πλευρά, όμως, εάν γίνει προσαρμογή για τις γλωσσικές ικανότητες του κάθε 

μετανάστη μεμονωμένα, τότε καταγράφεται μία αυξητική τάση για τα εισοδήματα 

των γνωστών της ξένης γλώσσας, συνοδευόμενη παράλληλα και από μία μικρή 

μείωση της επίδρασης της γλωσσικής συγκέντρωσης (Chiswick & Miller, 

1994/1995/1998). 

 

Ολοκληρώνοντας, οι περισσότερο μορφωμένοι έχουν κίνητρο να αποκτήσουν 

ευχέρεια στην γλώσσα της χώρας προορισμού λόγω των οικονομικών κινήτρων, και 
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μάλιστα, σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με όσους έχουν ολοκληρώσει την μέση 

εκπαίδευση. Από την άλλη, είναι δύσκολο να λάβει κανείς ένα ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης εάν δεν γνωρίζει καλά την γλώσσα στην ξένη χώρα. Ο συνδυασμός των 

δύο αυτών στοιχείων καθιστά εμφανές ότι υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός 

συμπληρωματικότητας στην αγορά εργασίας μεταξύ της γνώσης της επίσημης 

γλώσσας και της επίσημης εκπαίδευσης της χώρα υποδοχής. Ανάλογος είναι και ο 

βαθμός υποκατάστασης των επιδράσεων της οικογενειακής κατάστασης, της 

ιθαγένειας, της εργασιακής εμπειρίας και του συνολικού χρόνου εργασίας του 

μετανάστη με την επάρκεια που εμφανίζει αυτός στην γλώσσα (Chiswick & Miller, 

1995/2002).  

 

2.4.2  Τα Ζητήματα της Αυτό-επιλογής και της Ενδογένειας  

Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ευρείες 

κατηγορίες. Από την μία πλευρά έχουμε εκείνα τα συστατικά του ανθρώπινου 

κεφαλαίου τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν, όπως είναι το επίπεδο της 

εκπαίδευσης του μετανάστη, ενώ από την άλλη πλευρά, υπάρχουν στοιχεία τα οποία 

είναι μη παρατηρήσιμα, όπως το επίπεδο της παραγωγικότητας. Ο Roy (1951) ήταν 

από τους πρώτους ερευνητές που μελέτησαν το θέμα της επιλογής του δείγματος. Το 

βασικό του εύρημα ήταν ότι η επίδραση των μεταναστών στο επίπεδο της ευημερίας  

τους εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο τα λεγόμενα παρατηρήσιμα 

χαρακτηριστικά σχετίζονται με το εισόδημα και το επίπεδο των μέσων εσόδων, 

μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας προορισμού. Ο Borjas (1987/1991) 

στηριζόμενος στις προτάσεις του Roy (1951), προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και 

διέκρινε μεταξύ τριών περιπτώσεων επιλογής ενός μετανάστη με βάση τα μη 

παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά του. Στην ουσία, λέμε ότι οι μετανάστες αυτό-

επιλέγονται υπό την έννοια ότι αποφασίζουν οι ίδιοι να αφήσουν την χώρα τους και 

να κατευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος της αλλοδαπής.  

 

Στην περίπτωση που οι μετανάστες έχουν χαμηλό απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου, ή 

με άλλα λόγια είναι κακής ποιότητας, αυτό αντανακλάται στους χαμηλότερους 

μισθούς που λαμβάνουν και κάνουμε λόγο για την αρνητική επιλογή. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αρνητική αυτή επιλογή είναι ότι η διανομή του εισοδήματος 

στην χώρα προέλευσης πρέπει να διακυμαίνεται περισσότερο σε σχέση με την 

αντίστοιχη διανομή της χώρας προορισμού, όπως και ότι τα προσόντα θα πρέπει να 
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είναι επαρκώς μεταβιβάσιμα. Ο Borjas (1988) παρατήρησε ότι οι μετανάστες έχουν 

την τάση να μετακινούνται πιο συχνά σε σχέση με τους ντόπιους, με αυτούς που 

απομακρύνονται να λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς. Συνεπώς, εκείνοι που 

εγκαταλείπουν την χώρα υποδοχής είναι πιο πιθανό να έχουν επιλεγεί αρνητικά.  

 

Η τελευταία παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα του Chiswick (1986) 

σύμφωνα με τον οποίο οι μετανάστες επιλέγονται ανάμεσα από τους καλύτερους 

εργάτες στην χώρα προέλευσης και αποδίδουν καλύτερα σε σχέση με τον μέσο 

εργάτη της χώρας υποδοχής. Μία κατάσταση σταθερούς ισορροπίας όπου μόνο οι πιο 

ικανοί εργάτες ανταποκρίνονται στις διαφορές στο επίπεδο της παραγωγικότητας και 

στους πραγματικούς μισθούς είναι συνεπής με την οικονομική λογική, μόνο εάν η 

απόδοση της ικανότητας είναι αύξουσα ως προς το μέσο επίπεδο της ικανότητας και 

τα βασικά κόστη διαβίωσης ποικίλλουν μεταξύ των περιοχών. Η επιλογή των 

μεταναστών δημιουργεί διαφορές στην συνολική παραγωγικότητα της εργασίας, που 

οδηγεί σε μία ισορροπία με μη συμμετρική διανομή του εισοδήματος (Giannetti, 

1999). Αυτό συμβαίνει εάν το εισόδημα είναι πιο διασκορπισμένο στην χώρα 

προορισμού ενώ υπάρχει, ταυτόχρονα, και ένας σημαντικός βαθμός μεταβίβασης των 

μη παρατηρήσιμων στοιχείων μεταξύ των δύο αγορών εργασίας. Την ίδια στιγμή, 

μπορεί να σχετίζεται με το “brain-drain”, δηλαδή την χρήση των υψηλότερων 

εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με την σειρά της, η αγορά εργασίας που έχει πιο ευρεία 

διασπορά μισθών θα έλκει τους εργάτες υψηλότερης ποιότητας, εφόσον προσφέρει 

περισσότερες εισοδηματικές ευκαιρίες και θα απωθεί εργάτες περιορισμένης 

ικανότητας, οι οποίοι θα ήταν περισσότερο προστατευμένοι από τα χαμηλά 

εισοδήματα στην χώρα καταγωγής τους (Ghatak, Levine & Price, 1996). Επομένως, 

ένα αρχικό οικονομικό μειονέκτημα έχει μακροχρόνιες επιδράσεις, δεδομένου ότι η 

επιλογή των μεταναστών διαιωνίζει την ασύμμετρη κατανομή των ικανοτήτων και 

οδηγεί στην παγίδα της φτώχιας (Fabiani & Pellegrini, 1997, Gianneti, 1998). 

 

Η αναζήτηση πολιτικού ασύλου αναφέρεται στην περίπτωση όπου οι μετανάστες 

εγκαταλείπουν την χώρα καταγωγής τους επειδή οι ικανότητές τους υποβαθμίζονται 

και έχουν υψηλότερες απολαβές στην χώρα προορισμού. Αυτά τα εισοδήματα είναι 

υψηλότερα από τους μέσους μισθούς που κερδίζουν, δεδομένου ότι η απόδοση για τις 

ικανότητες των εργαζομένων είναι φτωχή και στις δύο χώρες (Borjas, 1991). Για την 

περίπτωση που οι πολιτικές συνθήκες είναι παρόμοιες μεταξύ των χωρών, η 
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ικανότητα των εργατών θα ανταμείβεται αναλογικά και η φύση της μεροληψίας 

επιλογής θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις σχετικές διασπορές της 

διανομής του εισοδήματος (Roy, 1951).  

 

Μία αύξηση στην εισοδηματική ανισότητα στην χώρα προέλευσης ή μία μείωση στην 

διακύμανση της διανομής των εισοδημάτων στην χώρα προορισμού, οδηγεί σε πτώση 

της απόδοσης των μεταναστών. Από την άλλη, μία βελτίωση στην μεταβίβαση των 

ικανοτήτων θα αυξήσει την ποιότητα των μεταναστών, όταν έχουμε θετική επιλογή, 

και θα την μειώσει εάν έχουν χαμηλή απόδοση στην αγορά εργασίας και των δύο 

χωρών. Οπότε, η υπόθεση ότι επιλέγονται πάντα οι ικανότεροι μετανάστες δεν είναι 

απόλυτα σωστή, καθώς έχουν δύο επιλογές. είτε να φύγουν από την χώρα προέλευσης 

αναζητώντας μία καλύτερη ζωή είτε να μετακινηθούν προς την χώρα προορισμού και 

όχι κάπου αλλού (Borjas, 1987). 

 

Πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει και από την χρήση μεταβλητών για την εξέταση 

της γλωσσικής ικανότητας. Οι εκτιμήσεις ενός ερευνητή ενδέχεται να μολύνονται 

από την μη παρατηρήσιμη ετερογένεια η οποία επηρεάζει το κεφάλαιο της γλώσσας 

και τις συνακόλουθες επιδράσεις του, επειδή οι μετανάστες με μεγαλύτερη συνολικά 

ικανότητα είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε αυτή την εκδοχή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου (Chiswick & Miller, 1992/1995). Τα ανακριβή αποτελέσματα μπορεί να 

προκύπτουν και από την ύπαρξη λάθους μέτρησης στην μεταβλητή αυτή (Dustmann 

& van Soest, 1998), το οποίο λάθος συνδέεται κυρίως με την ασύμμετρη 

πληροφόρηση μεταξύ των δύο μερών. Είναι πιθανό ότι ο μετανάστης δηλώνει την 

ικανοποιητική του απόδοση στην γλώσσα της χώρας υποδοχής, ενώ ο εργοδότης του 

αμφισβητεί το επίπεδο των ικανοτήτων του αναφορικά με το θέμα της γλώσσας. 

Εξαιτίας της έντονης συμπληρωματικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των γλωσσικών 

ικανοτήτων και προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ενδογένειας μεταξύ 

γλώσσας και εισοδήματος, η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών5 είναι η πλέον 

ενδεδειγμένη (Shields & Wheatley Price, 2002). Στην περίπτωση που παρατηρούνται 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων δίχως την διόρθωση για το πρόβλημα 

της ενδογένειας και την διορθωμένη εκδοχή του μοντέλου, τότε τα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ευσταθή και ενδέχεται να υπάρχει η λεγόμενη μεροληψία 

                                                 
5 Instrumental Variables (IV) method. 
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ενδογένειας. Για παράδειγμα, οι Chiswick & Miller (1995) βρήκαν ότι με την μέθοδο 

των βοηθητικών μεταβλητών κάποιοι από τους συντελεστές της χώρας προέλευσης 

μεταβάλλονταν, ενώ και η μεταβλητή της γλωσσικής ικανότητας από αρνητική και 

σημαντική μεταστρέφεται σε θετική και μη σημαντική, στοιχεία που δηλώνουν 

σημαντικές διαφορές στο επίπεδο των μισθών όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι δύο 

μέθοδοι.  

 

Το πιο συχνό πρόβλημα είναι εκείνο της επιλογής ενός συγκεκριμένου δείγματος από 

το σύνολο του πληθυσμού (Goldenberger, 1981, Greene, 1981) και προκύπτει όταν 

έχουμε να εκτιμήσουμε μία εξίσωση μισθών χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο δείγμα 

στο οποίο οι παρατηρήσεις για την εξαρτημένη μεταβλητή εμφανίζουν μόνο θετικές 

τιμές.6 Σε περίπτωση παράλειψης των ατόμων που δεν απασχολούνται, εισάγεται 

μεροληψία στο δείγμα μας κάτι το οποίο καθιστά τον μέσο των καταλοίπων διάφορο 

του μηδενός και συσχετιζόμενο με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Το ζήτημα αυτό 

απασχόλησε και τον Olsen (1980) ο οποίος πρότεινε μία μέθοδο όπου το πρώτο βήμα 

περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός γραμμικού μοντέλου πιθανότητας για όλο το δείγμα 

με την εξαρτημένη μεταβλητή να είναι διμεταβλητή (Maddala, 1996). Πάντως, το 

παραπάνω είδος μεροληψίας ασκεί παρόμοιες επιδράσεις πάνω στα εκτιμημένα 

αποτελέσματα όπως και η μεροληψία ενδογένειας. Για παράδειγμα, μετά από την 

διόρθωση της διαδικασίας εκτίμησης για τα προβλήματα αυτά, για τα άτομα που είναι 

άνετα γλωσσικά, η επίδραση της εκπαίδευσης στα έσοδα των μεταναστών είναι 

μεγαλύτερη από ότι για το σύνολο του δείγματος, η εμπειρία είναι οριακά υψηλότερη, 

ενώ η διάρκεια παραμονής ασκεί την ίδια ακριβώς επίδραση (Chiswick & Miller, 

1995). 

 

2.4.3  Διαφορές στο επίπεδο των Μισθών 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε κάποια από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο του μισθού που λαμβάνουν 

οι μετανάστες. Παρόλα αυτά, δεν αναφέραμε τίποτε σχετικά με το πώς οι μισθοί 

αυτοί συγκρίνονται με το επίπεδο των μισθών που λαμβάνουν οι εγχώριοι κάτοικοι 

που εμφανίζουν παρόμοια στοιχεία ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι γνωστό, εξάλλου, 

ότι οι διαφορές των μισθών αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την διαμόρφωση 

                                                 
6 Sample Selection Bias. 
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των αποφάσεων για κάθε άτομο ξεχωριστά (Sjaastad, 1962, Hicks, 1979). Όταν 

μάλιστα συναντώνται τέτοιου είδους αποκλίσεις στους μισθούς, οι μεταβολές στο 

επίπεδο των μισθών δεν μπορούν να αγνοηθούν (LaLonde & Topel, 1992). Στις 

επόμενες παραγράφους θα αναφέρουμε, αρχικά, κάποιες θεωρίες που ασχολήθηκαν 

με την ερμηνεία των λόγων που δημιουργούν τις αποκλίσεις που υπάρχουν στους 

μισθούς των μεταναστών και των εγχώριων κατοίκων της χώρας υποδοχής. Έπειτα, 

θα παραθέσουμε τα ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις αποκλίσεις 

αυτές επικεντρώνοντας, όμως, κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του 

ανθρώπινου κεφαλαίου.  

 

2.4.3.1  Γενικές Θεωρίες για την Απόκλιση των Μισθών 

Η παραδοσιακή ανάλυση δείχνει ότι ενώ οι διαφορές στους μισθούς ανά φύλο για 

όλες τις μεταναστευτικές ομάδες κυριαρχούνται από το θέμα των διακρίσεων 

(Blackaby et al., 1994/1997/1998; Pudney & Shields, 2000), η διαφορά στους 

μισθούς των μεταναστών οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε διαφορές στο επίπεδο 

των ικανοτήτων τους (Baldacci et al., 1999). Πιο πρόσφατα, οι Nielsen et al. (2004) 

αναφέρουν ότι η απόκλιση στους μισθούς των μεταναστών προκαλείται από την 

έλλειψη ικανοτήτων και την ανεπαρκή αφομοίωσή τους στην χώρα υποδοχής. Οπότε, 

μία πιο πλήρης θεωρία απαιτεί τον ταυτόχρονο συνδυασμό της βιβλιογραφίας των 

διακρίσεων και της βιβλιογραφίας της κοινωνικής ενσωμάτωσης.  

 

Η μεθοδολογία της διάκρισης προτάθηκε από τον Oaxaca (1973) και χρησιμοποιείται 

όταν εξετάζουμε τους μισθούς των γυναικών σε σχέση με εκείνους των ανδρών ή 

όταν αναλύουμε τους μισθούς διάφορων εθνικών ομάδων σε σχέση με το σύνολό 

τους. Η μέθοδος της ενσωμάτωσης εισήχθη από τον Chiswick (1978) και επιτρέπει 

την μελέτη ενός προφίλ ενσωμάτωσης που αποτελεί μία ένδειξη για το κατά πόσον θα 

μπορέσει ένας μετανάστης να προσεγγίσει τον μισθό των ντόπιων, και 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά όταν αναλύουμε τους μισθούς των μεταναστών σε 

σχέση με εκείνους των γηγενών κατοίκων. Σε γενικές γραμμές, όταν δεν υπάρχει 

ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία της χώρας υποδοχής, οι μισθολογικές 

διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Στην περίπτωση της πλήρους 

ενσωμάτωσης, καταγράφονται διαφορές οι οποίες, όμως, είναι αρκετά μειωμένες. Με 

βάση το φύλο του μετανάστη, παρατηρείται ότι οι όποιες αποκλίσεις στους μισθούς 

για τους άνδρες εμφανίζουν υψηλότερη συσχέτιση με το επίπεδο των ικανοτήτων 



 89

τους, την στιγμή που για τις γυναίκες οι διαφορές οφείλονται ως επί το πλείστον σε 

ζητήματα διακρίσεων. 

 

Παράλληλα, υπάρχει μία σειρά άλλων θεωριών που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία 

των μισθολογικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ όμοιων κατά τα άλλα 

εργαζόμενων. Με βάση την θεωρία του Becker, οι εργοδότες είναι πιθανόν να έχουν 

συγκεκριμένες προτιμήσεις όσον αφορά την εθνικότητα του μετανάστη ή το φύλο 

του. Όταν κάποιος μετανάστης εμφανίζει κάποιο από αυτά τα λιγότερο επιθυμητά 

χαρακτηριστικά είναι αναπόφευκτο να μην λάβει ένα χαμηλότερο επίπεδο μισθού. 

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ατόμων 

που απασχολούνται στην αγορά εργασίας και η διαφοροποίηση των ικανοτήτων των 

μεταναστών θα περιορίσει, ή ακόμη, θα εξαλείψει αυτές τις αποκλίσεις (Altoji & 

Blank, 1999).  

 

Η ασύμμετρη πληροφόρηση αποτελεί την επόμενη θεωρία που θα παρουσιάσουμε. 

Από την στιγμή που οι εργοδότες έχουν περιορισμένη πληροφόρηση για τις 

ικανότητες των μεταναστών συγκριτικά με τους ντόπιους ομολόγους τους, αυτό 

μπορεί να τους οδηγήσει στην άσκηση διακριτικών πολιτικών εις βάρος της ομάδας 

των μεταναστών ή των γυναικών. Πρόκειται για την κλασική θεωρία της στατιστικής 

διάκρισης του Phelps (1972) με βάση την οποία ζημιώνονται μόνο εκείνα τα άτομα 

που εμφανίζουν παραγωγικότητα άνω του μετρίου, ενώ οι λιγότερο ικανοί 

αποζημιώνονται υπέρ το δέον. Εάν οι επιχειρήσεις αποστρέφονται τον κίνδυνο, η 

αβεβαιότητα για τους μετανάστες μπορεί να θεωρηθεί από την επιχείρηση ως ένα 

κόστος πράγμα το οποίο ερμηνεύει γιατί αυτές οι ομάδες κερδίζουν κατά μέσο όρο 

χαμηλότερους μισθούς. Προκειμένου να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα αυτή, είναι 

πιθανόν οι εργοδότες να αποφασίσουν την μετακίνηση των μεταναστών από τις 

παραπάνω ομάδες σε θέσεις απασχόλησης που απαιτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο 

ειδίκευσης (Coate & Loury, 1993).  

 

Τέλος, υπάρχουν και θεωρίες που αναφέρονται στην διαφοροποίηση των επιμέρους 

τμημάτων της αγοράς εργασίας με βάση κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 

ατόμου. Ως ένα τέτοιο χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται το επίπεδο της εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση που οι μετανάστες έχουν την τάση να επενδύουν σε επίπεδα 

εκπαίδευσης που θα τους τοποθετήσουν σε θέσεις εργασίας με χαμηλές αποδόσεις, 
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τότε ο ίδιος ο διαχωρισμός είναι υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες συνολικές 

αποκλίσεις των μισθών (Nielsen et al., 2004).  

 

Προτού αναφερθούμε σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά των μεταναστών 

μεμονωμένα, κρίνεται απαραίτητο να κάνουμε την εξής επισήμανση. Οι περισσότερες 

μελέτες όταν αναφέρονται στις διαφορές μισθών μεταξύ μεταναστών και ντόπιων 

κατοίκων, υποθέτουν ότι υπάρχουν σταθερές επιδράσεις ανά περίοδο (LaLonde & 

Topel, 1992). Εν τούτοις, στην περίπτωση που υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των 

μεταναστών στα άκρα της κατανομής του μισθού, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι 

ενδεικτικά. Ο λόγος είναι ότι καθώς αυξάνονται τα επίπεδα του εισοδήματος, θα 

διευρύνονται και τα άκρα της παραπάνω κατανομής, δημιουργώντας την εντύπωση 

ότι τα εισοδήματα των μεταναστών μειώνονται, ακόμη και εάν δεν υπάρχει καμία 

αλλαγή των χαρακτηριστικών των μεταναστών σε σχέση με εκείνα των ντόπιων. 

Κατά τον Yuengert (1994) έχει ιδιαίτερη σημασία το σημείο στην κατανομή του 

εισοδήματος όπου θα λάβουν χώρα οι συγκρίσεις, δεδομένου ότι θα προκύψουν 

διαφορετικά ευρήματα σε σχέση με εκείνα που θα είχαμε εάν χρησιμοποιούνταν οι 

απλοί μέσοι.  

 

2.4.3.2  Εκπαίδευση και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Η πρώτη ομάδα χαρακτηριστικών επικεντρώνεται στο ρόλο των επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο ως προσδιοριστικού παράγοντα των μισθών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση που 

στοχεύει σε κάποια συγκεκριμένη εργασία (Schultz, 1961, Becker, 1962, Mincer, 

1974). Στην ουσία, η εκπαίδευση αποτελεί μία πρώτη ένδειξη για το επίπεδο των 

ικανοτήτων του και της παραγωγικότητας του κάθε εργαζόμενου. Με άλλα λόγια, 

εξοπλίζει τα άτομα με ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας το οποίο αντανακλά 

και υψηλότερους μισθούς για τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Εξαιτίας 

της φθίνουσας οριακής απόδοσης της εκπαίδευσης είναι πιο αποτελεσματικό για ένα 

άτομο να επενδύσει σε αυτή στα αρχικά στάδια της ζωής του μέχρις ότου η οριακή 

απόδοση να υπερβεί το οριακό κόστος της επένδυσης. Συνεπώς, καθώς η επένδυση 

στο κεφάλαιο της εκπαίδευσης αυξάνεται αναμένουμε να περιορίζεται και το χάσμα 

στους μισθούς μεταξύ ντόπιων και ξένων κατοίκων που απασχολούνται στην αγορά 

εργασίας της χώρας υποδοχής.  
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Η ένωση των επιμέρους στοιχείων δηλώνει ότι το άριστο προφίλ του μισθού 

αυξάνεται στα αρχικά στάδια της ζωής του μετανάστη μέχρι να φτάσει σε ένα 

μέγιστο στα μέσα της ζωής του. Έπειτα, καταγράφεται μία υποτίμηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου στην διαδικασία συσσώρευσης, οπότε και οι μισθοί 

μειώνονται μέχρι την συνταξιοδότηση του ατόμου (Heckman, 1976). Μία 

μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την εργασία συνεπάγεται 

χαμηλότερα έσοδα κατά την διάρκεια της επένδυσης, και υψηλότερα εισοδήματα 

κατά την περίοδο είσπραξης των αποδόσεων αυτής της επένδυσης. Το αποτέλεσμα 

είναι ένα πιο απότομο προφίλ εισοδημάτων και μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

αρχικών εισοδημάτων και της ανάπτυξης των εισοδημάτων (Chiswick, Lee & Miller, 

2005). 

 

Βέβαια, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης δεν βελτιώνει 

την παραγωγικότητα του ατόμου σε σημαντικό βαθμό, ενώ εξακολουθεί να 

αναγνωρίζεται ότι η προσήλωση παρέχει σήμα στους εργοδότες σχετικά με την 

ικανότητα των εργαζομένων (Arrow, 1973, Spencer, 1973). Για τον λόγο αυτό 

θεωρείται ότι η τεχνική εκπαίδευση χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους εργοδότες 

για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους, 

εκπαίδευση την οποία τείνουν να επιλέγουν και οι ανειδίκευτοι μετανάστες σε σχέση 

με τους υπόλοιπους συμπατριώτες τους (Carliner, 1980). Η θεωρία των 

εξυπακουόμενων συμβολαίων θεωρεί ότι η ασύμμετρη πληροφόρηση μπορεί να 

οδηγήσει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στην εύρεση μίας κοινά αποδεκτής 

λύσης για το ύψος του μισθού το οποίο θα ελαχιστοποιεί τους ατομικούς κινδύνους.  

 

Επιπλέον, ο τόπος προέλευσης του μετανάστη αποτελεί έναν παράγοντα που 

ερμηνεύει την παρατηρούμενη απόκλιση μεταξύ του επιπέδου των μισθών για τους 

διάφορους μετανάστες. Μάλιστα, μέχρι και το ½ της διαφοράς των μισθών μπορεί να 

αποδοθεί στις εθνικές διαφορές, οι οποίες λειτουργούν ως ένα ενδεικτικό για το 

ανθρώπινο κεφάλαιο (Borjas & Tienda, 1993). Ο λόγος είναι ότι η χώρα προέλευσης 

σχετίζεται στενά με την πιθανότητα της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και την 

κοινωνική κινητικότητα των διάφορων εθνικών ομάδων των μεταναστών (Chiswick, 

1978, Borjas, 1985/1987, Melotti, 1990). Αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στην δομή του μισθού είναι ένα σημαντικό συστατικό για 

την ερμηνεία των αλλαγών στις διαφορές των μισθών μεταναστών και ντόπιων 
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(Lubotsky, 2001). Στην περίπτωση που παραλείψουμε να κάνουμε χρήση δηλωτικών 

για την εθνικότητα ή την χώρα καταγωγής του μετανάστη, τότε οι πραγματικοί και οι 

αναμενόμενοι μισθοί είναι παρόμοιοι για την ομάδα των ανδρών και σχεδόν 

ταυτόσημοι για την αντίστοιχη των γυναικών (Butcher & Dinardo, 2002). 

Παράλληλα, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ενδείξεις για δυσμενή επίδραση της 

χώρας καταγωγής πάνω στους μισθούς των μεταναστριών και τις αποκλίσεις μεταξύ 

αυτών των μισθών (Nielsen et al., 2004). 

 

Συγκριτικά με την ομάδα των ανδρών μεταναστών, οι γυναίκες που εισέρχονται σε 

μία ξένη χώρα δείχνουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά χαμηλότερους μέσους μισθούς 

(Borjas & Tienda, 1993). Αυτό το υψηλότερο επίπεδο εισοδηματικής ανισότητας 

συντελεί, με την σειρά του, στην αύξηση της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των δύο 

φύλων εξαιτίας της ύπαρξης διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (Blau & Kahn, 

1996). Πάντως, οι μετανάστριες φαίνεται να βρίσκονται σε καλύτερη θέση 

αναφορικά με τους μισθούς που λαμβάνουν οι γυναίκες στη χώρα καταγωγής τους, 

δεδομένου ότι οι πρώτες κερδίζουν μισθούς που υπερβαίνουν εκείνους της δεύτερης 

κατηγορίας κατά 12-14% (Long, 1980, Beach & Worwick, 1993, Shamsuddin, 1998). 

Τέλος, και τα οικογενειακά χαρακτηριστικά των μεταναστών φαίνεται να 

συμβάλλουν στην μείωση του χάσματος για τους μισθούς των ντόπιων και των 

μεταναστών, δεδομένου ότι ο γάμος και η ύπαρξη παιδιών ευνοούν την θέση των 

ατόμων στην αγορά εργασίας και την συνακόλουθη προσφορά μισθών (Shields & 

Wheatley Price, 2002).  

 

2.4.3.3   Μορφές Εργασιακής Εμπειρίας 

Μεγάλη σημασία για την ερμηνεία των παρατηρούμενων αποκλίσεων στους μισθούς 

αποδίδεται, πέραν από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, και στις ικανότητες των 

μεταναστών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας (Funkhauser & Trejo, 1995). 

Όπως και για την περίπτωση της χώρας καταγωγής του μετανάστη, εάν ένα 

χαρακτηριστικό όπως η εργασιακή ικανότητα  παραληφθεί, τα ευρήματα θα 

μολύνονται από την ύπαρξη υψηλής μεροληψίας παραλειπόμενων μεταβλητών 

(Baldacci et al., 1999). Η εμπειρία είναι το στοιχείο που αντανακλά άμεσα το επίπεδο 

του μισθού από την πλευρά της αγοράς εργασίας. Η πραγματική εργασιακή εμπειρία 

φαίνεται να συνιστά ένα μειονέκτημα για τους μισθούς, σταδιακά, όμως, η ψαλίδα 

αυτή μειώνεται (Chiswick, 1978, Field-Hendrey & Balkan, 1991, Borjas, 1994/1999). 
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Η λογική πίσω από αυτή την σύγκλιση στο επίπεδο των μισθών μεταναστών – 

εγχώριων κατοίκων, είναι η μεγαλύτερη αξία που αποδίδεται στην εμπειρία που 

αποκτάται στην χώρα υποδοχής. Με την πάροδο του χρόνου, οι μετανάστες 

επενδύουν σε χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου που βελτιώνουν την θέση 

τους στην αγορά εργασίας της αλλοδαπής, ενώ αποκτούν και περισσότερη εμπειρία 

από την εγχώρια απασχόλησή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εισοδήματα των 

μεταναστών αναπτύσσονται τόσο γρήγορα ώστε οι αποκλίσεις για τους παρόμοιους 

ντόπιους κατοίκους να ξεπερνιούνται μόλις μετά από 10 με 15 χρόνια (Chiswick, 

1978).  

 

Οι Altoji & Blank (1999) υποστηρίζουν ότι το κενό που παρατηρείται στους μισθούς 

μεταξύ μεταναστών και ντόπιων, εξηγείται τόσο από διαφορές στις εργασιακές 

ικανότητες όσο και από την ύπαρξη διακρίσεων. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων θέτουν την χρήση της πραγματικής εμπειρίας και όχι 

απλά της πιθανής εμπειρίας όπως αυτή δίνεται από τα χρόνια παραμονής του 

μετανάστη στην χώρα υποδοχής. Μία εναλλακτική θα ήταν η ταυτόχρονη παράθεση 

των δύο αυτών ειδών εμπειρίας, καθώς οι αρχικές διαφορές στους μισθούς τείνουν να 

μειώνονται με την πάροδο του χρόνου όσο περισσότερο χρόνο περνούν οι μετανάστες 

στην χώρα προορισμού (Borjas, 1985/1987). Τέλος, η πρόσφατη μεγάλη διαφορά που 

έχει καταγραφεί στους μέσους μισθούς των μεταναστών και των ντόπιων κατοίκων, 

μπορεί να αποδοθεί στους ελάχιστους μισθούς (Butcher & Dinardo, 2002), με την 

επίδραση αυτή να είναι μεγαλύτερη όσον αφορά την διανομή των μισθών των 

γυναικών παρά εκείνη των ανδρών.  

 

2.4.3.4  Γλωσσική επάρκεια 

Το αρχικό κενό στους μισθούς μεταξύ των μεταναστών και των ντόπιων εξαρτάται 

από τον βαθμό μεταβίβασης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

απόκλιση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού σε όρους 

γλώσσας, πολιτισμού και θεσμών, τόσο μικρότερος αναμένεται και ο βαθμός 

μεταβίβασης. Επομένως, αναμένουμε οι μετανάστες από διαφορετικές χώρες να 

εμφανίζουν διαφορετικές αποκλίσεις στους μισθούς την στιγμή της άφιξής τους. 

Διαχρονικά οι μισθοί εμφανίζουν την τάση να συγκλίνουν με εκείνους των ντόπιων 

εργαζομένων κάτι το οποίο αποδίδεται στην απόκτηση γλωσσικής επάρκειας 

(Chiswick, 1978). Πρόκειται, στην ουσία, για μια διαδικασία ενσωμάτωσης που 
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μειώνει την εισοδηματική απόσταση των εγχώριων κατοίκων και των μεταναστών 

μέχρις ότου το ανθρώπινο κεφάλαιο των δεύτερων να προσεγγίσει εκείνο των 

πρώτων.  

 

Παρά την σταδιακή σύγκλιση των δύο επιπέδων των μισθών, η μεταξύ τους απόκλιση 

δεν θα εξαλειφθεί, ιδίως εάν ανακύπτουν ζητήματα διακρίσεων (Lalonde & Topel, 

1997). Η αρνητική επιλογή των μεταναστών θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει σε 

επίμονη απόκλιση των μισθών που εμπλέκεται με την διάκριση. Στον βαθμό που οι 

επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η αυτό-επιλογή προέρχονται από τις 

ερμηνευτικές μεταβλητές, το υπολειπόμενο κενό μεταξύ των μισθών αντανακλά την 

ύπαρξη διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών. Ακόμη, βέβαια, και δίχως την ύπαρξη 

των ζητημάτων διάκρισης ενδέχεται η απόκλιση αυτή θα διατηρηθεί (Dustmann, 

1993). Στην περίπτωση αυτή, έχει ισχύ η θεωρία της ενσωμάτωσης σύμφωνα με την 

οποία οι μετανάστες είναι λιγότερο παραγωγικοί όταν φτάνουν στην χώρα.   

 

Το κεφάλαιο της γλώσσας ασκεί μεγάλη επίδραση στο επίπεδο των προσφερόμενων 

μισθών, επιβεβαιώνοντας ότι οι μετανάστες που είναι ικανοί στην χρήση της γλώσσας 

έχουν υψηλότερα εισοδήματα  (Carliner, 1980, McManus et al., 1983, Grenier, 1981). 

Παρόμοια είναι και η συσχέτιση που καταγράφεται μεταξύ επιπέδου μισθού και 

προέλευσης του μετανάστη από μία χώρα όπου επίσημη γλώσσα είναι η ομιλούμενη 

γλώσσα στην χώρα υποδοχής. Από τα ευρήματα αυτά. καθίσταται εμφανές ότι ένας 

λόγος για τον οποίο η επάρκεια και τα εισοδήματα ενδέχεται να συσχετίζονται είναι 

απλά επειδή οι περισσότερο ικανοί μετανάστες έχουν αυξημένες πιθανότητες να 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με τον πληθυσμό της χώρας υποδοχής 

(Borjas, 1994), ή διαφορετικά, να αφομοιωθούν στην αγορά εργασίας (Chiswick et 

al., 2005). Αυτά τα εισοδήματα των μεταναστών τείνουν να συγκλίνουν πιο γρήγορα 

με εκείνα των ντόπιων εργαζομένων για εκείνους που γνωρίζουν την γλώσσα της 

χώρας υποδοχής σε καλύτερο επίπεδο (Abbott & Beach, 1992, Borjas, 1992). 

Παράλληλα, από την στιγμή που λαμβάνουμε υπόψη μας τις γλωσσικές ικανότητες, 

οι διαφορές στους μισθούς που σχετίζονται με τα θέματα της εθνικότητας, του 

επιπέδου εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό καθώς και του χρόνου 

παραμονής στην ξένη χώρα δεν είναι πλέον στατιστικά σημαντικά (Gould et al., 

1982, McManus et al., 1983). Εντούτοις, η ερμηνεία δεν είναι ότι αυτοί οι παράγοντες 

δεν είναι κατάλληλα μέτρα για τον προσδιορισμό της εισοδηματικής διαφοράς, άλλα 
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περισσότερο ότι οι επιδράσεις που ασκούν εκφράζονται μέσω των γλωσσικών 

ικανοτήτων.  

 

Συνοψίζοντας, ακόμη και όταν ελέγχουμε για τα εισοδήματα τον πρώτο χρόνο 

παραμονής στην χώρα υποδοχής, οι ικανότητες των μεταναστών φαίνεται να 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα μελλοντικά εισοδήματα. Όσοι έχουν υψηλότερο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως αυτό φαίνεται μέσα από τα χρόνια εκπαίδευσης, την 

προϋπηρεσία στην αγορά εργασίας και την γλωσσική επάρκεια, αντιμετωπίζουν μία 

ταχύτερη ανάπτυξη των εισοδημάτων τους, και άρα, μία πιο γρήγορη σύγκλιση του 

επιπέδου των μισθών τους με εκείνον των εγχώριων κατοίκων.  

 

2.4.4 Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών στην Αγορά Εργασίας  

Ανάλογα με το νομικό καθεστώς οι μετανάστες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

επιμέρους ομάδες (Venturini, 1999). Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει εκείνους που δεν 

έχουν ούτε άδεια εργασίας ούτε άδειας παραμονής στην χώρα καταγωγής και 

χαρακτηρίζονται ως παράνομοι μετανάστες. Στον αντίποδα βρίσκονται οι απολύτως 

νόμιμοι μετανάστες δεδομένου ότι έχουν στην διάθεσή τους και τα δύο αυτές άδειες. 

Ενδιάμεση περίπτωση αποτελούν ημι-παράνομοι μετανάστες οι οποίοι κατέχουν μόνο 

ένα από τα δύο χαρτιά. Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών που 

απασχολούνται παράνομα συγκαταλέγονται είτε στην πρώτη είτε στην τρίτη ομάδα 

(Caritas, 1997). 

 

2.4.4.1  Απασχόληση και Νομικό Καθεστώς  

Η συμμετοχή των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό εμφανίζει έντονη συσχέτιση με 

το νομικό τους καθεστώς, καθώς είναι πιο πιθανόν να απασχολούνται στον τομέα της 

παραοικονομίας (Venturini, 1989, Natale et al., 1990). Οι παράνομοι μετανάστες που 

εισέρχονται σε μία ξένη χώρα αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην εύρεση 

εργασίας από ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και γι’ αυτό καταγράφεται η τάση να 

χρησιμοποιούνται τα δίκτυα των μεταναστών που έχουν δημιουργηθεί από τους 

προηγούμενους μετανάστες (Ethier, 1986, Borjas, 1994). Με την σειρά τους, οι 

προϋπάρχοντες μετανάστες προτιμούν να απασχολούν μετανάστες από την δική τους 

χώρα καταγωγής καθώς προέρχονται από το ίδιο κοινωνικό περιβάλλον, τον ίδιο 

πολιτισμό και την ίδια γλώσσα κάτι το οποίο εντείνει τις εξωτερικότητες των δικτύων 
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(Marks, 1989, Church & King, 1993, Carrington, Detragiache & Vishwanath, 1996, 

Chiswick & Miller, 1996). 

 

Την ίδια στιγμή, οι νόμιμοι μετανάστες μπορούν να απασχολούνται τόσο σε νόμιμες 

όσο και σε παράνομες εργασίες, ενώ έχουν και την δυνατότητα να προχωρούν στην 

μίσθωση παράνομων μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας του νομικού τους 

καθεστώτος οι παράνομοι μετανάστες δεν έχουν επιλογή παρά να μείνουν στο 

περιθώριο της οικονομίας, και άρα να μην ενσωματώνονται με τον υπόλοιπο 

πληθυσμό της χώρας υποδοχής. Το γεγονός ότι οι παράνομοι μετανάστες 

καταλαμβάνουν μόνο παράνομες θέσεις εργασίας σε συνδυασμό με το ότι οι 

παλαιότεροι μετανάστες ενισχύουν την τακτική αυτή, συνεπάγεται την ύπαρξη μίας 

εξελισσόμενη παραοικονομίας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών από 

μετανάστες σε άλλους μετανάστες. Οπότε, δεν θα πρέπει να φαντάζει παράλογο ότι οι 

νόμιμοι μετανάστες κερδίζουν υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους παράνομους 

(Venturini, 1999). 

 

Η παράνομη εργασία των μεταναστών στην παραοικονομία που αναφέραμε  

προηγουμένως, επηρεάζει και την απασχόληση της νόμιμης εργασίας στην επίσημη 

οικονομία, καθώς θεωρείται ότι η προσφορά εργασίας των μεταναστών και των 

εγχώριων κατοίκων της χώρας προορισμού είναι δύο έννοιες συμπληρωματικές 

μεταξύ τους. Οι περισσότερες από τις έρευνες που εξετάζουν την ανταγωνιστικότητα 

μεταξύ των νόμιμα εργαζόμενων εγχώριων κατοίκων και των νόμιμων μεταναστών 

διαπιστώνουν ότι η επίδραση των μεταναστών πάνω στην απασχόληση των εγχώριων 

κατοίκων είναι πολύ μικρή ή ανύπαρκτη (Garson et al., 1987, Antolij & Card, 1991, 

Hunt, 1992, Borjas, 1994, De New & Zimmermann, 1994, Bauer, 1997). Δηλαδή, μία 

αύξηση των παράνομων μεταναστών οδηγεί σε μείωση της απασχόλησης της νόμιμης 

εργασίας παρόλο που η αυτή μείωση είναι μικρή (Lianos, Sarris & Katseli, 1996). Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό και για την περίπτωση όπου αναφερόμαστε 

αποκλειστικά στον γηγενή πληθυσμό. Πάντως, οι μετανάστες επηρεάζουν σε 

μικρότερη κλίμακα την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής σε σχέση με τους μη 

νόμιμα εργαζόμενους ντόπιους κατοίκους (Venturini, 1999), καθώς η επίδραση των 

δεύτερων φαίνεται να ενισχύεται από την παρουσία παράνομων αλλοδαπών εργατών. 
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Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της παραοικονομίας και να αποφευχθεί 

το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, έχουν προταθεί διάφορα μέτρα 

πολιτικής. Αρχικά, θεωρείται ότι η φορολόγηση των εισοδημάτων των νόμιμων 

μεταναστών θα περιορίσει τις χρηματικές τους εισροές, θα μειώσει τον αριθμό των 

παράνομων μεταναστών που μπορούν να απασχολήσουν, και κατ’ επέκταση θα 

διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στην νέα χώρα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται 

και προτάσεις που προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε όσους εργοδότες 

απασχολούν παράνομους μετανάστες. Αυτή η τακτική θα συμβάλλει αφενός μεν στην 

αύξηση του χρόνου παραμονής ενός ατόμου στην επίσημη αγορά εργασίας, αφετέρου 

δε, στην μείωση του αριθμού των μεταναστών που παρανόμως απασχολούνται. Από 

την άλλη, τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν εάν δοθούν περισσότερα κίνητρα 

στους ίδιους τους μετανάστες να μην επιλέγουν μη νόμιμες πρακτικές. Για τον λόγο 

αυτό, η αύξηση του χρόνου της κάθε άδειας παραμονής όπως και η συχνή ανανέωσή 

τους είναι δυνατό να αυξήσει τον χρόνο που δαπανά ένας μετανάστης στην επίσημη / 

νόμιμη αγορά εργασίας (Epstein, 2000).  

 

2.4.4.2  Μισθοί και Νομικό Καθεστώς  

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι το νομικό καθεστώς εισόδου του κάθε 

μετανάστη στην χώρα υποδοχής μπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα απασχόλησης 

όλων των υπόλοιπων εργαζομένων είτε αυτοί είναι ντόπιοι κάτοικοι είτε είναι 

μετανάστες. Σε γενικές γραμμές, η παράνομη μετανάστευση δηλώνει ότι περισσότερα 

άτομα εισέρχονται μη προγραμματισμένα στην αγορά εργασίας της χώρας 

προορισμού, αυξάνεται το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και άρα, μεταβάλλονται 

και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας. Το κύριο ερώτημα, όμως, είναι ο βαθμός στον 

οποίο η ύπαρξη των παράνομων μεταναστών θα μεταβάλλει σημαντικά το επίπεδο 

του προσφερόμενου μισθού.  

 

Οι υπάρχουσες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι παράνομοι μετανάστες λαμβάνουν 

μισθούς που είναι χαμηλότεροι από εκείνους που επικρατούν στην αγορά εργασίας 

(North & Houstoun, 1976, Massey, 1987). Ένας λόγος είναι ότι οι εργοδότες εξαιτίας 

της εισροής των μεταναστών έρχονται αντιμέτωποι με ένα αυξημένο αριθμητικά 

εργατικό δυναμικό από το οποίο έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής, και άρα έχουν 

την δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερους μισθούς. Αυτή η πτωτική τάση της 

απόδοσης της εργασίας είναι ακόμη ισχυρότερη για τους μη καταγεγραμμένους 
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μετανάστες οι οποίοι είναι περισσότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν χαμηλότερους 

μισθούς από ότι εάν μπορούσαν να δουλέψουν νόμιμα λόγω της νομικής τους θέσης 

(Bailey, 1985).  Παρόλα αυτά, εάν υπήρχε η δυνατότητα παροχής αμνηστίας, οι ξένοι 

αυτοί εργαζόμενοι θα ήταν απαλλαγμένοι από το τρωτό τους σημείο και θα κέρδιζαν 

υψηλότερους μισθούς. Όλα τα παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με το θέμα 

της πληροφόρησης. Κατά τον Bailey (1985) το καθεστώς φαίνεται να είναι πιο 

σημαντικό όταν οι μετανάστες είναι απομονωμένοι και δεν έχουν πρόσβαση σε 

επαρκή πληροφόρηση για τα θέματα της εργασίας. Από την στιγμή, όμως, που οι 

παράνομοι μετανάστες εντάσσονται στα εγχώρια δίκτυα των μεταναστών, αποκτούν 

πρόσβαση σε πληροφόρηση για την εγχώρια αγορά εργασίας κάτι το οποίο περιορίζει 

σημαντικά την επίδραση του νομικού καθεστώτος στο επίπεδο των προσφερόμενων 

μέσων μισθών. Συνεπώς, από τα ευρήματα δεν φαίνεται να καταγράφεται αυτή η 

τάση για τους μετανάστες με διαφορετικό νομικό καθεστώς όσον αφορά την 

εργασιακή τους εμπειρία (Scolino, 1984). Ούτε, όμως, η σύγκριση των εισοδημάτων 

για όσους έχουν νόμιμο δικαίωμα εργασίας και όσους είναι παράνομοι υποστηρίζει 

ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των μισθών μεταξύ των δύο ομάδων 

(Peres, 1981). 

 

Από την άλλη πλευρά, διάφορες έρευνες ασχολούνται με τους χαμηλούς μισθούς που 

καταβάλλουν οι εργοδότες σε πολλούς από τους παράνομους μετανάστες, οι οποίες 

επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι μισθοί ενδέχεται να είναι χαμηλότεροι από το 

ελάχιστα επιτρεπόμενο όριο που έχει τεθεί από τους νόμους της κάθε χώρας 

υποδοχής (North & Houston, 1976, Ashenfelter & Smith, 1979, Maram, 1981). 

Παρόλο που τα μέσα εισοδήματα των μη καταγεγραμμένων μεταναστών είναι 

χαμηλότερα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οι μισθοί αυτοί σε 

καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότεροι από τους ελάχιστους επιτρεπόμενους 

μισθούς. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μία σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μεταναστών 

αυτών και των εργοδοτών τους. Οι παράνομοι μετανάστες είναι διατεθειμένοι να 

δεχθούν χαμηλότερους μισθούς προκειμένου να απασχοληθούν σε κάποια εργασία 

και να αποφύγουν τον κίνδυνο να καταδοθούν από τους εργοδότες τους. Το τελευταίο 

συμβαίνει επειδή ο προϊστάμενος μπορεί να κατηγορηθεί ως εργοδότης παράνομης 

εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου οι εργοδότες να αποφύγουν την περίπτωση 

καταγγελίας από τους ίδιους τους παράνομους μετανάστες προσφέρουν έναν μισθό 

πολύ κοντά στον ελάχιστα επιτρεπόμενο. Το κίνητρο των εργοδοτών να παραβιάσουν 
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τον νόμο είναι υψηλότερο κυρίως για όσους κερδίζουν στην χώρα καταγωγής τους 

πολύ κάτω από τον ελάχιστο μισθό (Bailey, 1985). Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν 

συναντάται στην πράξη πολύ συχνά επειδή οι εργοδότες δεν γνωρίζουν το νομικό 

καθεστώς των μεταναστών, αν και οι δεύτεροι ενημερώνουν τους εργοδότες τους για 

την τοποθεσία γέννησής τους, από την οποία μπορούν να διαπιστώσουν εάν οι 

μετανάστες είχαν ικανοποιητικές απολαβές ή όχι (Maram, 1981). 

 

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο βαθμός στον οποίο οι μισθοί που λαμβάνουν 

οι παράνομοι μετανάστες υπολείπονται των μισθών των υπόλοιπων μεταναστών με 

παρόμοιο απόθεμα στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο Chiswick (1988) υποστήριξε ότι οι 

μετανάστες κερδίζουν λιγότερα εξαιτίας του χαμηλότερου επίπεδου ικανοτήτων και 

όχι λόγω της εκμετάλλευσής τους από τους εργοδότες. Η ποσοστιαία αλλαγή στους 

μισθούς λόγω μίας μικρής αλλαγής σε κάθε μία από ερμηνευτικές μεταβλητές θα 

αυξάνεται εάν οι μετανάστες έχουν την ίδια εκπαίδευση, την ίδια ηλικία και τον ίδιο 

χρόνο παραμονής στην χώρα προορισμού (Chiswick, 1978/1988). Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγει και ο Borjas (1990), ύστερα από την ταυτόχρονη παράθεση 

δύο όμοιων δημογραφικά μεταναστών. Οι παράνομοι μετανάστες έχουν λιγότερα 

έσοδα λόγω των χαρακτηριστικών τους, καθώς το νομικό καθεστώς ασκεί ελάχιστη 

επίδραση πάνω στους μισθούς που λαμβάνουν (Rivera-Batiz, 1999). Αυτές οι 

διαφορές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να ερμηνεύσουν μέχρι και το 

80% των μισθολογικών αποκλίσεων. Εάν μάλιστα προσαρμόζαμε τους μισθούς των 

νόμιμων μεταναστών ως προς τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα των παράνομων 

μεταναστών, τότε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά θα ερμήνευαν μεγαλύτερο μέρος 

της απόκλισης στους μισθούς (Bailey, 1985).  

 

Τα στοιχεία αυτά γίνονται ακόμη πιο κατανοητά εάν αναλυθούν οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες των μισθών την περίοδο κατά την οποία ήταν μη καταγεγραμμένοι και 

την περίοδο μετά την νομιμοποίησή τους. Αυτή η μεταβολή στο νομικό τους 

καθεστώς συντελεί όχι μόνο στην αύξηση των προσφερόμενων μισθών από την 

αγορά εργασίας, αλλά και στην ενίσχυση του αποθέματος του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, και δη της εκπαίδευσης, της γλωσσικής επάρκειας και της εργασιακής 

εμπειρίας (Rivera-Batiz, 1999). Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή του νομικού 

καθεστώτος από παράνομοι σε νόμιμοι άσκησε μία σημαντική  και θετική επίδραση 

πάνω στο επίπεδο των εισοδημάτων. Άσκησε θετική επίδραση είτε εξαλείφοντας την 
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μονοψωνιακή δύναμη που κάποιοι εργοδότες ασκούν πάνω στους μετανάστες είτε 

επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Rivera-Batiz, 1999). 

 

Παρόλο που η παρουσία μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των νόμιμων και των 

παράνομων μεταναστών με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά αποτελεί ένδειξη ότι το 

καθεστώς όντως επηρεάζει την θέση τους στην αγορά εργασίας, η απουσία αυτής της 

διαφοράς στους μισθούς δεν σημαίνει και απουσία τέτοιας επίδρασης. Εάν οι 

παράνομοι είχαν διαφορετικά στοιχεία ή χαμηλότερους ελάχιστους μισθούς εξαιτίας 

του νομικού καθεστώτος τους, η διαθεσιμότητά τους στους εργοδότες θα μείωνε τους 

μισθούς για όλες τις ομάδες εργατών με τις οποίες ανταγωνίζονται. Η περιορισμένη 

πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας και σε άλλα παρόμοια επιδόματα είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας για τον διάκριση στις συναρτήσεις προσφοράς εργασίας των 

κατά τα άλλα όμοιων μεταναστών. Είναι πιθανό ότι οι παράνομοι έχουν περιορισμένη 

πρόσβαση στις πηγές εισοδήματος που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, παρόλο 

που η βοήθεια από την οικογένεια και τα δίκτυα των μεταναστών και η πιθανότητα 

επιστροφής στην χώρα καταγωγής δηλώνουν ότι η εξάρτηση των παράνομων από την 

αγορά εργασίας είναι λιγότερο από απόλυτη (Bailey, 1985). 
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Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστικά αποτελέσματα 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε, με κάθε λεπτομέρεια, την έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στη 

διατριβή.7 Περιγράφουμε όλα τα στάδια της έρευνας, από το σχεδιασμό έως την 

καταχώρηση των πληροφοριών. Στόχος του κεφαλαίου είναι να εξηγήσει την 

ερευνητική μεθοδολογία και να περιγράψει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, 

την οργάνωση των δεδομένων και τις μεθόδους ανάλυσής τους. Σκοπός της έρευνας 

είναι, μέσω της συστηματικής συγκέντρωσης πληροφοριών από τον πληθυσμό των 

μεταναστών, να διερευνηθεί ο μεγαλύτερος δυνατόν αριθμός παραγόντων που 

πιθανόν επηρεάζουν την απόφαση του μετανάστη να μείνει στην Ελλάδα ή να 

επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του. Σκοπός επίσης είναι, να κατανοηθούν οι λόγοι 

της παραπάνω απόφασης και να προβλεφθεί η συμπεριφορά του παραπάνω 

πληθυσμού. 

 

Η διατριβή πραγματεύεται τα εξής ερωτήματα: i) από τι επηρεάζεται η διάρκεια 

παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα, ii) κατά πόσο τα παιδιά των μεταναστών 

επηρεάζουν την απόφαση των γονέων τους να μείνουν ή να φύγουν από την Ελλάδα 

iii) ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το ατομικό εισόδημα των μεταναστών που 

εργάζονται στην Ελλάδα και iv) ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή των 

μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Για την απάντηση των παραπάνω 

ερωτημάτων δεν υπήρχαν στοιχεία. Στα πλαίσια της διατριβής αυτής συγκεντρώθηκε 

ένα μοναδικό σύνολο στοιχείων του μεταναστευτικού πληθυσμού από όλη την 

Ελλάδα με τρόπο τυχαίο, αμερόληπτο και αντιπροσωπευτικό. Το σύνολο των 

στοιχείων αυτών είναι μοναδικό και περιέχει πληροφορίες για τις προθέσεις των 

μεταναστών ως προς το χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα, πληροφορίες για τα 

παιδιά τους και τους προσδιοριστικούς παράγοντες των εισοδημάτων τους, που μέχρι 

σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί.  

 

                                                 
7 Σύμφωνα με τους Tull and Hawkins (1993) η έρευνα πεδίου είναι μια τεχνική συγκέντρωσης πληροφοριών που 
δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει και να προβλέψει στοιχεία συμπεριφοράς του  υπό εξέταση 
πληθυσμού. 
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Η δομή του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξής: στην ενότητα 3.2 περιγράφεται ο 

τρόπος που έγινε ο προέλεγχος και ο πιλοτικός έλεγχος του ερωτηματολογίου, στην 

ενότητα 3.3 περιγράφεται ο τρόπος και οι δυσκολίες συλλογής των πληροφοριών, 

ακολουθεί η ενότητα 3.4 που περιγράφει τη δομή του ερωτηματολογίου, στην 

επόμενη ενότητα 3.5, δίνονται πληροφορίες σχετικές με το μέγεθος του δείγματος, 

την αμεροληψία και την αντιπροσωπευτικότητά του, στην ενότητα 3.6 

παρουσιάζονται τα στατιστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα και 

τέλος στην ενότητα 3.7 αναπτύσσουμε τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας. 

 

3.2 Δομή του ερωτηματολογίου, προέλεγχος και πιλοτικός ελεγχος 

Στην αρχή κάθε έρευνας πεδίου,  κρίνεται απαραίτητο, να ελεγχθεί η εγκυρότητα του 

περιεχομένου του ερωτηματολογίου και να αξιολογηθεί ως προς το σχεδιασμό και 

την κατανόηση των ερευνητικών αντικειμένων από ομάδα επιστημόνων.8 Για το λόγο 

αυτό, πριν αρχίσει η έρευνα, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε καθηγητές και έμπειρους 

ερευνητές από την πανεπιστημιακή κοινότητα που είχαν εμπειρία σε έρευνα πεδίου 

και ειδικότητα σε τομείς όπως η κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η 

μετανάστευση και  η οικονομετρία. 

 

Σύμφωνα με τους Berdie et al. (1986), ο προέλεγχος ενός ερωτηματολογίου κρίνεται 

σκόπιμος γιατί βοηθάει τον ερευνητή να καταλάβει πόσο εύκολο είναι να απαντήσει 

κάποιος στο ερωτηματολόγιο, να εντοπίσει πιθανά προβλήματα κατανόησης από τον 

ερωτώμενο  και ο ίδιος ο ερευνητής να εντοπίσει προβλήματα κωδικοποίησης των 

απαντήσεων. Επίσης, κατά την άποψη των Reynolds & Diamantopoulos (1998), ο 

προέλεγχος είναι σημαντικός γιατί βοηθάει τον ερευνητή να ελέγξει κατά πόσο 

αντλεί τις απαιτούμενες πληροφορίες από το δείγμα του και να διασφαλίσει την 

καταλληλότητα της δομής και της γλώσσας του ερωτηματολογίου. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, πριν ξεκινήσει η έρευνα, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ένας 

προέλεγχος της εγκυρότητας όψεως (face validity) του ερωτηματολογίου και να 

διορθωθούν ερωτήσεις που πιθανόν διατυπώθηκαν λανθασμένα καθώς και εκφράσεις 

ή λέξεις που ίσως δεν θα γίνονταν κατανοητές από μέρος των μεταναστών. Για το 

σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα 10 μεταναστών από τη Θεσσαλονίκη να 
                                                 
8 Saunders et al., 2000, Δημητριάδης, 2000. 
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απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χρονομετρήθηκε και αφού 

ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των ερωτηθέντων έγιναν οι αλλαγές, των 

δυσνόητων κυρίως λέξεων.9 Η τελική μορφή του  ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα παρατίθεται στο τέλος του παραρτήματος της 

παρούσας διατριβής. 

 

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2005 έως τον 

Σεπτέμβριο του 2006 και κάλυψε όλη την Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν έντεκα (11) σελίδων, μεγέθους Α4, και περιείχε ογδόντα-

πέντε (85) ερωτήσεις. Η μεγάλη έκταση του ερωτηματολογίου και ο μεγάλος αριθμός 

ερωτήσεων ήταν αποτέλεσμα της επιτακτικής ανάγκης συλλογής απαραίτητων 

πληροφοριών για την διεκπεραίωση της παρούσης διατριβής. Ο χρόνος που 

απαιτούνταν για τη συμπλήρωση του κάθε ερωτηματολογίου, όπως μετρήθηκε στη 

διαδικασία του προελέγχου, κυμαινόταν μεταξύ των 25 και 30 λεπτών. 

 

Για την διασφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας των πληροφοριών, 

επιλέχθηκε η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης. Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος 

της αυτοσυμπλήρωσης (self completed  questionnaire) των ερωτηματολογίων είναι η 

πλέον οικονομική, άμεση και αρκετά γρήγορη, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συλλογή 

πληροφοριών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων που κρίθηκε η πλέον κατάλληλη 

μέθοδος για την παρούσα έρευνα.10  Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια μαθημάτων 

εξειδικευμένων στη μετανάστευση, επιλέχθηκαν εξήντα-τρεις φοιτητές του τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

που παρακολούθησαν σεμινάρια με αντικείμενο τις τεχνικές διεξαγωγής έρευνας 

πεδίου, κατάρτιση ερωτηματολογίου, τεχνικές προσωπικής συνέντευξης και έλεγχος 

απαντήσεων. Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες πάνω στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, οι παραπάνω φοιτητές μαζί με την ερευνήτρια, 

πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών συνεντεύξεων και τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επειδή οι Αλβανοί αποτελούν την πλειοψηφία 

στο σύνολο των μεταναστών που μένουν στην Ελλάδα, ζητήθηκε από δύο φοιτητές 

του τμήματος, με χώρα προέλευσης την Αλβανία, να μεταφράσουν το 

                                                 
9 Εσκεμμένα χρησιμοποιήθηκε η λέξη υπηκοότητα  έναντι της σωστής που είναι ιθαγένεια την οποία οι 
περισσότεροι  δεν γνώριζαν. 
10 Zikmund, W. (1997) και  Malhotra and Birks (1999) 
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ερωτηματολόγιο στην Αλβανική γλώσσα. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε 

όταν ο νεοαφιχθείς Αλβανός δυσκολευόταν να απαντήσει στην ελληνική γλώσσα.   

 

Επειδή δεν κατέστη δυνατόν να συμπληρωθούν όλα τα ερωτηματολόγια με 

προσωπική συνέντευξη, λόγω της αδυναμίας της ερευνήτριας να διεξάγει την έρευνα 

σε νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, για την συμπλήρωση των 

τελευταίων τριακοσίων πενήντα (350) ερωτηματολογίων, δηλαδή, το 24% των 

ερωτηματολογίων του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

αυτοσυμπλήρωσης. Κατόπιν αιτήσεως, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ενέκρινε την έρευνα και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έδωσε την άδεια 

να σταλούν ερωτηματολόγια σε σχολεία που εκ των προτέρων είχαν επιλεγεί.11 Η 

επιλογή των παραπάνω σχολείων έγινε με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών 

που είχαν στη δύναμή τους. Επιλέχθηκαν 6 εσπερινά σχολεία,  6 Ενιαία Λύκεια, 3 

Γυμνάσια, 26 Τεχνικά Λύκεια και 1 διαπολιτισμικό Λύκειο.12  

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 

τα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος των μεταναστών. Η δεύτερη ενότητα έχει 

σχέση με τη δομή της οικογένειας των μεταναστών. Περιλαμβάνει μια μεγάλη 

κατηγορία ερωτήσεων που αφορούν την ύπαρξη παιδιών, τη μόρφωση των παιδιών, 

τις επιδόσεις τους στο σχολείο και το βαθμό ενσωμάτωσής τους στην ελληνική 

κοινωνία. Η ανάλυση των πληροφοριών  που προκύπτουν από αυτή την κατηγορία 

ερωτήσεων είναι σημαντική στην έρευνα του 5ου κεφαλαίου όπου εξετάζουμε πως οι 

επιθυμίες των παιδιών, ως προς τη διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των γονέων μεταναστών. Η τρίτη ενότητα  περιλαμβάνει 

ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτουν πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία του 

μετανάστη τόσο στην χώρα καταγωγής του όσο και στην Ελλάδα. Η παρούσα νομική 

κατάσταση του ερωτώμενου, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του, οι ώρες απασχόλησής 

του και η κοινωνική του ασφάλιση αποτελούν μέρος αυτής της ενότητας του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιούνται στην έρευνα του 6ου κεφαλαίου και 
                                                 
11 Π.Ι. αριθμός πρωτοκόλλου 7888, Αθήνα 24-1-06 
12 Στα Εσπερινά Λύκεια τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από αλλοδαπούς μαθητές, με επίβλεψη κάποιου 
καθηγητή, που εργάζονταν ή είχαν εργαστεί κάποια περίοδο στην Ελλάδα και ήταν πάνω από 16 ετών.  Στα 
υπόλοιπα σχολεία, ζητήθηκε από τους μαθητές, με την καθοδήγηση καθηγητών, ή των ίδιων των διευθυντών, 
να βοηθήσουν τους γονείς τους στη συμπλήρωση του  ερωτηματολογίου.  Δυστυχώς η ανταπόκριση των 
μαθητών ή των γονέων τους ήταν πολύ μικρή και μόνο 350 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με αυτό τον 
τρόπο.  
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αφορούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του καθαρού ατομικού μισθού του 

μετανάστη από την κύρια απασχόλησή του στην Ελλάδα. Η τέταρτη ενότητα μας 

δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στην Ελλάδα. Από 

την πέμπτη ενότητα προκύπτουν πληροφορίες για τις  προθέσεις των μεταναστών ως 

προς την περαιτέρω παραμονή τους στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που προκύπτουν 

από την παραπάνω κατηγορία, δίνουν τη δυνατότητα άμεσης ανάλυσης και 

αξιολόγησης των παραγόντων εκείνων  που επηρεάζουν τη διάρκεια παραμονής τους 

στην Ελλάδα, το οποίο αναλύεται στο 4ο κεφάλαιο. 

   

Σκοπός της έρευνας, μέσα από την ομαδοποίηση των ερωτήσεων, είναι η όσο το 

δυνατόν καλύτερη επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί. Για τη 

σωστή απάντηση κάποιων ερωτήσεων, κρίθηκε σκόπιμο, να συνοδεύονται από 

σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης. Κάποιες ερωτήσεις περιέχουν ποσοτικές και κάποιες 

άλλες ποιοτικές μεταβλητές που  στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

των ερευνητικών υποθέσεων. 

 

3.3 Το Δείγμα 

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας αποτελείται από μετανάστες, ηλικίας 16 έως 65 

ετών, προερχόμενους από τα Βαλκάνια, τις χώρες της Ανατολικής κα  Ν.Α. Ευρώπης, 

από την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική. Στο παραπάνω δείγμα δεν 

περιλαμβάνονται πολίτες της Ε.Ε. των 15 χωρών, πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, 

του Καναδά, της Αυστραλίας. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι παλιννοστούντες από 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, περιλαμβάνονται όμως  οι ομογενείς 

βορειοηπειρώτες ως μη έχοντες, προς το παρόν, την ελληνική ιθαγένεια.13 

 

Συμπληρώθηκαν συνολικά 1443 ερωτηματολόγια σε ατομικό επίπεδο. Σε περίπτωση   

έγγαμων αλλοδαπών απαντούσε ένας από τους δύο συντρόφους. Η επιλογή ανάμεσα 

στους δύο γινόταν τυχαία. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στα σπίτια 

των μεταναστών, αλλά και σε στέκια, σε πλατείες και σε χώρους αναψυχής που 

συχνάζουν μετανάστες. Κάποιοι μετανάστες, αφού απάντησαν οι ίδιοι, μας πρότειναν 

φίλους τους για συνέντευξη (snowball sampling). Με ιδιαίτερη μεταχείριση 

                                                 
13 Ομογενείς είναι αυτοί που έχουν ή ισχυρίζονται πως έχουν ελληνική καταγωγή αλλά δεν έχουν την 
Ελληνική ιθαγένεια. Δεν έχουν δικαιώματα με βάση το Σύνταγμα αλλά έχουν προνομιακή μεταχείριση 
σε σχέση με τους υπόλοιπους μετανάστες. 
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προσεγγίσαμε αυτούς που, αρχικά, ήταν επιφυλακτικοί να απαντήσουν. Με τη 

διαβεβαίωση ότι το ερωτηματολόγιο ήταν άκρως εμπιστευτικό, ξεπεράστηκε στις 

περισσότερες περιπτώσεις το παραπάνω πρόβλημα. 

 

Η μεγάλη κινητικότητα των εργαζόμενων μεταναστών  που παρατηρήθηκε κατά την 

εκτέλεση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων την περίοδο 1998-2004, ο άγνωστος 

αριθμός των λαθρομεταναστών και παράνομων μεταναστών, ο προσωρινός 

χαρακτήρας της μετανάστευσης στην ελληνική επικράτεια αλλά και η άρνηση 

μερικών αλλοδαπών να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, έκαναν εξαιρετικά 

δύσκολη την επιλογή ενός τυχαίου δείγματος. Παρά τις παραπάνω δυσκολίες, 

προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τους ερωτώμενους όσο γινόταν περισσότερο τυχαία. 

Για να αποφευχθούν τυχόν μεροληψίες επιλέξαμε μετανάστες και των δύο φύλων, 

όλων των ηλικιών, που είναι σε θέση να εργασθούν, που απασχολούνται σε όλων των 

ειδών τις εργασίες, που ζουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές παντρεμένους και μη, 

που έχουν την οικογένεια μαζί τους ή όχι. 

 

Στην προσπάθεια να έχουμε ένα όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ως προς όλα τα χαρακτηριστικά των μεταναστών, η έρευνα πεδίου κάλυψε και 

τις δώδεκα περιφέρειες της Ελλάδας και  βασίστηκε στην απογραφή του 2001 της 

ΕΣΥΕ των εγγεγραμμένων αλλοδαπών που κατοικούν στις παραπάνω περιφέρειες 

αλλά δεν έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Με βάση την απογραφή, ο πληθυσμός της 

Ελλάδας το 2001 ανέρχεται σε 10.964.020 άτομα, από τα οποία οι αλλοδαποί 

αριθμούν τα 797.091 άτομα, δηλαδή 7,27% του συνολικού πληθυσμού. Η κατανομή 

των ερωτηματολογίων που προέκυψε παρατίθεται στον Πίνακα 3.3.1.   

 

Το μέγεθος του δείγματος θεωρείται ικανοποιητικό αφού αποτελεί το 0,18% του 

καταγεγραμμένου πληθυσμού των αλλοδαπών ή το 0,12% του εκτιμώμενου 

μεταναστευτικού πληθυσμού.10 Η διαφορά μεταξύ των ερωτηματολόγιων που έπρεπε 

να συμπληρωθούν και αυτών που συμπληρώθηκαν προέκυψε κατά τη φάση της 

αυτοσυμπλήρωσης των τελευταίων ερωτηματολογίων, λόγω της απροθυμίας ή 

αμέλειας των μαθητών να βοηθήσουν τους μετανάστες γονείς τους στη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. 

 



 107

Στον πληθυσμό των 797.091 αλλοδαπών που καταγράφηκαν από την ΕΣΥΕ το 2001, 

δεν γίνεται διάκριση μεταξύ μεταναστών, προσφύγων και εποχικών εργαζόμενων. Οι 

παραπάνω αλλοδαποί προέρχονται συνολικά από 120 χώρες. Στην παρούσα έρευνα 

πεδίου, οι αλλοδαποί προέρχονται κυρίως από δέκα χώρες από τις οποίες 

προέρχονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταναστών. Από τις δέκα αυτές χώρες 

κατάγεται το 77,2% του συνόλου των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα 

με την απογραφή της ΕΣΥΕ (2001), κατά μέσο όρο το 54,5% είναι άνδρες και το 

45,5% γυναίκες. Στην παρούσα έρευνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 57,1% και 

42,9%. Για ορισμένες εθνικότητες παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Για παράδειγμα (ΕΣΥΕ, 2001) από το σύνολο των Αλβανών 

στην ελληνική επικράτεια το 60% είναι άνδρες, ενώ για τους προερχόμενους από την 

Ουκρανία -Φιλιππίνες- Μολδαβία , οι γυναίκες αποτελούν  περίπου το 70%. Από την 

παρούσα έρευνα προκύπτει ότι το 67% των Αλβανών είναι άνδρες ενώ οι γυναίκες 

που προέρχονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία ξεπερνούν το 80%. 

 

Στον Πίνακας 3.3.2 παρουσιάζουμε στατιστικά δεδομένα ανά εθνικότητα όπως 

καταγράφηκαν κατά την απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001, με βάση τις άδειες παραμονής 

που εκδόθηκαν την περίοδο 2003-2004 και από έρευνα της Καβουνίδη (2002), με 

βάση τους μετανάστες που ζήτησαν κάρτα προσωρινής παραμονής το έτος 1998. Θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί στη βάση SPSS ένας συντελεστή βαρύτητας με βάση τα 

ποσοστά ανά εθνικότητα που εμφανίζονται στην απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 και 

στη συνέχεια να σταθμιστούν τα αντίστοιχα ποσοστά της παρούσας έρευνας. Οι 

λόγοι που δεν γίνεται η παραπάνω ενέργεια είναι οι εξής: 

i. Το 2001 οι καταγεγραμμένοι ξένοι στην Ελλάδα ήταν 797.091 ενώ σημερινές (2005) 

εκτιμήσεις τους ανεβάζουν στις 1.150.000.14 

ii. Στην κατηγορία της ΕΣΥΕ «άλλες χώρες» περιλαμβάνονται πολίτες 110 άλλων 

χωρών (μεταξύ αυτών πολίτες από χώρες της Ε.Ε., ΗΠΑ, Καναδά) ενώ στη παρούσα 

έρευνα το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μικρότερο και επιπλέον δεν 

περιλαμβάνονται πολίτες ανεπτυγμένων οικονομιών. 

iii. Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε μετανάστες πάνω από 16 χρονών και όχι στο 

σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού. 
                                                 
14 Η εκτίμηση έγινε με συντηρητικούς υπολογισμούς και της παράνομης μετανάστευσης για το 2004 
από τον Martin Baldwin-Edwards χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορες πηγές, ως εξής: 950.000 
αλλοδαποί  μαζί με τους  200.000 ομογενείς φτάνουν τους 1.150.000  δηλαδή 10,3% του συνολικού 
πληθυσμού. Statistical Data on Immigrants in Greece, Mediterranean Migration Observatory, 2005 
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iv. Άλλες αξιόπιστες έρευνες που αναφέρονται στον αριθμό των μεταναστών που 

έκαναν αίτηση για κάρτα προσωρινής παραμονής καθώς και στον αριθμό των αδειών 

παραμονής που εκδόθηκαν την περίοδο 2003-2004,  δίνουν διαφορετικά ποσοστά ανά 

εθνικότητα από αυτά της ΕΣΥΕ. 

v. Σε ορισμένες περιοχές – Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη – όπου αντιστοιχεί μικρός 

αριθμός ερωτηματολογίων, ήταν δύσκολη η σύγκλιση των ποσοστών με αυτά της 

ΕΣΥΕ. 

vi. Η απόκλιση ως προς την εθνικότητα των μεταναστών με βάση τις μετρήσεις/ 

εκτιμήσεις που έχουν γίνει ως τώρα, την μέτρηση της απογραφής της ΕΣΥΕ (2001) 

και τις άλλες δύο εκτιμήσεις της Καβουνίδη (2002) και του Baldwin-Edwards (2000), 

είναι αρκετά μεγάλη. 

 

Πίνακας 3.3.1 Κατανομή ερωτηματολογίων με βάση την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 

Πηγή: Απογραφή του 2001 και από την επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Το ποσοστό αυτό το 2003, όπου τα ολυμπιακά έργα απαιτούν τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων,  αγγίζει το 
66,1%, ΕΣΥΕ,  Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

 Απογραφή 2001 

Περιφέρεια Αριθμός 
αλλοδαπών 

% επί του συνόλου
 των αλλοδαπών 

Ερωτηματολόγια που 
αναλογούσαν να 
συμπληρωθούν 

Ερωτηματολόγια 
που 
συμπληρώθηκαν 

Πρωτεύουσα 376.732             47,315 709 658 
Λοιπή Στερεά 
και Εύβοια 

49.189 6,2 93 93 

Πελοπόννησος 81.681 10,2 154 153 
Ιόνιοι Νήσοι 20.524 2,6 38 38 
Ήπειρος 17.067 2,1 32 32 
Θεσσαλία 33.782 4,2 64 64 
Μακεδονία 125.967 15,7 237 237 
Θράκη 5.743 0,7 11 11 
Νήσοι Αιγαίου 40.911 5,1 77 77 
Κρήτη 45.495 5,6 85 80 
ΣΥΝΟΛΟ 797.091 100 1500 1443 
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Πίνακας 3.3.2  Καταγραφή αλλοδαπών ανά εθνικότητα  

Πηγή: ΕΣΥΕ,2001, Baldwin-Edwards, 2005, Καβουνίδη, 2002. 

 

3.4 Περιγραφική ανάλυση δεδομένων 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων του 

στατιστικού πακέτου SPSS ver.14 που χρησιμοποιήθηκε στην περιγραφική στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων. Για την οικονομετρική εκτίμηση των εξισώσεων 

χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα STATA ver.9. Για να γίνει δυνατή η 

επεξεργασία και ανάλυση των  ποιοτικών μεταβλητών τις μετατρέψαμε σε αριθμητικές.  

 

Στα πλαίσια της περιγραφικής στατιστικής υπολογίστηκαν οι απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες των μεταβλητών όπου ήταν δυνατόν. Επίσης όπου κρίθηκε αναγκαίο, οι 

τιμές κάποιων μεταβλητών κωδικοποιήθηκαν εκ νέου σε ομάδες. Για τις ποιοτικές 

μεταβλητές, υπολογίστηκαν δείκτες κεντρικής τάσης, όπου ήταν δυνατόν. 

 

3.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά των μεταναστών 

Ο Πίνακας 3.41 συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες γύρω από το δείγμα των 

μεταναστών. Οι περισσότεροι μετανάστες (45,6%), επιλέγουν την Αττική σαν τόπο 

εγκατάστασής τους.18 Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, εγκαθίσταντο στην Ήπειρο ή 

τη Μακεδονία, και στη συνέχεια κατευθύνονταν στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι 

                                                 
16 Στατιστικά Δεδομένα για τους Μετανάστες στην Ελλάδα. Μελέτη για λογαριασμό του Ι.Μ.Ε.Π.Ο. 
από το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης. Ι.Α.Π.Α.Δ. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Martin 
Baldwin-Edwards. Σύνολο: 683.324 εκδιδόμενες άδειες 
17 Καβουνίδη Τ. 2002, «Χαρακτηριστικά μεταναστών:Το ελληνικό πρόγραμμα νομιμοποίησης του 
1998», Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Εκδόσεις Σάκκουλας. Οι αιτήσεις για κάρτα προσωρινής 
παραμονής  αφορούν κατοίκους της Αττικής. 
18 Η κατανομή μεταναστών κατά περιφέρεια συγκλίνει με τον πίνακα 3 των Καβουνίδη-Χατζάκη 
(1999) με βάση τις αιτήσεις που έγιναν για έκδοση πράσινης κάρτας το 1998. 

Εθνικότητα ΕΣΥΕ 2001 
% 

Άδειες παραμονής 
2003-200416 

% 

Αίτηση για κάρτα προσω-
ρινής παραμονής 199817 

 % 
Αλβανία 57,5 63,2 65 
Βουλγαρία 4,6 9,8 6,7 
Γεωργία 3,0 2,2 2,0 
Ρουμανία 2,9 4,3 4,5 
Ρωσία 2,3 1,5 - 
Ουκρανία 1,8 3,4 2,7 
Πολωνία 1,7 1,0 2,3 
Πακιστάν 1,5 2,4 2,9 
Ινδία 0,9 1,3 1,7 
Αίγυπτος 1,0 1,6 1,7 
Άλλες χώρες 22,8 9,3  
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ευκαιρίες απασχόλησης είναι περισσότερες. Ένας άλλος λόγος της παραπάνω 

προτίμησης ήταν η μεγάλη ζήτηση για εργατικά χέρια που παρατηρήθηκε κατά την 

εκτέλεση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

 

Από τα δεδομένα μας προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 1443 μεταναστών 

(77,4%), κατοικούν σε αστικές περιοχές. Στις αστικές περιοχές έχουν συμπεριληφθεί  

και οι καθαρά τουριστικές που αποτελούν τόπο κατοικίας για μικρό μέρος του 

δείγματος. Το 57,1% είναι άνδρες και το 42,9% γυναίκες. Στην πλειοψηφούσα ομάδα 

των Αλβανών μεταναστών, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι, (67,4%), είναι άντρες 

και μόνο το 32,6% είναι γυναίκες. Τα ποσοστά αντιστρέφονται υπέρ των γυναικών που 

προέρχονται από Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Γεωργία και Φιλιππίνες που 

αγγίζουν έως και το 81,1% (Παράρτημα, Πίνακας Π.3.1.1). 

 

Οι περισσότεροι μετανάστες του δείγματος, το 62,8%, είναι παντρεμένοι και 29,5% 

είναι άγαμοι. Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα Π.3.1.2 του παραρτήματος, η 

πλειονότητα των παντρεμένων (87,3%), ζουν στην Ελλάδα με τις/ τους συντρόφους 

τους.19 Στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής έχει ψηφιστεί νόμος που 

διευκολύνει την επανένωση της οικογένειας. Όπως έχει παρατηρηθεί,  πρώτα έρχεται ο 

ένας σύζυγος (συνήθως ο άνδρας) που αφού ταχτοποιηθεί από άποψη δουλειάς και 

σπιτιού, σε δεύτερη φάση φέρνει μαζί του την γυναίκα του και τα παιδιά του, με την 

προϋπόθεση ότι το εισόδημα που θα δηλώσει ο μετανάστης φορολογούμενος, για να 

εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση στην οικογένεια που θα φέρει, είναι αρκετά υψηλό 

(περίπου €12.000), γεγονός που προβληματίζει και δυσκολεύει τους 

χαμηλοσυντήρητους και αυτούς που δουλεύουν παράνομα. Οι περισσότεροι από 

αυτούς που δεν ζουν με τις συντρόφους τους σκοπεύουν σύντομα να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους. 

 

Η ηλικία των μεταναστών του δείγματος κατά μέσο όρο είναι 35,7 χρόνια και η τυπική 

απόκλιση 10,5 με μικρότερη ηλικία τα 16 χρόνια και μεγαλύτερη τα 65. Από τον 

Πίνακας 3.3 παρατηρούμε ότι το 82,7% των μεταναστών βρίσκεται στην πιο 

παραγωγική ηλικία, δηλαδή, μεταξύ 21 και 50 ετών.  

                                                 
19 Υπάρχει περίπτωση (sn219) ο ερωτώμενος να έχει δυο συζύγους: μία στη Σενεγάλη και μια μαζί του 
στην Ελλάδα. 
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Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που συγκεντρώνει τόσο μεγάλο ποσοστό μεταναστών 

προερχόμενο από μια χώρα: οι Αλβανοί αποτελούν το 63,5% των μεταναστών στην 

Ελλάδα. Το 8,7% προέρχεται από την Βουλγαρία – την άλλη γείτονα χώρα – το 3,7% 

από τη Γεωργία, το 3% από τη Ρουμανία, το 3,5% από τη Ρωσία, το 2,6% από την 

Ουκρανία, το 3% από την Πολωνία, το 1,5% από το Πακιστάν, το 1,2% από την 

Αίγυπτο, το 1% από την Ινδία και το 8,3% από άλλες χώρες. Η κατηγορία «άλλες 

χώρες» στην έρευνα περιλαμβάνει: Αρμένιους, Σύριους, Μολδαβούς, Ιρακινούς, από 

το Μπαγκλαντές, Αφρικανούς, Ταϊλανδούς και από τις Φιλιππίνες.  

 

Στο σύνολο των Αλβανών μεταναστών, συμπεριλαμβάνονται 198 βορειοηπειρώτες, 

ελληνικής καταγωγής, ως μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αλλά, δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι παλιννοστούντες, ποντιακής καταγωγής, προερχόμενοι από 

χώρες της ανατολικής Ευρώπης και πάλι με κριτήριο την ελληνική υπηκοότητα.20 Οι 

βορειοηπειρώτες απάντησαν στα ερωτηματολόγια με μεγάλη προθυμία, άλλοι για να 

τονίσουν πόσο Έλληνες νοιώθουν και άλλοι για να παραπονεθούν ή να θίξουν το θέμα 

της ιθαγένειας. Αντιθέτως, κάποιοι Αλβανοί απάντησαν με απροθυμία.  

 

Από το σύνολο των 1424 μεταναστών που απάντησαν, οι 834 μετανάστες, δηλαδή το 

58,6%, δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι μουσουλμάνοι αποτελούν τη δεύτερη 

μεγάλη ομάδα, το 25,3% των μεταναστών και οι καθολικοί το 11,4%. Κατά τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν Αλβανοί που 

βαφτίζουν τα παιδιά τους χριστιανούς ορθόδοξους για να γίνουν ίσως περισσότερο 

αποδεκτά από την ελληνική κοινωνία και να ενσωματωθούν καλύτερα σε αυτήν, ενώ οι 

ίδιοι δηλώνουν Μουσουλμάνοι ή άθεοι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα ονόματά 

τους: είναι γνωστοί στους χώρους που συχνάζουν με ελληνικά ονόματα ενώ μεταξύ 

τους χρησιμοποιούν αλβανικά. Ο Πίνακας Π.3.1.3 του παραρτήματος παρουσιάζει το 

θρήσκευμα ανά εθνικότητα. 

 

Το 36,1% των μεταναστών του δείγματος έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, το 12,7% την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 1% δηλώνει ότι έχει 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Σημαντικό είναι το ποσοστό, (13,5%), που έχει 

παρακολουθήσει μόνο έως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το 27,1% δεν έχει 
                                                 
20 Στην παρούσα έρευνα, οι βορειοηπειρώτες, αποτελούν το 13,7% του συνόλου των μεταναστών. Η 
αντίστοιχη  εκτίμηση του Baldwin-Edwards τους υπολογίζει στο 17,4% του συνόλου. 
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ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 9,5% δεν έχει ολοκληρώσει την 

τριτοβάθμια. Με κριτήριο τα 8 χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αλβανία, στο 

παράρτημα, Πίνακας Π.3.1.4,  παρουσιάζονται τα χρόνια εκπαίδευσης ανά εθνικότητα. 

Το 30% από τους μετανάστες δηλώνουν ότι, εκτός των παιδιών τους, έχουν οικονομικά 

εξαρτώμενα μέλη στη χώρα καταγωγής τους, το 29,2% δηλώνουν ότι έχουν οικονομικά 

εξαρτώμενα μέλη που κατοικούν στην Ελλάδα, και το 35,8% δεν έχουν κανένα 

εξαρτώμενο μέλος.21 

 

Με το άνοιγμα των συνόρων των χωρών της ανατολικής Ευρώπης και τις απότομες 

πολιτικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, υπήρξαν 

έντονες μετακινήσεις πληθυσμών από τις παραπάνω χώρες προς τις υπόλοιπες, 

Ευρωπαϊκές κυρίως, χώρες. Κατά τη χρονική περίοδο 1990-1996 παρατηρήθηκε πολύ 

έντονη κινητικότητα Αλβανών από και προς την Αλβανία. Η Ελλάδα άρχισε να δέχεται 

εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες κυρίως από την Αλβανία. Η εκούσια ή ακούσια 

διάρκεια παραμονής τους μπορεί να ήταν και λίγες μέρες. Μέρος αυτών, το 

συλλάμβανε η αστυνομία (επιχείρηση «σκούπα») και το επαναπροωθούσε στην 

Αλβανία. Χαρακτηριστικοί είναι οι Πίνακες Π.3.1.5(α και β) του παραρτήματος που 

παρουσιάζει τις φορές μετανάστευσης ανά εθνικότητα. Οι μόνοι που δήλωσαν ότι 

μετανάστευσαν 6-50 φορές είναι οι Αλβανοί. Μετά το 1996, η διαμονή τους στην 

Ελλάδα ομαλοποιήθηκε και καταστάλαξαν ως προς το τι θέλουν να κάνουν: να μείνουν 

και να δουλέψουν ή παρασυρμένοι από τον όχλο να δουν και να φύγουν. Το 63% των 

ερωτηθέντων δηλώνει ότι μετανάστευσε στην Ελλάδα μόνο μία φορά.22 Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις της οικογενειακής συνένωσης 

και οι βορειοηπειρώτες, ο ερχομός των οποίων έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Εάν 

αφαιρεθούν οι ομογενείς, το ποσοστό που μετανάστευσε μία φορά διαμορφώνεται στο 

60%. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ένα μεγάλο μέρος της μετανάστευσης έχει προσωρινό 

χαρακτήρα. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών είχε σαν χώρα προορισμού την Ελλάδα. 

Αυτό δηλώνει το 87,1% που μετανάστευσε μόνο σε μία χώρα, την Ελλάδα. Υπάρχουν 

114 μετανάστες που μετανάστευσαν μια φορά και σε άλλη χώρα και 30 που 

                                                 
21 Το άθροισμα των τριών κατηγοριών υπερβαίνει το 100%  γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ερωτώμενων 
που δήλωσαν ταυτόχρονα στις δυο πρώτες κατηγορίες. 
22 Με την επιφύλαξη ό,τι δηλώνει ο μετανάστης σαν «φορά». 
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μετανάστευσαν δυο φορές σε άλλες χώρες. Το παραπάνω, δεν αναιρεί την περίπτωση 

ένας αριθμός μεταναστών που φτάνει στην Ελλάδα να έχει προορισμό κάποια άλλη 

χώρα της Ευρώπης. 

 

Ο κύριος όγκος των μεταναστών ήρθε πριν από 10 χρόνια. Όπως παρατηρούμε στον 

Πίνακα 3.4.1, κατά μέσο όρο έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα εδώ και 9,34 χρόνια με 

μια απόκλιση της τάξης του 4,25 χρόνια. Έχουν καταγραφεί 443 μετανάστες (420 + 

23), δηλαδή 30,6% του συνόλου, προερχόμενοι από την Αλβανία, που μένουν 

συνολικά στην πάνω από 10 χρόνια. (Πίνακας Π.3.1.6 του παραρτήματος). Στο 

παραπάνω νούμερο περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι Βορειοηπειρώτες που 

εγκαταστάθηκαν εδώ με ειδικό καθεστώς, με το άνοιγμα των συνόρων. Η πλειοψηφία 

των μεταναστών που προέρχονται από την Βουλγαρία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία, τη 

Ρωσία, την Ουκρανία, το Πακιστάν και την Ινδία κατοικούν στην Ελλάδα λιγότερο από 

10 χρόνια. Παρατηρούμε επίσης ότι το 13,7 % των μεταναστών διαμένει στην Ελλάδα 

λιγότερο από 4 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αλλά με 

μικρότερη ένταση. Η Ελλάδα εξακολουθεί να  αποτελεί πόλο έλξης νέων μεταναστών. 

Η επιλογή των 4 χρόνων δεν είναι αυθαίρετη. Από το 2001 – χρονιά που δόθηκε η 

δυνατότητα στους μετανάστες να υποβάλουν δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους 

– έως το 2005 – που άρχισε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων – οι εισερχόμενοι 

μετανάστες ζούσαν υπό καθεστώς παρανομίας. Εξαίρεση αποτελούν οι 

προσκεκλημένοι εποχικοί εργαζόμενοι και αυτοί που ήλθαν στα πλαίσια της 

οικογενειακής συνένωσης. 

 

3.4.2 Δομή της οικογένειας των μεταναστών, μόρφωση, επιδόσεις και βαθμός 

ενσωμάτωσης των παιδιών τους 

Στον πίνακας 3.4.2 παρουσιάζουμε τη σύνθεση της οικογένειας των μεταναστών. Από 

το σύνολο των ερωτηθέντων οι 917, που αντιστοιχούν στο 63,6%, έχουν από ένα έως 

επτά παιδιά. Από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκύπτουν αναλυτικές 

πληροφορίες για τα τέσσερα πρώτα παιδιά της κάθε οικογένειας. Στο παράρτημα, 

Πίνακας Π.3.2.2, παρουσιάζεται ο αριθμός όλων των παιδιών ανά εθνικότητα. 

 

Οι 760 οικογένειες (το 82,9%) έχουν κοντά τους τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους 

στην Ελλάδα, οι 193 έχουν αφήσει κάποιο ή κάποια παιδιά στη χώρα καταγωγής τους 

ενώ τα παιδιά 18 ερωτηθέντων ζουν σε τρίτη χώρα. Από τον Πίνακα Π.3.2.3 στο 
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παράρτημα, παρατηρούμε ότι ο θεσμός της οικογένειας για τους Αλβανούς είναι 

ισχυρότερος από ότι για τους Βουλγάρους, Ρουμάνους, Ουκρανούς και Πακιστανούς. 

Όπως βλέπουμε, οι περισσότεροι Αλβανοί (535 από τους 590 που έχουν παιδιά) έχουν 

τα παιδιά μαζί τους στην Ελλάδα ή τα έχουν φέρει μετά, στα πλαίσια της οικογενειακής 

επανένωσης ενώ κατά το ήμισυ, οι προερχόμενοι από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

και την Ασία, τα αφήνουν στη χώρα καταγωγής τους, είτε επειδή σκοπεύουν να 

μείνουν λίγο στην Ελλάδα, είτε επειδή μόνο ο ένας σύζυγος βρίσκεται στην Ελλάδα, 

είτε επειδή πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους είναι καλύτερο για 

τα παιδιά τους. 

 

Από τον Πίνακα 3.4.3 προκύπτουν χρήσιμες πληροφορίες για το φύλο των παιδιών και 

τον τόπο γέννησής τους. Όπως βλέπουμε, τα 748  παιδιά είναι αγόρια και τα 694 είναι 

κορίτσια. Από αυτά, τα 1067 γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους, τα 380 στην 

Ελλάδα και τα 14 κάπου αλλού. Πιο αναλυτικά, βλέπουμε ότι ο τόπος γέννησης του 

πρώτου παιδιού, για τις 540 οικογένειες είναι η χώρα καταγωγής τους. Οι  202 

οικογένειες απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στην Ελλάδα, οι 8 κάπου αλλού και 10 

έχουν αφήσει το πρώτο τους παιδί στην χώρα καταγωγής τους. Ομοίως, για 387 

οικογένειες, τόπος γέννησης και του 2ου παιδιού τους είναι η χώρα καταγωγής τους, 

ενώ για 137 οικογένειες το 2ο παιδί γεννήθηκε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια 

παρατηρούμε ότι 602 γονείς (79,2%), απάντησαν ότι έστω κάποιο  από τα παιδιά τους 

που ζουν στην Ελλάδα έχει παρακολουθήσει ή παρακολουθεί κάποιου είδους 

εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 20,8% περιλαμβάνει κυρίως οικογένειες που 

ήρθαν στην Ελλάδα με παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 12 χρόνων, που σε συνδυασμό  

με την μη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ‘αποκλείστηκαν’ από το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, ή με παιδιά που τέλειωσαν την προγραμματισμένη εκπαίδευσή 

τους στη χώρα καταγωγής τους. Αυτό φαίνεται και από τους Πίνακες 3.4.4 και 3.4.5, 

όπου παρουσιάζονται οι σημερινές ηλικίες των παιδιών αλλά και η ηλικία που είχαν 

όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Όπως βλέπουμε η σημερινή ηλικία του 67% των πρώτων 

παιδιών, το 63,6% των δεύτερων παιδιών, το 67,8% των τρίτων παιδιών και το 69,4% 

των τέταρτων παιδιών είναι πάνω από 13 ετών. Η ηλικία μετανάστευσής των παιδιών 

στην Ελλάδα, στην πλειοψηφία είναι έως δώδεκα ετών. 

 

Τα περισσότερα παιδιά, έχουν ενταχθεί στο δημόσιο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σχετικά λίγα επιλέγουν το διαπολιτισμικό 
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σχολείο και ακόμη λιγότερα την ιδιωτική εκπαίδευση. (Πίνακας 3.4.6). Εκπληκτική 

φαίνεται να είναι η διαφοροποίηση στις αποδόσεις των παιδιών μεταξύ πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: στον Πίνακα 3.4.7 παρατηρούμε ότι το 65,2% των 

πρώτων παιδιών, 58,2%ν των δεύτερων παιδιών, και το 45% των τρίτων παιδιών στην 

τάξη του δημοτικού που παρακολούθησαν  την τελευταία χρονιά πήραν «άριστα 10». 

Οι επιδόσεις τους όμως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μειώνονται αισθητά. Όπως 

παρατηρούμε στον Πίνακα 3.4.8, τα περισσότερα παιδιά την τελευταία χρονιά 

προάχθηκαν ή απολύθηκαν με βαθμό που κυμαίνεται από 13 -16. Βέβαια, υπάρχουν 41 

παιδιά μεταναστών στο δείγμα που αρίστευσαν. 

 

Όταν ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να συγκρίνουν τα σχολεία της χώρας 

καταγωγής τους με τα αντίστοιχα της Ελλάδας ως προς την μόρφωση που παρέχουν, το 

28% απάντησε ότι το/τα παιδί-α τους θα έπαιρνε καλύτερη μόρφωση στη χώρα 

καταγωγής τους, (προέρχονται κυρίως από χώρες της ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης), 

το 49,1% ότι θα έπαιρνε του ίδιου επιπέδου μόρφωση και το 22,9% χειρότερη 

μόρφωση (Αλβανοί κυρίως). Τις απαντήσεις ανά εθνικότητα τις βλέπουμε στο 

παράρτημα,  Πίνακα Π.3.2.4. 

  

Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το πόσο 

επηρεάζεται η απόφαση των γονέων, να παρατείνουν ή να συντομεύσουν τη 

διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, από την επιθυμία των παιδιών να μείνουν ή 

να φύγουν, καθώς και από τη γνώση ή μη γνώση της μητρικής γλώσσας από τα 

παιδιά τους. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 3.4.2, η επιθυμία των παιδιών να μείνουν 

ή να φύγουν επηρεάζει θετικά το 56% των γονέων στη δική τους αντίστοιχη 

απόφαση. Εάν το παιδί γνωρίζει τη μητρική του γλώσσα επηρεάζει το 11,3% των 

γονέων να μείνει περισσότερο και το 6,2% να φύγει συντομότερα. Το υπόλοιπο 

82,5% δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται από το γεγονός. Εάν το παιδί δεν γνωρίζει τη 

μητρική του γλώσσα επηρεάζει το 17,3% των γονέων να μείνει περισσότερο και το 

7,8% να φύγει συντομότερα. Το υπόλοιπο 74,9% δεν επηρεάζεται. 

 

Το 81,6% των παιδιών μαθαίνει τη μητρική του γλώσσας. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι για τους περισσότερους βορειοηπειρώτες μητρική 

γλώσσα θεωρείται η ελληνική. Το υπόλοιπο 18,4% περιλαμβάνει κυρίως παιδιά που 

ήρθαν στην Ελλάδα μεγάλα και γνωρίζουν πολύ καλά τη μητρική τους γλώσσα 
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καθώς και βορειοηπειρώτες. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.4.2, το 87% αυτών, 

μαθαίνουν τη μητρική τους από τους γονείς, το 3,4% από κάποιον άλλον στο σπίτι, 

το 5,9% παρακολουθώντας το σχολείο της κοινότητάς τους και το 3,7% με κάποιον 

άλλο τρόπο, όπως δορυφορική τηλεόραση,  βιβλία και  DVD ταινίες στη μητρική 

τους γλώσσα. Ο βαθμός γνώσης της μητρικής γλώσσας από το 1ο, 2ο και 3ο παιδί 

παρουσιάζεται στους Πίνακες 3.4.9, 3.4.10 και 3.4.11. Παρατηρούμε ότι ενώ τα 

παιδιά γνωρίζουν να μιλούν τη γλώσσα τους, υστερούν στην γραφή και ανάγνωση, 

και αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό στο δεύτερο και τρίτο παιδί. Ενδεικτικά 

αναφέρω ότι ενώ μόνο το 16% των πρώτων παιδιών γνωρίζουν ελάχιστα έως 

καθόλου την ομιλία της μητρικής τους γλώσσας, το ποσοστό διαμορφώνεται σε 

43% και 53% για τα τρίτα παιδιά που δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή 

αντίστοιχα της μητρικής. 

   

Οι παρακάτω πληροφορία θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση προς το Υπουργείο 

Παιδείας στα πλαίσια του σχεδιασμού της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι 

περισσότεροι γονείς (82,4%), κρίνουν απαραίτητο τα παιδιά τους να διδάσκονται τη 

μητρική τους γλώσσα. Οι 263 γονείς, δηλαδή το 44,9%, προτείνουν σαν πιο 

ενδεδειγμένο τρόπο εκμάθησης  της μητρικής τους γλώσσας το Δημόσιο Σχολείο, 

δηλαδή, τα παιδιά τους, σαν δεύτερη ξένη γλώσσα να μπορούν να επιλέξουν τη 

μητρική τους. Οι 215 προτείνουν σαν τρόπο εκμάθησης της μητρικής τους 

γλώσσας, σχολεία χρηματοδοτούμενα από τη χώρα καταγωγής τους, όπως για 

παράδειγμα το Πολωνικό σχολείο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και οι 107 

γονείς προτείνουν σχολεία χρηματοδοτούμενα από τα μέλη της κοινότητας τους 

που ζουν σε μια πόλη/ περιοχή. Οι γονείς με μεγάλα παιδιά δεν απάντησαν στην 

παραπάνω ερώτηση γιατί τα παιδιά  γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα. 

 

 Τα περισσότερα παιδιά των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα, το 49%, 

συναναστρέφονται το ίδιο με Έλληνες και ομοεθνείς τους. Ένα σημαντικό ποσοστό, 

41,5% κάνουν παρέα μόνο με Έλληνες ή περισσότερο με Έλληνες παρά με 

ομοεθνείς τους. Αυτό φανερώνει ότι τα παιδιά γίνονται αποδεκτά από τους Έλληνες 

συνομήλικούς τους και ότι η ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία προχωρά. 

Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι μετανάστες γονείς επιλέγουν να στείλουν τα 

παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία (στις μεγάλες μόνο πόλεις υπάρχει η εναλλακτική 

επιλογή του διπολιτισμικού) εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το παραπάνω. 
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Η επόμενη ενότητα αφορά τους 193 ερωτηθέντες που άφησαν το/τα παιδί-ιά στη 

χώρα καταγωγής τους. Όπως φαίνεται στον Πίνακα Π.3.2.5 του παραρτήματος, οι 

περισσότεροι Βούλγαροι, Ουκρανοί, Πακιστανοί και Ινδοί ανήκουν στην παραπάνω 

κατηγορία. Συνολικά έχουν αφήσει στη χώρα καταγωγής τους 320 παιδιά: 176 

αγόρια και 145 κορίτσια. Από αυτά μόνο τα 7 γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Τα 140 

παιδιά είναι μικρότερα από 12 χρονών, τα 92 μεταξύ 12 και 20 και τα υπόλοιπα 

πάνω από 21 χρονών (βλέπε Πίνακες 3.14 και 3.15).  

 

Από το σύνολο των 917 αλλοδαπών που έχουν παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία 

θα τα παροτρύνει να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μόνο 66 

αγόρια και 49 κορίτσια δεν θα τα παροτρύνουν οι γονείς τους να σπουδάσουν. 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακας 3.4.14, επιθυμία των γονέων είναι, από το σύνολο 

των 783 αγοριών, τα 562 αγόρια να σπουδάσουν στην Ελλάδα, τα 131 να 

σπουδάσουν στη χώρα καταγωγής τους, τα 71 σε άλλη χώρα και τα 19 οπουδήποτε. 

Στον Πίνακα 3.4.15 βλέπουμε ότι επιθυμία των γονέων με κόρες, είναι τα 549 

κορίτσια, από το σύνολο των 749 κοριτσιών, να σπουδάσουν στην Ελλάδα, τα 110 

να σπουδάσουν στη χώρα καταγωγής τους, 68 σε άλλη χώρα και τα 22 οπουδήποτε. 

Τα στοιχεία του Πίνακα 3.18 δηλώνουν εμμέσως, προθέσεις των μεταναστών ως 

προς την μελλοντική χώρα παραμονής των παιδιών τους, αφού πιστεύουν ότι, τα 

457 αγόρια τους και τα 423 κορίτσια τους θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα στην 

Ελλάδα, τα 113 αγόρια και 109 κορίτσια θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα στη 

χώρα καταγωγής τους  ενώ τα 105 αγόρια και 88 κορίτσια στο εξωτερικό. 

 

3.4.3  Απασχόληση και εισοδήματα, παρούσα νομική κατάσταση και 
κοινωνική ασφάλιση των μεταναστών 
Ο μέσος όρος ηλικίας των μεταναστών, όταν ήρθαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά, 

ήταν 25,76 χρόνων με απόκλιση 9,79 χρόνια, και για τελευταία φορά ήταν 27,72 

και 9,89 χρόνια αντίστοιχα. (Πίνακα 3.4.17). Οι παραπάνω πληροφορίες 

παρουσιάζονται πιο αναλυτικά, με ηλικιακές κλάσεις, στον Πίνακα 3.23. Σχεδόν οι 

μισοί μετανάστες επέλεξαν σαν τόπο πρώτης εγκατάστασης, τους νομούς Αττικής 

και Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά σειρά στις προτιμήσεις τους έχουν οι νομοί 

Λάρισας, Κρήτης, Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Μεσσηνίας όπως καταγράφονται στον 

Πίνακα 3.4.17. Μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, κατά 

μέσον όρο έχουν εργαστεί στην Ελλάδα 7,65 χρόνια με απόκλιση 4,5 χρόνια. Στο 
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παράρτημα οι πίνακες διπλής εισόδου Π.3.3.1α, Π.3.3.2 και Π.3.3.3 μας δείχνουν τα 

συνολικά χρόνια εργασίας ανά φύλο, ανά ηλικιακή ομάδα και ανά εθνικότητα 

αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι η κλάση 5,1-10 χρόνια εργασίας στην Ελλάδα, 

περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συχνότητα τόσο στους άνδρες, (340) όσο και στις 

γυναίκες, (238). Επίσης 265 μετανάστες ηλικίας 21-35 χρόνων και 261 ηλικίας 36-

50 χρόνων δουλεύουν στην Ελλάδα 5,1-10 χρόνια.  

 

Στους Πίνακες 3.4.22 και 3.4.23, καταγράφουμε τους λόγους που οι μετανάστες 

έφυγαν από τη χώρα τους την πρώτη και τελευταία φορά. Παρατηρούμε ότι δεν 

διαφοροποιούνται οι λόγοι ανάμεσα στην αρχική και τελική φορά. Το 38,8%, 

δηλαδή 557 ερωτώμενοι, δήλωσαν σαν  κυριότερο λόγο την ανεργία, το 15,8% (225 

μετανάστες) δήλωσαν τους χαμηλούς μισθούς στη χώρα καταγωγής τους και το 

10,6%  (152) την ανάγκη να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους. Σαν 2ο 

κύριο λόγο, οι 145 μετανάστες (το 21,8%), δήλωσαν την ανάγκη να στηρίξουν 

οικονομικά την οικογένεια, οι 141 δήλωσαν τους χαμηλούς μισθούς και οι 126 την 

ανεργία στη χώρα  τους. Με μικρότερες συχνότητες, αλλά σχεδόν με την ίδια σειρά, 

εμφανίζονται οι λόγοι που ώθησαν τους μετανάστες να φύγουν την τελευταία 

φορά.23 Κυριότερος λόγος που έφυγαν την τελευταία φορά, για 205 μετανάστες (το 

42,4%), παραμένει η ανεργία στη χώρα τους και για 89 μετανάστες (18,2%), να 

στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους. Δεύτερος πιο σημαντικός λόγος (για 47 

μετανάστες) παραμένει η ανάγκη να στηρίξουν την οικογένειά τους και για τους 35 

οι χαμηλοί μισθοί. Στην κατηγορία «άλλος λόγος» αναφέρουν: «για μια καλύτερη 

ζωή», «να σπουδάσουν τα παιδιά μου σε καλύτερο πανεπιστήμιο», «έφυγα μαζί με 

συμπατριώτες μου που έφευγαν».24 

 

Οι λόγοι που επέλεξαν την Ελλάδα παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.4.24 και 

3.4.25. Ο κυριότερος λόγος που οι περισσότεροι μετανάστες, (44,5%), επέλεξαν την 

Ελλάδα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, ήταν η εύκολη πρόσβαση με το 

χαμηλότερο κόστος. Οι 424 μετανάστες (το 29,5%), την επέλεξαν γιατί εδώ είχαν 

οικογένεια και/ ή φίλους.25 Οι 107 (το 7,4%), γιατί εκτίμησαν ότι στην Ελλάδα 

                                                 
23 Η μικρότερη συχνότητα οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί μετανάστες έφυγαν από την πατρίδα τους 
μόνο μια φορά. 
24 Σε δυο-τρεις ερωτήσεις υπήρχε η ασαφής ένδειξη ότι παρασύρθηκαν. 
25 Από το σύνολο των αδειών παραμονής που δόθηκαν την περίοδο 2003/2004 οι 81,216 ήταν για 
λόγους οικογενειακής συνένωσης. 
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ήταν εύκολο να βρουν νόμιμη ή παράνομη δουλειά. Στην κατηγορία «ήξερα την 

Ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνονται κυρίως οι βορειοηπειρώτες. Δεύτερος λόγος 

που επέλεξαν την Ελλάδα, για το 25%των μεταναστών, ήταν οι φίλοι και η 

οικογένεια που ζούσαν ήδη στην Ελλάδα και για το 22,3% το γεγονός ότι εύκολα 

μπορούσαν να βρουν νόμιμη ή παράνομη δουλειά. Όπως παρατηρούμε από την 

σύγκριση των δυο πινάκων  οι σημαντικότεροι λόγοι παραμένουν οι ίδιοι την 

πρώτη και την τελευταία φορά ενώ οι 907 μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα μόνο μία 

φορά. Η κατηγορία «άλλος λόγος» περιλαμβάνει απαντήσεις όπως: «είχα ακούσει 

καλά λόγια για την Ελλάδα», «για να ζήσω με τον άντρα μου που ήταν ήδη εδώ», 

«είναι Ορθόδοξη χώρα», «γιατί είμαστε Έλληνες!!», «έχουμε ελληνική καταγωγή», 

«για να παντρευτώ Έλληνα!», «για να παντρευτώ το φίλο μου (αλλοδαπό) που ζει 

στην Ελλάδα», «είπαν ότι στην Ελλάδα η ζωή ήταν καλύτερη», «τυχαία!» (πήγαινε 

για Ιταλία της άρεσε η Ελλάδα και έμεινε) 

 

Στους Πίνακες 3.4.18, 3.4.19 και 3.4.20 δίνονται πληροφορίες για την απασχόληση 

των μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους. Το 61,8% των μεταναστών που ζουν 

σήμερα στην Ελλάδα εργαζόταν ή εργάστηκε στη χώρα του πριν μεταναστεύσει. 

Απασχολήθηκαν κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, στον αγροτικό και στη 

βιομηχανία. Αυτοί που δήλωσαν δυο τομείς απασχόλησης (Ν=81), εργάστηκαν 

επιπλέον στις υπηρεσίες, στο εμπόριο και στις κατασκευές. Στη χώρα καταγωγής 

τους, απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 9,5 χρόνια με απόκλιση 6,7 χρόνια, στην 

πρώτη τους εργασία, Για όσους απασχολήθηκαν και σε δεύτερη εργασία, ο μέσος 

όρος ήταν 5,9 χρόνια με απόκλιση 5 χρόνια. Εργάστηκαν κυρίως ως ανειδίκευτοι 

εξαρτημένοι εργαζόμενοι, ως ειδικευμένοι εξαρτημένοι εργαζόμενοι και ως 

αγρότες. Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 65,6% δήλωσε ότι ζούσε όπως οι 

περισσότεροι στη χώρα του πριν μεταναστεύσει, το 20,6% ότι ζούσε καλύτερα από 

το μέσο όρο και μόνο το 13,8% χειρότερα από το μέσο όρο. 

 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 3.4.17, το 12,6% του δείγματος, που αντιστοιχεί σε 

183 μετανάστες, δεν εργάζεται το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. Αν όμως 

αφαιρέσουμε τους 69 μαθητές /σπουδαστές, τις 48 γυναίκες που επιλέγουν να 

φροντίζουν το σπίτι και τα παιδιά, τους συνταξιούχους και τους άρρωστους, το 

ποσοστό ανεργίας κατεβαίνει. Από τα 76 άτομα που εμφανίζονται να μην έχουν 

εργαστεί ποτέ στην Ελλάδα, τα 61 είναι γυναίκες και τα 39 άτομα ηλικίας 
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μικρότερης των 21 ετών. (Παράρτημα, Πίνακες Π.3.3.1, Π.3.3.2 και Π.3.3.4). Στο 

σύνολο των μεταναστριών το 20,68% δεν εργάζεται ενώ στο σύνολο των ανδρών 

μεταναστών το 6,55% δεν εργάζεται. (Παράρτημα, Πίνακας Π.3.3.4).  Επίσης όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα Π 3.3.7 του παραρτήματος, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανέργων (34%) είναι ηλικίας 21-35 ετών και το επόμενο (32%) περιλαμβάνει 

ανέργους κάτω από 21 ετών, κυρίως μαθητές ή φοιτητές που απασχολούνται 

περιστασιακά. (παράρτημα, Πίνακας Π.3.3.8). Στον Πίνακα Π.3.3.9 του 

παραρτήματος παρατηρούμε ότι 62 μετανάστες από το σύνολο των μη 

εργαζόμενων, είναι άνεργοι για διάστημα μικρότερο του έτους και από αυτούς 

περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι έψαξαν αλλά δεν βρήκαν εργασία. 

 

Το 87,4% του συνόλου των ερωτηθέντων, δηλαδή 1260 μετανάστες δήλωσαν ότι 

εργάζονται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Από αυτούς, το 32,8% απασχολούνταν 

στον τομέα των υπηρεσιών, το 26,7% τις κατασκευές και το 14,9% απασχολούνταν 

στον πρωτογενή τομέα. Ο Πίνακα Π 3.3.6α του παραρτήματος, παρουσιάζει τη 

μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει στους τομείς απασχόλησης ανάμεσα στα δυο 

φύλα: οι άντρες απασχολούνται ως επί το πλείστον στις κατασκευές (42,6%), στον 

πρωτογενή τομέα (20,3) και στις υπηρεσίες (14,7) ενώ οι γυναίκες στις υπηρεσίες 

(61,5%), στον τουρισμό (12,9%) και στον αγροτικό τομέα (6,15%). Εργάζονται 

κυρίως σε θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (28,5%), ειδικευμένου προσωπικού 

(25,2%), ως οικιακοί βοηθοί (16,4%) και αγρότες (12,5%).  

 

Στον Πίνακα 3.4.26 παρουσιάζονται στοιχεία για την απασχόληση των μεταναστών 

στην Ελλάδα πέρα από την παρούσα. Παρατηρούμε ότι οι 250 μετανάστες από τους 

672 (37,2%), που δήλωσαν ότι απασχολήθηκαν και αλλού εκτός από την τωρινή 

τους απασχόληση, εργάστηκαν στον αγροτικό τομέα, οι 170 (25,3%) στις υπηρεσίες 

και οι 112 (16,7%), στις κατασκευές. Κατά μέσο όρο απασχολήθηκαν 39,8 μήνες 

με απόκλιση 33 μήνες. Οι 153 μετανάστες δήλωσαν και τρίτη απασχόληση πέραν 

της παρούσης. Αυτοί κυρίως απασχολήθηκαν στις κατασκευές και υπηρεσίες κατά 

μέσο όρο 34,61 μήνες με απόκλιση 27,8 μήνες. Άλλοι 25 μετανάστες δήλωσαν και 

τέταρτη απασχόληση. 

 

Η πλειοψηφία (51,3%) των μεταναστών δηλώνει ότι οι συγγενείς ή οι φίλοι βρήκαν 

εργασία για αυτούς αφού ήρθαν στην Ελλάδα ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (16,3%) 
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εξασφάλισε εργασία, πάλι μέσω συγγενών ή φίλων, πριν ακόμη έρθουν οι ίδιοι 

στην Ελλάδα. Το 11,8% των μεταναστών βρήκε εργασία από κάποιο «στέκι» ενώ 

από γραφείο/ πρακτορείο ευρέσεως εργασίας το 6,2%. Οι μισοί από τους 

ερωτώμενους πιστεύουν ότι θα έχουν μια μέτρια εξέλιξη των εισοδημάτων τους και 

της καριέρας τους, το 34,1% ότι θα έχει μια καλή εξέλιξη των εισοδημάτων και το 

31% καλή εξέλιξη της καριέρας του ενώ οι πιο απαισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα 

έχουν κακή εξέλιξη του εισοδήματός τους (11,8%) και κακή εξέλιξη της καριέρας 

του (18,6%), (Πίνακας 3.4.17). 

 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η παρούσα νομική κατάσταση των 

μεταναστών. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας δόθηκε από το κράτος, 

στους αλλοδαπούς, η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για τη  νομιμοποίησής 

τους. Οι πίνακες παρουσιάζουν την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε έως τη 

στιγμή συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Έτσι, το 88,6% των ερωτηθέντων 

δηλώνει πως έστω και μία φορά έχει υποβάλει δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή 

του και από αυτούς το 89,6%, δηλαδή 1125 άτομα, νομιμοποιήθηκε. (Πίνακας 

3.4.17). Από το 2000 μέχρι σήμερα (2006), οι μετανάστες είχαν την ευκαιρία να 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους προς νομιμοποίηση δυο φορές: το 2001 και το 

Δεκέμβριο του 2005. Όταν άρχισαν λοιπόν οι συνεντεύξεις για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων (καλοκαίρι του 2005) οι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα 

μετά το 2001 δεν θα μπορούσαν να είναι νόμιμοι, εκτός των περιπτώσεων: που 

ήρθαν μέσω οικογενειακής συνένωσης, μέσω γάμου με Έλληνα-ίδας, με 

αποδεικτικά ομογένειας (κάτοχοι ΕΔΤΟ), οι αιτούντες πολιτικό άσυλο και μέσω 

πρόσκλησης από εργοδότη, η οποία ισχύει το πολύ για 6 μήνες παραμονής και 

εργασίας στην Ελλάδα, (εποχικοί εργάτες). Το γεγονός ότι 116 μετανάστες, 

(Πίνακας Π3.3.10), δηλώνουν ότι υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά τους ενώ μένουν 

στην Ελλάδα για λιγότερο από 4 χρόνια  δημιουργεί αρκετές αμφιβολίες ως προς 

την ειλικρίνεια τους. Από τις δηλώσεις των ερωτώμενων φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι πράγματι νομιμοποιήθηκαν το 1998 (28,2%) και το 2001 (18,6%). Το 

62,2% των μεταναστών δηλώνουν ότι ζουν στην Ελλάδα με άδεια εργασίας και 

παραμονής, το 7,2% με ένα από τα δύο εν ισχύ, το 8,2% παράνομοι επειδή δεν 

είχαν τη δυνατότητα κατάθεσης  δικαιολογητικών αλλά με πρόθεση να το κάνουν, 

και 23 μετανάστες  δηλώνουν παράνομοι και δεν έχουν πρόθεση να μπουν στη 

διαδικασία νομιμοποίησης. Οι Πίνακες του παραρτήματος Π.3.3.11, Π.3.3.12, 
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Π.3.3.13 και Π.3.3.14 δίνουν μια πληρέστερη και αναλυτικότερη εικόνα ως προς 

την παρούσα νομική κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα ανά ηλικιακές 

ομάδες, φύλο, χώρα καταγωγής και  χρόνο παραμονής στην Ελλάδα. 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα εισοδήματα των μεταναστών καθώς και τις πηγές 

από τις οποίες προέρχονται. Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 3.4.17, σχεδόν οι 

μισοί (48,5%) αμείβονται από το κύριο επάγγελμα τους με 500-999 € μηνιαίως και 

το 17,9% με 1000-1499€. Υπάρχουν 101 μετανάστες που δηλώνουν επιπλέον 

εισοδήματα, μικρότερα των 500€, από τη  δεύτερη δουλειά τους, 10 μετανάστες 

που παίρνουν επίδομα ανεργίας μικρότερο από 500€, και 12 μετανάστες που 

παίρνουν επίδομα κοινωνικής βοήθειας, επίσης μικρότερο των 500€. Έτσι το 

συνολικό καθαρό ατομικό μηνιαίο εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής: το 50,3% από 

τους 1420 μετανάστες που απάντησαν, δηλαδή 715 μετανάστες, αμείβονται με 500-

999€, το 19,6% (279 μετανάστες), αμείβονται με 1000-1499€ και το 16% (227) με 

λιγότερα από 500€. Αν προσθέσουμε τα εισοδήματα των 595 συζύγων που  

εργάζονται, τα στοιχεία που προκύπτουν για το οικογενειακό εισόδημα των 

μεταναστών έχουν ως εξής: 510 νοικοκυριά, δηλαδή το 36%, έχουν εισοδήματα 

από 500-999€, 384 νοικοκυριά, το 27,2%, έχουν 1000-1499€, 253 νοικοκυριά, το 

17,8%, έχουν 1500-2000€ ενώ 90 νοικοκυριά δηλώνουν πάνω από 2000€ μηνιαίως. 

Στον Πίνακα 3.29 παρουσιάζουμε όλα τα παραπάνω με αριθμητικούς μέσους και 

τυπικές αποκλίσεις. Από τον Πίνακα Π 3.3.16 του παραρτήματος, συμπεραίνουμε 

ότι οι άνδρες μετανάστες αμείβονται πολύ καλύτερα από τις γυναίκες, και από τον 

Πίνακα Π.3.3.17 ότι 17 οικογένειες από την Αλβανία, 1 από την Ρουμανία, 2 από 

την Πολωνία, 1 από την Ινδία έχουν μηνιαία εισοδήματα μεγαλύτερα από 2000€. 

 

Οι 616 μετανάστες, δηλαδή το 42,7%, δηλώνουν ότι στέλνουν χρήματα πίσω στη 

χώρα καταγωγής τους. Ο μέσος όρος των χρημάτων που εμβάζουν είναι 2.478,95 € 

ετησίως με απόκλιση 2.039 € για 5,411 χρόνια. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται από 

τον Πίνακα Π 3.3.18 του παραρτήματος, η πλειοψηφία των Βουλγάρων, Ρουμάνων, 

Ουκρανών και Πακιστανών στέλνει χρήματα στη χώρα καταγωγής ενώ η 

πλειοψηφία των Αλβανών, Γεωργιανών, Ρώσων, Πολωνών και Ινδών δεν στέλνει. 

Οι 160 ερωτώμενοι, το 26,6%, στέλνουν λιγότερα από 1000€, οι 145 (το 24,1%) 

1000-2000€ και οι 133 (το 22,1%) στέλνουν 2000-3000€  (βλέπε Πίνακας Π 3.3.19 

του παραρτήματος). Σε συνδυασμό με τον Πίνακα Π 3.2.5 του παραρτήματος, 
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παρατηρούμε ότι στέλνουν χρήματα αυτοί που έχουν προστατευόμενα μέλη, κυρίως 

τα παιδιά τους, στη χώρα καταγωγής τους.  

 

Στους Πίνακα 3.4.17 και 3.4.29, παραθέτουμε τις ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα 

του μετανάστη, στην κύρια δουλειά, στην δευτερεύουσα και στις υπερωρίες. Κατά 

μέσο όρο οι μετανάστες δουλεύουν 46,7 ώρες στην κύρια εργασία τους, και 12,52 

ώρες σε υπερωριακή απασχόληση. Αν προσθέσουμε τυχόν δεύτερη ή και τρίτη 

δουλειά ο μέσος που θα προκύψει είναι 49,48 ώρες εβδομαδιαία με τυπική 

απόκλιση 13 ώρες. Επίσης παρατηρούμε οι άνδρες απασχολούνται περισσότερες 

ώρες από ότι οι γυναίκες. 

 

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ζητήθηκε από τους μετανάστες να συγκρίνουν 

τα εισοδήματά τους πριν και μετά τη νομιμοποίησή τους. Αν αφαιρέσουμε τους 

μετανάστες που είναι παράνομοι,  αυτούς που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και 

δεν νομιμοποιήθηκαν, τους 130 μετανάστες που δεν έχουν εισοδήματα και τους 557 

που αρνήθηκαν να απαντήσουν στην συγκεκριμένη ερώτηση, οι απαντήσεις των 

υπολοίπων 456 μεταναστών είναι οι ακόλουθες: οι 102 μετανάστες (το 18,3%) δεν 

είδαν αλλαγή στο ύψος του εισοδήματός τους μετά την νομιμοποίηση, οι 24 

μετανάστες (το 4,3%), είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και οι 432 (το 

77,4%) είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Στον Πίνακας 3.4.28 

καταγράφονται οι παραπάνω μεταβολές. Για τους 24 μετανάστες παρατηρείται μια 

μείωση του μέσου εισοδήματος κατά 23% περίπου ενώ για τους 432 μια αύξηση 

του μέσου όρου κατά 73% περίπου. Η διαφορά προς τα επάνω, κατά την γνώμη των 

ερωτώμενων, οφείλεται στη καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας με το 

πέρασμα του χρόνου, στον κύκλο που δημιούργησαν με τα χρόνια διαμονής τους 

στην Ελλάδα, στις γνωριμίες που έκαναν καθώς και στην εμπειρία που απέκτησαν 

δουλεύοντας στην Ελλάδα. 

 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι μετανάστες (62,6%) είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, 

ακολουθούν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (13,1%), στο ΤΕΒΕ 4,1% ενώ οι 

ανασφάλιστοι αποτελούν το 17,4% του συνόλου των εργαζόμενων μεταναστών. 

Πολλοί είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ είτε επειδή όταν πρωτοήρθαν 

απασχολήθηκαν στον αγροτικό τομέα είτε επειδή η αυτασφάλιση στον ΟΓΑ 

κοστίζει ελάχιστα. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πολλές φορές επιλέγουν να 
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αυτασφαλισθούν.26 Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και περισσότερο μορφωμένοι 

μετανάστες, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλισή τους γιατί γνωρίζουν τις 

συνέπειες. Απεναντίας, οι γυναίκες δέχονται να εργάζονται (ίσως από ανάγκη) 

χωρίς ένσημα ως οικιακοί βοηθοί ή εσωτερικές, καλυπτόμενες 

(ιατροφαρμακευτικά) από την ασφάλεια του άνδρα τους. Στην περίπτωση των 

«εσωτερικών», δεν επιδιώκουν την ασφάλιση γιατί οι περισσότερες σκοπεύουν να 

γυρίσουν σύντομα στη πατρίδα τους. Στον  Πίνακα Π.3.3.21 του παραρτήματος 

βλέπουμε ότι οι ανασφάλιστες γυναίκες σαν ποσοστό είναι περισσότερες από τους 

άνδρες. 

 

3.4.4.  Συνθήκες διαβίωσης 

Στον Πίνακα 3.4.30 θα βρούμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το επίπεδο 

διαβίωσης των μεταναστών στην Ελλάδα. Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι, 

(81,5%), νοικιάζουν το σπίτι ή διαμέρισμα στο οποίο κατοικούν. Οι άγαμοι άνδρες 

μετανάστες αλλά και αυτοί που έχουν την σύζυγο στη χώρα καταγωγής τους, 

συγκατοικούν πολλοί μαζί και μοιράζονται το ενοίκιο. Υπάρχουν περιπτώσεις 

(αφορούν κυρίως Αφρικανούς μετανάστες) που  ζουν κάτω από την ίδια στέγη έως 

και 10 άτομα για να μοιράζονται το ενοίκιο των €200. Το ενοίκιο που πληρώνουν 

είναι περίπου € 238 το μήνα με μια απόκλιση 94 €. Το μικρότερο δηλωθέν ενοίκιο 

είναι € 20 και αφορά μερίδιο που αντιστοιχεί ανά συγκάτοικο. Οι περισσότεροι 

(41,5%), πληρώνουν ενοίκιο έως € 200. Το 3,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι 

πληρώνει ενοίκιο μεγαλύτερο των €400. Από αυτούς που δεν νοικιάζουν το σπίτι 

στο οποίο κατοικούν, οι 113 μετανάστες δηλώνουν ότι το έχουν αγοράσει, ενώ οι 

68 δηλώνουν ότι τους το έχει παραχωρήσει ο εργοδότης τους. Η τελευταία 

κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως μετανάστες που ασχολούνται με αγροτικές 

εργασίες που απαιτούν επιτόπια επιστασία. 

 

Σημαντική πληροφορία λαμβάνουμε από την επόμενη ερώτηση που σχετίζεται με 

τον τρόπο κτήσης των σπιτιών/ διαμερισμάτων. Οι 39 μετανάστες έχουν αγοράσει 

μετρητοίς ακίνητα αξίας κατά μέσο όρο € 73.743,6.27 Άλλοι 24 μετανάστες έχουν 

αγοράσει το σπίτι τους δανειζόμενοι ένα μέρος από Τράπεζες και ένα μέρος του 
                                                 
26 Υπάρχουν περιπτώσεις μεταναστών, όπως οι ίδιοι δηλώνουν,  να είναι νόμιμοι αλλά να δουλεύουν 
χωρίς ένσημα ή να τους ‘κολλάει’ ο εργοδότης τους τον μικρότερο δυνατό αριθμό ενσήμων και άλλες 
περιπτώσεις που ο μετανάστης αν και παράνομος   εργάζεται με ένσημα.  
27 Μεγάλο μέρος των παραπάνω περιπτώσεων αφορούν μικτούς γάμους με Έλληνα σύζυγο. 
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κόστους κτίσης το πληρώνουν τοις μετρητοίς. Ο μέσος όρος των δανείων είναι € 

50.000 και των μετρητών που καταβάλουν € 35.400. Μια μερίδα μεταναστών (24 

μετανάστες) το έχει αγοράσει εξ ολοκλήρου με δάνειο ύψους € 90.000 κατά μέσο 

όρο. Η χρονική διάρκεια αποπληρωμής των δανείων κυμαίνεται από 4 έως 40 

χρόνια, με μέσο όρο τα 18 χρόνια η δε μηνιαία δόση κυμαίνεται από € 165 έως € 

1000 με μέση δόση τα €360. Όλα τα παραπάνω συμβαδίζουν με πορίσματα 

ερευνών που παρουσιάζουν του μετανάστες σαν καλούς πελάτες και αποταμιευτές 

των Τραπεζών. Επιπλέον μια τέτοια επένδυση φανερώνει πρόθεση από τον 

μετανάστη, αν όχι για μόνιμη εγκατάσταση, τουλάχιστον για μακρόχρονη 

παραμονή του στην Ελλάδα. 

 

Επίσης, ο Πίνακας 3.4.30 παρουσιάζει μια σειρά από αγαθά η κατοχή των οποίων 

συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης ενός ατόμου ή ενός νοικοκυριού. 

Παρατηρούμε, ότι ενώ οι περισσότεροι μετανάστες (62,1%) δεν έχουν σταθερό 

τηλέφωνο, η συντριπτική πλειονότητα 92,3% έχουν τουλάχιστον ένα κινητό. 

Τηλεόραση έχουν το 93% αλλά Η/Υ μόνο το 32%, κυρίως αυτοί που έχουν παιδιά. 

Τα πλυντήρια ρούχων θεωρούνται απαραίτητα  στο 80% των μεταναστών ενώ τα 

πλυντήρια πιάτων μόνο στο 16%. Πάνω από το μισό του μεταναστευτικού 

πληθυσμού, δηλώνει ότι έχει DVD Player ενώ το 46,3% των μεταναστών έχει 

αυτοκίνητο. Αρκετοί μετανάστες στα νησιά και στην Πελοπόννησο δήλωσαν ότι 

έχουν μηχανάκι. 

 

3.4.5  Προθέσεις μεταναστών ως προς τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα και 
λόγοι που τις διαμορφώνουν. 
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.4.31, η επιθυμία των περισσοτέρων μεταναστών, 

(52,4%), είναι να επιστρέψουν κάποια στιγμή στη χώρα καταγωγής τους. Στον 

Πίνακα Π.3.5.2 του παραρτήματος, παρουσιάζονται οι προθέσεις τους ανά 

εθνικότητα: Γεωργιανοί, Ρώσοι, Πολωνοί και Ινδοί στην πλειοψηφία τους επιθυμούν 

να μείνουν στην Ελλάδα, ενώ Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, και Πακιστανοί να 

επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Από τους 198 Βορειοηπειρώτες (κάτοχοι 

ΕΔΤΟ) οι 76 σκοπεύουν να φύγουν από την Ελλάδα όταν θα φτάσουν σε ηλικία 

συνταξιοδότησης. Οι Βορειοηπειρώτες, επιθυμούν, τα παιδιά τους να παραμείνουν 

στην Ελλάδα αφού εδώ θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Όπως δηλώνουν, νοιώθουν 
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απογοητευμένοι από την Ελληνική αποδοχή. Επιπλέον, λόγος της παραπάνω 

απόφασης είναι το γεγονός ότι δεν τους δόθηκε η ελληνική ιθαγένεια. 

 

Από το σύνολο των 758 μεταναστών που έχουν τα παιδιά μαζί τους στην Ελλάδα, οι 

356, δηλαδή το 46,8%, σκοπεύουν να φύγουν κάποια στιγμή από την Ελλάδα ενώ οι 

402 (το 53,2%) δηλώνουν πως θα μείνουν. Από αυτούς που δεν έχουν πάρει τα παιδιά 

μαζί τους  (157 στο σύνολο) οι 118 δηλαδή το 75,8%,  θα επιστρέψουν  ενώ οι 39, το 

24%, θα μείνουν στην Ελλάδα. (Πίνακας Π.3.5.3 παραρτήματος). Σε σχέση με το 

εισόδημά τους, παρατηρούμε ότι δηλώνουν πρόθεση να μείνουν αυτοί που δεν 

εργάζονται  και αυτοί που έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 2000€. Το 50% των 

μεταναστών με εισόδημα 1000-1500 € προτίθεται να μείνει. (Πίνακας Π.3.5.4 

παραρτήματος). 

 

Στον Πίνακα 3.4.32 καταγράφονται οι λόγοι που που κάνουν τους μετανάστες να 

θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι, το 42,9%, σαν πρώτο κύριο 

λόγο, δηλώνουν το γεγονός ότι είναι ευχαριστημένοι με την ποιότητα ζωής που έχουν 

πετύχει στην Ελλάδα – προφανώς σε σχέση με αυτήν της πατρίδας τους. Το 12,3% 

των μεταναστών δηλώνει την εκτίμηση για την μελλοντική ποιότητα ζωής των 

παιδιών τους και το 11,1%, ως λόγο δηλώνει, το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα. 

Η εκτίμηση που κάνουν ότι στο μέλλον θα ζουν ακόμη καλύτερα, παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη συχνότητα σαν δεύτερος λόγος παραμονής στην Ελλάδα, για το 18,9% 

των μεταναστών, και σαν τρίτος λόγος για το 20,4%. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

στην κατηγορία «άλλος λόγος» είναι οι παρακάτω: «Είμαι παντρεμένη με Έλληνα», 

«Μπήκε η ζωή μας σε μια σειρά», «Μου πήρε τα χαρτιά η αστυνομία και δεν μπορώ 

να επιστρέψω», «Θέλω αλλά δεν μπορώ να πάω κάπου αλλού», ενώ κούρδος 

μετανάστης δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος με την ελληνική συμπεριφορά και 

φιλοξενία».  
 

Από το σύνολο των 749 που σκοπεύουν να φύγουν, παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι, το 60%, το προγραμματίζουν σε χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο των 5 

χρόνων. Οι περισσότεροι (83,3%), σκοπεύουν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής 

τους. Το 10,5% θα κατευθυνθεί εκεί όπου νομίζει πως θα ζει καλύτερα και το 6,2% 

σε κάποια άλλη χώρα όπως η Αμερική, η Ιταλία, η Ισπανία, ή ο Καναδάς. Στον 

Πίνακα 3.4.33 παρουσιάζονται οι λόγοι που κάνουν τους μετανάστες να θέλουν να 
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φύγουν. Βλέπουμε ότι σαν πρώτο κύριο λόγο, το 42,7% δηλώνει πως επιθυμεί να 

ζήσει με την οικογένειά του στη χώρα καταγωγής του, έπεται η νοσταλγία και η 

ψυχική υγεία με 13,7% και ακολουθεί η ηλικία συνταξιοδότησης με 11,2%. Όσοι 

δηλώνουν δεύτερο και τρίτο λόγο, η νοσταλγία και η ψυχική υγεία έχουν τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. Η κατηγορία «άλλος λόγος» που θέλετε να φύγετε, 

περιλαμβάνει: «Αισθάνομαι αβεβαιότητα ως προς την νόμιμη παραμονή μου», «θα 

έχω μια μόνιμη, νόμιμη δουλειά με προοπτικές;», «Λόγοι υγείας», «Δεν υπάρχουν πια 

δουλειές – ανεργία», « η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι χαμηλή» (από Ιρανό), «θα 

καλυτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μου», «Κουράστηκα από τους 

ρυθμούς της Αθήνας», «θέλω να γνωρίσω την άλλη μου πατρίδα», (από νεαρούς 

μετανάστες που ήρθαν μικροί ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα), «θέλω να εργαστώ κάπου 

αλλού με καλύτερες αμοιβές». 

 

Στον Πίνακα 3.4.34 παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα 

επιμηκύνουν τη διάρκεια παραμονής, πέρα από την προβλεπόμενη. Σαν πρώτη 

προϋπόθεση θέτουν το μεγαλύτερο εισόδημα με συχνότητα 30,6%, την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με 25% και «άλλη προϋπόθεση» με 15%. Για αυτούς που 

δηλώνουν και δεύτερη προϋπόθεση, μεγαλύτερη συχνότητα έχει η απόκτηση 

ελληνικής ιθαγένειας (23,1%), η καλύτερη αντιμετώπιση από τις αρχές (22,7%) και 

το μεγαλύτερο εισόδημα (18%). Από το σύνολο των 699 μεταναστών οι 124 

δηλώνουν και τρίτη προϋπόθεση με την παρακάτω σειρά: μεγαλύτερο εισόδημα 

(32,2%), καλύτερη αντιμετώπιση από τις αρχές (20%) και καλύτερες δημόσιες 

υπηρεσίες με 16,1%. Στις «άλλες» προϋποθέσεις περιλαμβάνονται: «αν μπορούσα να 

εξασφαλίσω μια μόνιμη δουλειά», «αν μπορούσα να εξασφαλίσω μια καλή δουλειά 

που να μου αποδίδει περισσότερα χρήματα», «αν μπορούσα να φέρω την οικογένεια 

μου στην Ελλάδα».    

 

Στον Πίνακα 3.4.35 εντοπίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 

ζώντας στην Ελλάδα. Σαν πρώτο πρόβλημα δηλώνουν η μεγάλη γραφειοκρατία που 

απαιτείται για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα με συχνότητα 28,6%, 

ακολουθεί η ακρίβεια που έφερε το ευρώ με 24,4% και η δυσκολία να βρουν δουλειά 

με ένσημα 12,4%. Σαν δεύτερο πρόβλημα παρουσιάζουν την ακρίβεια που 

προκάλεσε το € με 30,4%, τη μεγάλη γραφειοκρατία για νόμιμη παραμονή με 16% 

και τη δυσκολία να βρουν δουλειά με ικανοποιητική αμοιβή με 12,9%. Για αυτούς 
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που επισημαίνουν και τρίτο πρόβλημα (469 μετανάστες), το 22,8% δηλώνει την 

ακρίβεια του €, το 16,6% τη ρατσιστική συμπεριφορά προς το πρόσωπό τους και το 

16,4% τη χρονοβόρα και άσχημη αντιμετώπιση που έχουν στους συνοριακούς 

σταθμούς. Στην κατηγορία «άλλο πρόβλημα» δήλωσαν τα παρακάτω: «είναι 

δύσκολη, χρονοβόρα και ακριβή η επανένωση της οικογένειας», «Δύσκολα 

παραμένω νόμιμος», «έχω κακή αντιμετώπιση από την αστυνομία», «Δεν υπάρχουν 

σχολεία για παιδιά αλλοδαπών», «υπάρχει κύκλωμα δικηγόρων στην Αθήνα που ζητά 

(ταρίφα 2005) €800 να μεσολαβήσει για τη νομιμοποίηση των μεταναστών», «θα 

αντιμετωπίσω σύντομα πρόβλημα σύνταξης, ασφάλειας και εξασφάλισης για τα 

γηρατειά μου», «δεν μας δίνουν την ελληνική Υπηκοότητα» – (βορειοηπειρώτες). 

 

Όταν τους ζητήθηκε να απαντήσουν, αν θα επέστρεφαν τώρα στη χώρα τους, πως 

νομίζουν ότι θα ζούσαν, το 51,2% πιστεύει ότι θα ζούσε όπως οι περισσότεροι στη 

χώρα καταγωγής του, το 36,2% καλύτερα από το μέσο όρο και μόλις το 12,5% 

χειρότερα από τους υπόλοιπους. Συγκρίνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους στην 

Ελλάδα με αυτές τις χώρας καταγωγής τους, το 52% πιστεύει ότι ζει καλύτερα στην 

Ελλάδα, το 38,6% ότι ζει στην Ελλάδα όπως ζουν  οι περισσότεροι στη χώρα του, και 

μόνο το 9,4% ότι ζει χειρότερα από το μέσο όρο της χώρας καταγωγής του.  

 

Στον Πίνακα 3.4.31 επίσης βλέπουμε πως, κι αν ακόμη αυξάνονταν η αγοραστική 

τους δύναμη στη χώρα καταγωγή τους, το 38,7% δεν θα επέστρεφε τώρα στη χώρα 

του, το 23,8% θα επέστρεφε αν τα εισοδήματά του, στη χώρα καταγωγής του, 

διαμορφώνονταν στο 86-100% των εισοδημάτων που αποκτά στην Ελλάδα ενώ 

13,9% θα επέστρεφε αν διαμορφώνονταν στο 71-85%. 

 

Στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας, παρατηρούμε ότι μόνο το 11,8% δηλώνει πως έχει πιστοποιητικό 

Ελληνικής Γλωσσομάθειας και μόνο το 6% έχει παρακολουθήσει, για τουλάχιστον 

τρία χρόνια, ελληνικό σχολείο. Το μεγαλύτερο ποσοστό (52,1%) επικοινωνεί με 

τους /τις συντρόφους του στην μητρική του γλώσσα, το 26% στην Ελληνική και το 

19,9% σε μητρική –Ελληνική. Η συντριπτική πλειοψηφία, το 62,4% επικοινωνεί με 

τους συγγενείς στην μητρική τους γλώσσα, το 20,4% σε μητρική –Ελληνική και το 

15,6% στην Ελληνική. Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά αλλάζουν σημαντικά όταν 

επικοινωνούν με τα παιδιά τους: το 34% επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα, 
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το 32,4% επικοινωνούν στην Ελληνική και το 31,7% σε Ελληνική –μητρική. Τα 

παιδιά μεταξύ τους επικοινωνούν στην Ελληνική γλώσσα κατά 56,6%, στη μητρική 

– Ελληνική κατά 24% και μόλις το 17,4% στην μητρική του γλώσσα. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 3.38, το 72,5% των μεταναστών, μιλούν καλά έως πολύ 

καλά την ελληνική γλώσσα, το 61,5% γνωρίζουν καθόλου έως ελάχιστα να 

γράφουν, ενώ ως προς την ανάγνωση, το 24,7% γνωρίζει ελάχιστα, το 24,5% 

γνωρίζει ικανοποιητικά, το 24,5% γνωρίζει καλά και το 20,7% γνωρίζει πολύ καλά 

να διαβάζει ελληνικά. 

 
3.5 Συμπεράσματα 
 
Από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων μας προκύπτει ότι το 52,5% των 

μεταναστών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα προτίθεται να φύγει. Από αυτούς, το 

30% δηλώνει ότι θα φύγει σε διάστημα 5-10 χρόνια και το 30% σε διάστημα 

μεγαλύτερο των 10 χρόνων. Οι περισσότεροι μετανάστες έχουν έως δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (63%), έως πρωτοβάθμια το 13,5% και έως τριτοβάθμια το 22%. Οι 

μετανάστες που έχουν παιδιά αποτελούν το 63,6% του δείγματός μας από τους 

οποίους το 11% έχει αφήσει τουλάχιστον ένα παιδί στη χώρα καταγωγής του. Το 

50% των μεταναστών αμείβεται από την κύρια απασχόλησή του με 500-1000€  

αλλά το 50% των μεταναστών έχει οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα πάνω από 

1000€. Από το δείγμα μας το 87,4% εργάζεται, κατά την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας, το 63% είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και μόνο το 17,4% είναι 

ανασφάλιστο. Στα κεφάλαια 4 5 και 6 θα ασχοληθούμε με την κυρίως έρευνα μέσα 

από παλινδρομήσεις και οικονομετρικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας 3.4.1  Γενικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος των Μεταναστών   (Ν=1443) 
 Συχνότητα %   Συχνότητα % 
Τόπος Εγκατάστασης    Φύλο   
• Αστική περιοχή 1117 77,4  • Άνδρες 824 57,1 
• Αγροτική περιοχή 326 22,6  • Γυναίκες 619 42,9 

      
Περιφέρεια 
Εγκατάστασης 

   Οικογενειακή  Κατάσταση   

• Αττική 658 45,6  • Άγαμος 426 29,5 
• Υπόλοιπη Στερεά 
Ελλάδα 

93 6,4  • Παντρεμένος 906 62,8 

• Πελοπόννησος 153 10,6  • Διαζευγμένος 81 5,6 
• Νησιά Ιονίου 38 2,6  • Χήρος 30 2,1 
• Ήπειρος 32 2,2     
• Θεσσαλία 64 4,4  Αν είστε Παντρεμένοι (Ν=900)   
• Μακεδονία 237 16,4  • Ο σύζυγος μαζί 786 87,3 
• Θράκη 11 ,8  • Ο σύζυγος στη χώρα 

καταγωγής 
114 12,7 

• Νησιά Αιγαίου 77 5,3     
• Κρήτη 80 5,5  Θρήσκευμα  (Ν=1424)   

   • Ορθόδοξος 834 58,6 
Ηλικία    • Καθολικός 162 11,4 
• <21 138 9,6  • Προτεστάντης 6 ,4 
• 21-35 568 39,4  • Μουσουλμάνος 360 25,3 
• 36-50 623 43,2  • Άλλο 46 3,2 
• 51-65 114 7,9  • Αθεϊστής 16 1,1 
       
Χώρα Καταγωγής    Επίπεδο Εκπαίδευσης 

(Ν=1438) 
  

• Αλβανία  916 63,5  • Μέχρι Πρωτοβάθμια 194 13,5 
• Βουλγαρία 125 8,7  • Μη ολοκληρωμένη 

Δευτεροβάθμια 
390 27,1 

• Γεωργία 53 3,7  • Δευτεροβάθμια 519 36,1 
• Ρουμανία 44 3,0  • Τριτοβάθμια μη 

ολοκληρωμένη 
137 9,5 

• Ρωσία 50 3,5  • Τριτοβάθμια 183 12,7 
• Ουκρανία 37 2,6  • Μεταπτυχιακό / PhD 15 1,0 
• Πολωνία 44 3,0     
• Πακιστάν 21 1,5  Οικον. Εξαρτώμενα Μέλη 

(Ν=1556)28 
  

• Ινδία 14 1,0  • Ζουν στην Ελλάδα 454 29,2 
• Αίγυπτος 17 1,2  • Δεν ζουν στην Ελλάδα 545 35,0 
• Άλλη χώρα 122 8,3  • Δεν έχουν εξαρτώμενα μέλη 557 35,8 
       
Αριθμός 
Μεταναστεύσεων σε 
άλλη Χώρα εκτός 
Ελλάδος (Ν=1440) 

   Αριθμός Μεταναστεύσεων 
στην  Ελλάδα από 1990 με 
κατόχους ΕΔΤΟ29 (Ν=1440) 

  

• 0 1257 87,3  • 1 907 63,0 
• 1 114 7,9  • 2-5 403 28,0 
• 2 30 2,1  • >5 130 9 
• >2 39 2,7  Αριθμός Μεταναστεύσεων 

στην  Ελλάδα από 1990 
εκτός   κατόχων  ΕΔΤΟ 
(Ν=1243) 

  

    • 1 754 60,6 
    • 2-5 364 29,3 

                                                 
28 Το άθροισμα των τριών κατηγοριών υπερβαίνει τους 1443 γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ερωτώμενων 
που δήλωσαν ταυτόχρονα στις δυο πρώτες κατηγορίες. 
29 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς: παραχωρείται στους ομογενείς Βορειοηπειρώτες. 
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Χρόνια στην Ελλάδα 
(Ν=1443) 

   • >5 125 10,1 

• <=4 197 13,7     
• 4,1-10 655 45,4  Χρόνια στην Ελλάδα  Min-

Max 
• 10,1-16 539 37,4  Αριθμητικός Μέσος 9,341 0,1/30 
• >16 52 3,6  Τυπική Απόκλιση 4,255  
   
 
 
Πίνακας 3.4.2  Δομή της Οικογένειας των Μεταναστών, Μόρφωση και Βαθμός 
Ενσωμάτωσης των  Παιδιών τους στην Ελληνική Κοινωνία 
 Συχνότητα %   Συχνότητα % 
Ύπαρξη Παιδιών 
(Ν=1443) 

   Παιδιά που ζουν με 
ερωτώμενο στην Ελλάδα 
(Ν=917) 

  

• Ναι 917 63,6  • Ναι 760 82,9 
• Όχι 526 36,4  • Όχι 157 11,1 
       
Αριθμός παιδιών 
(Ν=917) 

   Παιδιά που ζουν  στη χώρα 
καταγωγής  τους (Ν=914) 

  

• 1 265 28,9  • Ναι 193 21,1 

• 2 462 50,4  • Όχι 721 78,9 

• 3 132 14,4     

• 4 45 4,9  Παιδιά που δεν ζουν στην 
Ελλάδα  ούτε  στη χώρα 
καταγωγής  (Ν=903) 

  

• 5 7 0,8  • Ναι 18 2 

• 6 4 0,4  • Όχι 885 98 

• 7 2 0,2     
Αριθμητικός Μέσος 2,00   Παιδιά που εντάχθηκαν στο 

ελ.  Εκπαιδευτικό Σύστημα   
(Ν=760) 

  

Τυπική Απόκλιση 0,907   • Ναι 602 79,2 
    • Όχι 158 20,8 
Μαθαίνει το παιδί σας τη 
μητρική του γλώσσα; 
(Ν=737) 

      

• Ναι 601 81,6  Σε σχέση με Ελλάδα, το παιδί
στη χώρα καταγωγής σας θα 
έπαιρνε:          (Ν=585) 

  

• Όχι 136 18,4  • καλύτερη μόρφωση 164 28,0 
    • ίδιου επιπέδου μόρφωση 287 49,1 
Τρόπος εκμάθησης της 
μητρικής γλώσσας 
(Ν=597) 

   • χαμηλότερου επιπέδου 134 22,9 

• Από γονείς 520 87,1     

• Από άλλον στο σπίτι 20 3,4  Επιθυμία των παιδιών να 
μείνουν ή να φύγουν 
επηρεάζει τη δική σας 
απόφαση;  (Ν=739) 

  

• από σχολείο  
κοινότητας 

35 5,9  • Ναι 415 56,1 

• με άλλον τρόπο 22 3,6  • Όχι 324 43,9 
       
Κρίνετε απαραίτητο  τα 
παιδιά  να διδάσκονται 
τη  μητρική   γλώσσα; 
(Ν=739) 

   Αν το παιδί σας δεν γνωρίζει 
τη μητρική του γλώσσα πώς 
σας επηρεάζει; (Ν=626) 
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• Ναι 609 82,4  • Να επιστρέψω γρηγορότερα 49 7,8 

• Όχι 130 17,6  • Να μείνω περισσότερο 108 17,3 
    • Δεν με επηρεάζει 469 74,9 
Ενδεδειγμένος τρόπος 
διδασκαλίας μητρικής 
γλώσσας  (Ν=585) 

      

• Σε Ελληνικό 
Σχολείο,σαν δεύτερη 
ξένη γλώσσα 

263 44,9  Αν το παιδί σας γνωρίζει τη 
μητρική του γλώσσα πώς 
σας επηρεάζει; (Ν=707) 

  

• σε χρηματοδοτούμενο 
από την κυβέρνησή σας 
σχολείο 

215 36,8  • Να επιστρέψω γρηγορότερα 44 6,2 

• σε χρηματοδοτούμενο 
από την κοινότητά σας 
σχολείο 

107 18,3  • Να μείνω περισσότερο 80 11,3 

    • Δεν με επηρεάζει 583 82,5 
Τα παιδιά σας 
συναναστρέφονται: 
(Ν=732) 

      

• Μόνο με Έλληνες 102 13,9     

• Περισσότερο με Έλ.- 
λιγότερο με ομοεθνείς 

201 27,6     

• Το ίδιο με  Έλ. -
ομοεθνείς 

360 49     

• Περισσότερο με 
ομοεθνείς – λιγότερο με 
Έλληνες 

56 7,7     

• μόνο ομοεθνείς 13 1,8     
 
 
 
Πίνακας 3.4.3  Οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μαζί τους (Ν=760) 
 φύλο Τόπος γέννησης παιδιών 
παιδί αγόρι κορίτσι Χώρα 

καταγωγής 
Ελλάδα Αλλού 

1ο 406 344 540 202 8 
2ο 270 260 387 137 6 
3ο 56 88 110 34 0 
4ο 16 22 30 7 0 

 σύνολο 748 694 1067 380 14 
 
 
 
Πίνακας 3.4.4  Ηλικίες παιδιών μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα  
 1ο παιδί           % 2ο παιδί          % 3ο παιδί           % 4ο παιδί          % 
<6 112 15 73 13,8 15 10,5 4 11,1 
6-12 135 18 120 22,7 31 21,7 7 19,4 
13-18 250 33,4 223 42,2 72 50,3 23 61,1 
>18 253 33,6 114 21,4 26 17,5 3 8,3 
σύνολο 750  530  144  37  
 
 
 
Πίνακας 3.4.5  Ηλικία μετανάστευσης των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα  
 1ο παιδί           % 2ο παιδί           % 3ο παιδί           % 4ο παιδί           % 
<6 162 29,5 176 44,4 42 38,2 17 56,7 
6-12 218 39,7 159 40,2 55 50 6 20 
13-18 125 22,8 47 11,9 9 8,2 4 13,3 
>18 44 8 14 3,5 4 3,6 3 10 
σύνολο 549 100 396 100 110 100 30 100 
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Πίνακας 3.4.6   Είδος εκπαίδευσης που είχαν τα παιδιά των μεταναστών στην Ελλάδα  
 Α΄βάθμια Β΄βάθμια Γ΄βάθμια 

Δημόσιο 135 Δημόσιο 324 
Διαπολιτισμικό 3 Διαπολιτισμικό 12 

Δημόσιο 55 1ο  
παιδί 

Ιδιωτικό 1 Ιδιωτικό 0 Ιδιωτικό 9 
Δημόσιο 143 Δημόσιο 239 
Διαπολιτισμικό 3 Διαπολιτισμικό 7 

Δημόσιο 22 2ο  
παιδί 

Ιδιωτικό 0 Ιδιωτικό 0 Ιδιωτικό 5 
Δημόσιο 39 Δημόσιο 74 
Διαπολιτισμικό 0 Διαπολιτισμικό 2 

Δημόσιο 3 3ο 
παιδί 

Ιδιωτικό 0 Ιδιωτικό 0 Ιδιωτικό 2 
 ΣΥΝΟΛΟ 324  658  96 
 
 
Πίνακας 3.4.7  Επίδοση των παιδιών που φοιτούν στην  Α΄βάθμια, κατά την τελευταία χρονιά   
Βαθμός 1ο παιδί       % 2ο παιδί      % 3ο παιδί            % 
<=7 7 6,4 4 3,3 4 12,1 
8-9 32 28,6 47 38,6 14 42,4 
10 73 65,2 71 58,1 15 45 
σύνολο 112 100 122 100 33 100 
 
 
Πίνακας 3.4.8  Επίδοση των παιδιών που φοιτούν στην  Β΄βάθμια, κατά την  τελευταία χρονιά  
Βαθμός 1ο παιδί    % 2ο παιδί    % 3ο παιδί         % 
<13 61 21,7 58 29 11 14,3 
13-16 144 51,3 95 47,5 36 46,7 
17-18 61 21,7 41 20,5 9 9 
>18 14 5,3 6 3 21 21 
σύνολο 280 100 200 100 77 100 
 
 
Πίνακας 3.4.9  Βαθμός γνώσης μητρικής γλώσσας από το 1ο παιδί  
 Ομιλία Γραφή  Ανάγνωση 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
Καθόλου 3 0,4 69 10,5 71 10,8 
Ελάχιστα 112 15,5 166 25,3 135 20,6 
Ικανοποιητικά 80 11,1 88 13,4 97 14,8 
Καλά 201 27,8 127 19,3 129 19,7 
Πολύ καλά 327 45,2 207 31,5 224 34,1 
ΣΥΝΟΛΟ 723 100 657 100 656 100 
 
 
Πίνακας 3.4.10  Βαθμός γνώσης μητρικής γλώσσας από το 2ο παιδί (Ν=760) 
 Ομιλία Γραφή  Ανάγνωση 
 Συχνότητα  % Συχνότητα % Συχνότητα % 
Καθόλου 15 2,9 84 17,6 82 17,2 
Ελάχιστα 95 18,6 146 30,6 122 25,6 
Ικανοποιητικά 68 13,3 67 14,2 73 15,3 
Καλά 129 25,3 62 12,9 74 15,3 
Πολύ καλά 204 39,9 118 24,7 125 25,6 
ΣΥΝΟΛΟ 511 100 477 100 476 100 
 
 
Πίνακας 3.4.11  Βαθμός γνώσης μητρικής γλώσσας από το 3ο παιδί (Ν=760) 
 Ομιλία Γραφή  Ανάγνωση 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
Καθόλου 3 2 23 17,1 22 16,5 
Ελάχιστα 37 25,3 48 35,8 36 26,9 
Ικανοποιητικά 25 17,1 9 6,7 16 11,9 
Καλά 27 17,6 22  16,5 25 18,7 
Πολύ καλά 54     37 32 23,9 35 26 
ΣΥΝΟΛΟ 146 100 134 100 134 100 
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Πίνακας 3.4.12  Οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί στον τόπο καταγωγής τους  
 φύλο Τόπος γέννησης 
παιδί αγόρι κορίτσ

ι 
Χώρα 
καταγωγής 

Ελλάδα Αλλού 

1ο 103 85 182 4 2 
2ο 52 45 94 3 0 
3ο 14 10 23 0 1 
4ο 7 5 11 0 1 
ΣΥΝΟΛΟ 176 145 310 7 4 
 
 
Πίνακας 3.4.13 Σημερινές ηλικίες των παιδιών των μεταναστών που ζουν στη χώρα καταγωγής 
τους               
 1ο παιδί         % 2ο παιδί          % 3ο παιδί          % 4ο παιδί          % 

<12 73   38,2  44 44,9 12 50 11 91,6 
12-20 56 29,3 26 26,5 9 37,5 1 8,4 
>21 62 32,5 28 28,6 3 22,5 0 0 

σύνολο 191 100 98 100 24 100 12 100 
 
 
Πίνακας 3.4.14  Παροτρύνετε το γιο σας να σπουδάσει;  

Να σπουδάσει  Να μην 
σπουδάσει Στην Ελλάδα Χώρα καταγωγής αλλού οπουδήποτε 

1ος γιος 46 406 96 59 16 
2ος γιος 18 146 28 11 2 
3ος γιος 2 10 7 1 1 
 
 
Πίνακας 3.4.15  Παροτρύνετε την κόρη  σας να σπουδάσει;  

Να σπουδάσει  Να μην 
σπουδάσει Στην Ελλάδα Χώρα καταγωγής αλλού οπουδήποτε 

1η κόρη 36 396 88 49 15 
2η κόρη 10 121 21 15 5 
3η κόρη 3 32 1 4 2 
 
 
Πίνακας 3.4.16   Που νομίζετε ότι θα ζήσουν καλύτερα τα παιδιά σας ; (Ν=760) 
 Τα αγόρια Τα κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ 
Στην Ελλάδα 457 423 880 
Στη χώρα καταγωγής σας 113 109 222 
Στο εξωτερικό 105 88 193 
 
 
Πίνακας 3.4.17  Απασχόληση και εισοδήματα, παρούσα νομική κατάσταση και κοινωνική 
ασφάλιση 
 Συχνότητα %   Μ.Ο. Min/Max 
Νομός 1ης εγκατάστα-
σης  Ν=1015 

   Ηλικία  μετανάστευσης 
πρώτη φορά     Ν=1443 

  

• Αττική 542 37,6  Αριθμητικός Μέσος (έτη) 25,76 1/60

• Θεσσαλονίκη 130 8,7  Τυπική Απόκλιση 9,79 

• Λάρισα 62 4,3    

• Κρήτη 59 4,1  Ηλικία μετανάστευσης 
τελευταία φορά   Ν=536 

 

• Φθιώτιδα 48 3,3  Αριθμητικός Μέσος (έτη) 27,72 1/60

• Ιωάννινα 41 2,8  Τυπική Απόκλιση 9,89 

• Μεσσηνία 39 2,7    

• Ημαθία 34 2,4    

• Πέλλα 33 2,3    

• Αχαΐα 27 1,9  Χρόνια εργασίας στην 
Ελλάδα (Ν=1365) 

 

• Λοιποί Νομοί 428 29,7  Αριθμητικός Μέσος 7,657 0/23
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    Τυπική Απόκλιση 4,523 
Εργάζεστε τώρα στην 
Ελλάδα:  (Ν=1442) 

  Μήνες στην τελευταία 
απασχόληση στην 
Ελλάδα (N=1260) 

 

• Ναι 1259 87,4  Αριθμητικός Μέσος 77,38 1/270

• Όχι 183 12,6  Τυπική Απόκλιση 51,209 
     
Λόγος που δεν 
εργάζεστε    (Ν=183) 

  Μήνες ανεργίας   (Ν=114)  

• λόγοι υγείας 11 5,1  Αριθμητικός Μέσος 28,16 1/180

• δεν βρίσκω δουλειά 38 21,7  Τυπική Απόκλιση 36,6 

• φροντίζω σπίτι- 
παιδιά 

48 26,9    

• είμαι φοιτητής / 
μαθητής 

69 36,7  Ώρες απασχόλησης 
στην κύρια εργασία 
εβδομαδιαία (Ν=1260) 

 

•  είμαι συνταξιούχος 6 3,2  Αριθμητικός Μέσος 46,69 2/105

• άλλο  11 6,4  Τυπική Απόκλιση 12,12 
   Υπερωρίες στην κύρια

εργασία εβδομαδιαία 
(Ν=184/1260) 

 

Εργάζεται ο/η 
σύζυγος στην 
Ελλάδα:                 
(Ν=743) 

  Αριθμητικός Μέσος 12,52 2/50 

• Ναι 595 80  Τυπική Απόκλιση 6,973  

• Όχι 148 20     
Τομέας κύριας 
απασχόλησης σας  
στην Ελλάδα  (Ν=1275) 

   Σύνολο ωρών απασχό-
λησης εβδομαδιαία    
(Ν=1260) 

  

• Αγροτικός 186 14,6  Αριθμητικός Μέσος 49,48 2/105 

• Βιομηχανία 87 6,8  Τυπική Απόκλιση 13,535  

• Βιοτεχνία 69 5,4     

• Κατασκευές 337 26,4     

• Εμπόριο 74 5,9     

• Τουρισμός 91 7,1     

• υπηρεσίες 413 32,8     
    Μηνιαίο ατομικό 

καθαρό εισόδημα από 
1η δουλειά (Ν=1422) 

Συχνότητα % 

Θέση κύριας 
απασχόλησης στην 
Ελλάδα     (Ν=1260) 

   • 0        178 12,5 

• Ανώτερος 
Διευθυντής 

2 0,2  • <500 222 15,6 

• Μεσαίος/κατώτερος 
Διευθυντής 

11 0,9  • 500-999 690 48,5 

• Υπάλληλος γραφείου 26 2,1  • 1000-1499 255 17,9 

• Ανειδίκευτος εξαρτ. 
εργαζόμενος 

359 28,5  • 1500-2000 61 4,3 

• Ειδικευμένος εξαρτ. 
Εργαζόμενος 

318 25,2  • >2000 16 1,1 

• Αυτοαπασχολούμενος 93 7,4     

• Αγρότης/κτηνοτρόφος/
/ Ψαράς 

158 12,5  Μηνιαίο καθαρό 
εισόδημα από 2η 
δουλειά (Ν=1426) 

  

• οικιακή βοηθός 207 16,4  • 0 1314 92 
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• Άλλη αμειβόμενη 
εργασία 

86 6,8  • <500 101 7,1 

    • 500-999 7 0,5 
Τρόπος εύρεσης  
δουλειάς    Ν=1342 

   • 1000-1499 4 0,2 

• φίλοι μου βρήκαν 
δουλειά πριν έλθω 

219 16,3     

• φίλοι μου βρήκαν 
δουλειά όταν ήλθα 

689 51,3  Μηνιαίο καθαρό 
εισόδημα από επίδομα 
ανεργίας 

  

• από γραφείο 
ευρέσεως εργασίας 

84 6,2  • 0                       1415  

• από ΜΜΕ, τύπο, 
internet 

45 3,5  • <500 10  

• από κάποιο «στέκι» 158 11,8     

• πρόσκληση 
εργοδότη 

65 4,8  Μηνιαίο καθαρό εισό-
δημα από επιδόματα  

  

• Άλλο 82 6,1  • 0                                  1411  
    • <500 12  
Προοπτική εξέλιξης 
καριέρας   (Ν=1282) 

   • 500-999 2  

• καλή 396 30,9     

• μέτρια 647 50,5  Μηνιαίο, Συνολικό, 
καθαρό, ατομικό 
εισόδημα (N=1420) 

  

• κακή 239 18,6  • 0 108 7,6 
    • <500 227 16 
Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος     
Ν=1293 

   • 500-999 715 50,3 

• καλή 441 34,1  • 1000-1499 279 19,6 

• μέτρια 700 54,1  • 1500-2000 69 4,9 

• κακή 152 11,8  • >2000 22 1,6 
       
Υποβολή δικαιολογη-
τικών νομιμοποίησης 
N=1430 

   Μηνιαίο, Οικογενειακό, 
Συνολικό, καθαρό, ατο-
μικό εισόδημα  Ν=1418 

  

• Ναι 1268 88,6  • 0 50 3,5 

• Όχι 162 11,4  • <500 131 9,2 
    • 500-999 510 36 
Νομιμοποίηση   
Ν=1255 

   • 1000-1499 384 27,2 

• Ναι 1125 89,6  • 1500-2000 253 17,8 

• Όχι 130 10,4  • >2000 90 6,3 
       
Έτος νομιμοποίησης   
Ν=1097 

   Ταμείο κοινωνικής 
ασφάλισης (1417) 

  

• 1979-1990 21 1,9  • ΙΚΑ 887 62,6 

• 1991-1997 271 24,7  • ΟΓΑ 185 13,1 

• 1998 309 28,2  • ΤΕΒΕ 58 4,1 

• 1999-2000 141 12,9  • Άλλο 39 2,8 

• 2001 204 18,6  • Ανασφάλιστος 248 17,4 

• 2002-2006 151 13,7     
    Στέλνετε χρήματα στη 

χώρα καταγωγής σας;   
Ν=1440 
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Παρούσα νομική 
κατάσταση (Ν=1439) 

   • Ναι 615 42,7 

• Με άδεια παραμονής 
& άδεια εργασίας 

895 62,2  • Όχι 825 57,3 

• Με ένα από τα δύο 
εν ισχύ 

103 7,2     

• Με αίτηση 
ανανέωσης άδειας 
παραμονής 

72 5  Ετήσια ποσά 
εμβασμάτων (Ν=615) 

€ Min/mαx

• Παράνομος γιατί δεν 
μπορώ να καταθέσω 
δικαιολογητικά 

117 8,2  Αριθμητικός Μέσος 2.478,95 40/15000

• Δεν έχω πρόθεση να 
καταθέσω 
δικαιολογητικά 

23 1,6  Τυπική Απόκλιση 2.038,8  

• Πολιτικό άσυλο 11 0,8     

• Ομογενής κάτοχος 
ΕΔΤΟ 

198 13,8  Για πόσα χρόνια 
στέλνετε χρήματα στη 
χώρα σας; (Ν=585) 

  

• Εποχικός, 
προσκεκλημένος  
εργαζόμενος 

12 0,8  Αριθμητικός Μέσος 5,411 0,1/23 

• Διπλή υπηκοότητα 8 0,6  Τυπική Απόκλιση 3,6733  
 
 
Πίνακας 3.4.18  Απασχόληση στη χώρα καταγωγής 

 
 
Πίνακας 3.4.19  Τομείς κύριας απασχόλησης στη χώρα καταγωγής    
 1η απασχόληση 2η απασχόληση 3η απασχόληση 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Αγροτικός 231 27,2 1 1,2 1 14,3 
• Βιομηχανία 120 14,2 13 16,0 0 0 
• Βιοτεχνία 92 10,8 12 14,8 1 14,3 
• Κατασκευές 85 10,0 15 18,5 1 14,3 
• Εμπόριο 57 6,7 18 22,2 1 14,3 
• Τουρισμός 11 1,3 4 4,9 1 14,3 
• Yπηρεσίες 252 29,8 18 22,2 2 28,5 
       ΣΥΝΟΛΟ 848 100 81 100 7 100 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.4.20   Θέση απασχόλησης στη χώρα καταγωγής  

Εργασία στη χώρα καταγωγής 
πριν τη μετανάστευση  Ν=1440 

Συχνότητα  %  Χρόνια  στην 1η εργασία στη 
χώρα καταγωγής Ν=890 

 Min/max 

• Ναι 890 61,8  Αριθμητικός Μέσος 9,542 0,5/40 

• Όχι 550 38,2  Τυπική Απόκλιση 6,734  
       
Στη χώρα σας ζούσατε: 
(Ν=1427) 

   Χρόνια  στην 2η εργασία στη 
χώρα καταγωγής Ν=78 

  

• Καλύτερα από Μ.Ο. 292 20,6  Αριθμητικός Μέσος 5,931 0,6/26 

• Όπως οι περισσότεροι 939 65,6  Τυπική Απόκλιση 5,0943  

• Χειρότερα από Μ.Ο. 196 13,8     
    Χρόνια  στην 3η εργασία στη 

χώρα καταγωγής Ν=7 
  

    Αριθμητικός Μέσος 4 1/10 
    Τυπική Απόκλιση 3  
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 Στην 1η εργασία Στην 2η εργασία Στην 3η εργασία 
 Συχνότητα      % Συχνότητα      % Συχνότητα      % 
• Ανώτερος Διευθυντής 10 1,1 4 4,9 0  
• Μεσαίος/κατώτερος Διευθυντής 38 4,5 7 8,5 0  
• Υπάλληλος γραφείου 98 11 9 10,9 0  
• Ανειδίκευτος εξαρτ. εργαζόμενος 213 23,9 27 32,9 4 57,7 
• Ειδικευμένος εξαρτ. Εργαζόμενος 192 21,6 23 20,0 3 42,3 
• Αυτοαπασχολούμενος 51 5,6 9 10,9 0  
• Αγρότης/κτηνοτρόφος/Ψαράς 186 20,9 1 1,2 0  
• Άλλη αμειβόμενη εργασία 67 7,4 2 2,4 0  
   ΣΥΝΟΛΟ 855 100.0 82 100,0 7 100,0 
 
 
Πίνακας  3.4.21  Ηλικία μετανάστευσης στην Ελλάδα  (Ν=1443)  

 Την πρώτη φορά Την τελευταία φορά 
 συχνότητα % Συχνότητα % 

<10 74 5,1 60 4,1 
10-19 325 22,5 212 14,8 
20-29 538 37,4 577 40,3 
30-39 378 26,3 412 28,7 
40-49 103 7,2 143 10 
>50 22 1,5 32 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 1440 100.0 1436 100.0 
 
 
Πίνακας  3.422  Λόγοι που φύγατε από την πατρίδα σας την πρώτη φορά   
 1ος λόγος 2ος λόγος 3ος λόγος 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Δεν υπήρχαν δουλειές 557 38,8 126 18,9 18 7,2 
• Πολιτικές αναταραχές 142 9,8 96 14,4 27 10,9 
• Εισόδημα πολύ χαμηλό 225 15,8 141 21,2 51 20,6 
• Να σπουδάσω σε καλύτερο
πανεπιστήμιο 

26 1,9 10 1,5 7 2,8 

• Να ζήσω σε άλλη χώρα 87 6,1 51 7,7 23 9,2 
• Να συνδεθώ με την οικογένειά
μου στο εξωτερικό 

146 9,5 25 3,7 18 3,2 

• Μόνος τρόπος να στηρίξω
οικονομικά την οικογένειά μου 

152 10,6 145 21,8 62 25 

• Δεν υπήρχαν προοπτικές
καριέρας  

26 1,9 52 7,8 36 14,5 

• Άλλος 82 5,6 20 3 6 2,4 
ΣΥΝΟΛΟ 1443 100,0 666 100,0 248 100,0 
 
 
Πίνακας 3.4.23  Λόγοι που φύγατε από την πατρίδα σας την τελευταία  φορά   
 1ος λόγος 2ος λόγος 3ος λόγος 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα %
• Δεν υπήρχαν δουλειές 205 42,4 29 18,8 3 7,7
• Πολιτικές αναταραχές 27 5,6 13 8,4 3 7,7
• Εισόδημα πολύ χαμηλό 71 14,7 35 22,7 8 20,5
• Να σπουδάσω σε καλύτερο 
πανεπιστήμιο 

7 1,4 3 1,9 0 

• Να ζήσω σε άλλη χώρα 20 4,1 8 5,2 5 12,8
• Να συνδεθώ με την 
οικογένειά μου στο εξωτερικό 

30 6,2 8 5,2 2 5,1

• Μόνος τρόπος να στηρίξω 
οικονομικά την οικογένειά μου 

89 18,2 47 30,5 14 35,9

• Δεν υπήρχαν προοπτικές 
καριέρας  

19 4,1 8 5,2 3 7,7

• Άλλος 16 3,3 3 1,9 1 2,5
ΣΥΝΟΛΟ 484 100,0 154 100,0 39 100,0
Πίνακας 3.4.24  Λόγοι που επιλέξατε την Ελλάδα την πρώτη φορά    
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 1ος λόγος 2ος λόγος 3ος λόγος 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Εύκολη πρόσβαση – χαμηλό κόστος 640 44,5 122 21,8 23 14,6 
• Ήταν η οικογένεια - συγγενείς –φίλοι 424 29,5 140 25 21 13,3 
• Ήταν εύκολο να βρω δουλειά 107 7,4 125 22,3 49 31 
• Παραπλήσια νοοτροπία 53 3,7 67 12 22 13,9 
• Εκτίμησα ικανοποιητικό εισόδημα σε
σχέση με άλλες χώρες 

52 3,6 35 6,3 21 13,3 

• Ήξερα την ελληνική γλώσσα 79 5,5 60 10,7 20 12,6 
• Άλλος  85 5,8 11 2 2 1,3 
ΣΥΝΟΛΟ 1440 100,0 560 100,0 158   100,0 
 
 
 
Πίνακας 3.4.25   Λόγοι που επιλέξατε την Ελλάδα την τελευταία  φορά   
 1ος λόγος 2ος λόγος 3ος λόγος 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Εύκολη πρόσβαση – χαμηλό κόστος 215 44,9 32 21,8 7 17,5 
• Ήταν η οικογένεια - συγγενείς –φίλοι 129 26,9 36 24,5 1 2,5 
• Ήταν εύκολο να βρω δουλειά 40 8,4 35 23,8 12 30 
• Παραπλήσια νοοτροπία 17 3,5 13 8,8 6 15 
• Εκτίμησα ικανοποιητικό εισόδημα 
σε σχέση με άλλες χώρες 

24 5 9 6,1 1 2,5 

• Ήξερα την ελληνική  γλώσσα 37 7,8 17 4,8 13 32,5 
• Άλλος  17 3,5 5 3,4 0  
ΣΥΝΟΛΟ 479 100,0 147 100,0 40 100,0 
  
  
Πίνακας 3.426  Απασχόληση εκτός της παρούσης 
 1η 2η 3η Αριθμητικός μέσος σε μήνες(Μ), 

απόκλιση(ΤΑ), min/max σε μήνες 
• Αγροτικός 250 20 3 1η 

απασχόληση 
2η 
απασχόληση 

3η 
απασχόληση 

• Βιομηχανία 36 17 2 
• Βιοτεχνία 48 14 2 
• Κατασκευές 112 50 8 
• Εμπόριο 24 8 3 
• Τουρισμός 31 7 4 
• υπηρεσίες 170 36 3 

Μ=39,77 
Τ.Α.=33,15 
1/187 

Μ=34,61 
Τ.Α.=27,8 
1/135 

Μ=28,2 
Τ.Α.=18,01 
2/70 
 

ΣΥΝΟΛΟ 672 153 25    
 
 
Πίνακας 3.4.27 Καθαρό εισόδημα από κύρια απασχόληση, συνολικό ατομικό, συνολικό 
οικογενειακό. 
 
 Αριθμητικός 

μέσος 
Τυπική 
απόκλιση 

Min / max 

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα από την κύρια εργασία στο 
σύνολο του δείγματος Ν=1421 

713,14 453,93 0 / 4.000 

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα από την κύρια εργασία στο 
σύνολο των εργαζομένων μεταναστών Ν=1241 

815,42 390,07 50 / 4.000 

Συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα στο σύνολο του 
δείγματος Ν=1417 

761,63 469,50 0 / 5.600 

Συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα στο σύνολο των 
εργαζομένων μεταναστών Ν=1291 

835,96 423,99 50 / 5.600 

Συνολικό καθαρό οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα στο 
σύνολο του δείγματος Ν=1415 

1.087,67 650,62 0 / 5.600 

Συνολικό καθαρό οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα στο 
σύνολο των εργαζομένων μεταναστών Ν=1351 

1.139,19 620,19 100 / 5.600 

 
 
 
Πίνακας 3.4.28  Μηνιαίο εισόδημα πριν και μετά τη νομιμοποίηση (Ν=456) 
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 Περιπτώσεις ελάττωσης 
 Ν=24 

Περιπτώσεις αύξησης 
Ν=432 

 Πριν Μετά Πριν Μετά 
Αριθμητικός Μέσος 854,67 658,04 455,97 791,63 
Τυπική Απόκλιση 231,60 244,33 268,39 453,59 
Διάμεσος 875,00 600,00 440,00 700,00 
minimum 450,00 235,00 0 170,00 
maximum 1500,00 1000,00 4000,00 7000,00 
 
 
Πίνακας 3.4.29   Σύνολο ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα (Ν=1266) 
 συχνότητα % άνδρες γυναίκες 
<21 29 2,3 6 23 
21-40 315 24,9 159 156 
41-60 748 59,1 483 265 
61-80 140 11,1 107 33 
>80 34 2,7 21 13 
ΣΥΝΟΛΟ 1266 100,0 776 490 
 
Πίνακας 3.4.30   Συνθήκες διαβίωσης  των μεταναστών 
 Συχνότητα %   € Min/Max
Ενοίκιο   (N=1441)    Ύψος Ενοικίου Ν=1155   

• Ναι 1176 81,6  Αριθμητικός Μέσος 238,11 20

• όχι 265 18,4  Τυπική Απόκλιση 93,865 750
     

Ύψος Ενοικίου   Ν=1155   Αγορά τοις μετρητοίς 
Ν=39 

 

• <201 479 41,5  Αριθμητικός Μέσος 73.743,59 15.000

• 201-300 459 39,7  Τυπική Απόκλιση 55.050,56 272.000

• 301-400 181 15,7    

• >400 36 3,1  Αγορά εν μέρει με 
μετρητά Ν=24 

 

   Αριθμητικός Μέσος 35.380,43 8.000
Αγοράσατε το σπίτι 
/διαμέρισμα; Ν=260 

  Τυπική Απόκλιση 21.002,61 100.000

• Ναι 113 43,5    

• Όχι 48 18,5  Αγορά εν μέρει  με 
Δάνειο Ν=24 

 

• Παραχωρήθηκε από 
εργοδότη 

68 26,2  Αριθμητικός Μέσος 49.740,83 10.000

• Φιλοξενούμενος 30 11,5  Τυπική Απόκλιση 27.100,33 110.000

• Φοιτητικές Εστίες 1 ,4    
   Αγορά μόνο μέσω 

Δανείου Ν=24 
 

Κατοχή  σταθερού 
Τηλεφώνου N=1437 

  Αριθμητικός Μέσος 89.173,91 35.000

• Ναι 545 37,9  Τυπική Απόκλιση 60.629,01 315.000

• Όχι 892 62,1    
   Μηνιαία δόση δανείου 

Ν=48 
 

Κατοχή Κινητού; N=1437   Αριθμητικός Μέσος 360,46 165

• Ναι 1327 92,3  Τυπική Απόκλιση 169,995 1.000

• Όχι 110 7,7    
   Διάρκεια αποπληρω-

μής του Δανείου (Ν=48) 
χρόνια 

Κατοχή Τηλεόρασης; 
N=1437 

  Αριθμητικός Μέσος 18,19 4



 141

• Ναι 1351 93,9  Τυπική Απόκλιση 7,96 40

• Όχι 86 6,1  Κατοχή DVD Player 
N=1437 

 

   • Ναι 772 53,7
Κατοχή Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή; 1437 

  • Όχι 665 46,3

• Ναι 462 32,1    

• Όχι 975 67,9  Κατοχή Αυτοκινήτου 
N=1437 

 

   • Ναι 668 46,5
Κατοχή Πλυντηρίου 
ρούχων N=1437 

  • Όχι 769 53,5

• Ναι 1153 80,2    

• Όχι 284 19,8  Κατοχή Πλυντηρίου 
πιάτων N=1437 

 

   • Ναι 232 16,2
   • Όχι 1205 83,8
 
 
Πίνακας 3.4.31   Προθέσεις μεταναστών ως προς τη διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα   
 
 Συχνότητα %    Συχνότητα % 
Πρόθεση για 
επιστροφή N=1441 

 Πρόθεση κατόχων ΕΔΤΟ 
N=197 

  

• Ναι 756 52,5  • Ναι 76 38,6

• όχι 685 47,5  • Όχι 121 61,4
    
Χρονικός ορίζοντας 
επιστροφής σε έτη  
Ν=749 

  Αν επιστρέφατε τώρα, πιστεύετε
θα ζούσατε:  Ν=1419    

• Λιγότερο από  1 έτος 46 6,1  • Καλύτερα από τον Μ.Ο. 
υπόλοιπους 

514 36,2

• Σε 1-3 έτη 107 14,3  • Όπως οι περισσότεροι 727 51,2

• Σε 3-5 έτη 146 19,5  • Χειρότερα από το Μ.Ο. 178 12,5

• Σε 5-10 έτη 225 30   

• Σε περισσότερο από 
10 έτη 

225 30  Στην Ελλάδα ζείτε :  Ν=1440 

   • Καλύτερα από Μ.Ο. της χώρας 
καταγωγής 

751 52

Χώρα Προορισμού 
μεταναστών Ν=753 

  • Όπως οι περισσότεροι στη 
χώρα καταγωγής σας 

554 38,6

• Στη χώρα καταγωγής 628 83,3  • Χειρότερα από Μ.Ο. 135 9,4

• Σε άλλη χώρα 47 6,2   

• Όπου νομίζω ότι θα ζω 
καλύτερα 

78 10,5  Πιστοποιητικό Ελληνικής 
Γλωσσομάθειας Ν=1436 

   • Ναι 169 11,8
Θα επιστρέφατε στη 
χώρα σας αν εκεί 
παίρνατε: Ν=1413 

  • Όχι 1267 88,2

• 40-55% των εδώ 
εισοδημάτων σας 

175 12,4  Τρία χρόνια σε Ελληνικό 
Σχολείο    Ν=1281 

• 56-70% των εδώ 
εισοδημάτων σας 

158 11,2  • Ναι 86 6,0

• 71-85% των εδώ 
εισοδημάτων σας 

197 13,9  • Όχι 1195 84,0

• 86-100% των εδώ 
εισοδημάτων σας 

336 23,8   
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• Δεν θα επέστρεφα 
τώρα 

547 38,7  Γλώσσα επικοινωνίας με 
παιδιά Ν=787 

   • Μητρική 268 34
Γλώσσα επικοινωνίας 
με σύντροφο Ν=1046 

  • Ελληνική 255 32,4

• Μητρική 546 52,1  • Άλλη 6 0,8

• Ελληνική 272 26,0  • Μητρική-Ελληνική 248 31,7

• Άλλη 10 1,0  • Μητρική-Άλλη 1 0,1

• Μητρική-Ελληνική 208 19,9  • Ελληνική-Άλλη 4 0,5

• Μητρική-Άλλη 2 0,2  • Μητρική-Ελ.-Άλλη 5 0,5

• Ελληνική-Άλλη 4 0,4   

• Μητρική-Ελληνική -
Άλλη 

4 0,4  Γλώσσα επικοινωνίας των 
παιδιών μεταξύ τους Ν=599 

   • Μητρική 104 17,4
Γλώσσα επικοινωνίας 
με συγγενείς στην Ελ.   
Ν=1287 

  • Ελληνική 339 56,6

• Μητρική 803 62,4  • Άλλη 1 0,2

• Ελληνική 201 15,6  • Μητρική-Ελληνική 143 23,9

• Άλλη 11 0,8  • Μητρική-Άλλη 4 0,7

• Μητρική-Ελληνική 261 20,4  • Ελληνική-Άλλη 6 0,9

• Μητρική-Άλλη 3 0,2  • Μητρική-Ελ.-Άλλη 2 0,3

• Ελληνική-Άλλη 1 0,1   

• Μητρική-Ελληνική -
Άλλη 

7 0,4  Κοινωνικός χώρος 
συναναστροφής Ν=1443 

   Έλληνες  294 20,5
   Ομοεθνείς 263 18,3
   Έλληνες, ομοεθνείς και άλλους 878 61,2
 
 
Πίνακας 3.4.32  Λόγοι παραμονής στην Ελλάδα  
 1ος λόγος 2ος λόγος 3ος λόγος 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Είμαι ευχαριστημένος από την 
ποιότητα ζωής που πέτυχα στην Ελλάδα 

294 42,9 57 14,4 23 10,6 

• Το εισόδημα που αποκτώ είναι 
ικανοποιητικό 

76 11,1 72 18,2 13 6 

• Στο μέλλον θα ζω ακόμη καλύτερα 70 10,2 75 18,9 44 20,4 
• Στο μέλλον τα παιδιά μου θα ζουν 
καλύτερα από ότι στη χώρα καταγωγής 
μου 

84 12,3 58 14,6 39 18 

• Νοιώθω ενσωματωμένος στην Ελ. 
Κοινωνία 

47 6,9 44 11,1 28 13 

• Τα παιδιά μου ενσωματώθηκαν στην 
Ελ. Κοινωνία 

34 5,0 46 11,6 29 13,4 

• Τα παιδιά μου θέλουν να ζήσουν στην 
Ελλάδα 

36 5,3 31 7,8 33 15,3 

• Άλλο: 44 6,3 13 3,3 7 3,2 
ΣΥΝΟΛΟ 685 100 396 100 216 100 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.4.33  Λόγοι που θέλετε να φύγετε  (επιστροφής) 
 1ος λόγος 2ος λόγος 3ος λόγος 
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 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Ηλικία συνταξιοδότησης 84 11,2 19 6,9 0  
• Για να ζήσω με την οικογένεια στη χώρα 
καταγωγής μου 

318 42,7 50 18 5 5,3 

• Τα παιδιά μου να σπουδάσουν και να 
ζήσουν στη χώρα καταγωγής μου 

18 2,4 27 25,3 3 3,2 

• Αν παρατείνω τη διαμονή μου τα παιδιά δεν 
θα φεύγουν 

18 2,4 22 7,9 6 6,3 

• Δεν ενσωματώθηκε η οικογένεια στην Ελ. 
Κοινωνία 

5 0,7 8 2,9 0  

• Νέες θέσεις εργασίας και καλές προοπτικές 
στη χώρα καταγωγής 

75 10,7 17 6,1 22 23,2 

• Αγορά ακινήτου στη χώρα καταγωγής 19 2,5 22 7,9 12 12,6 
• Νοσταλγία και ψυχική υγεία 102 13,7 83 30 34 35,8 
• Είχα προκαθορίσει το διάστημα παραμονής 24 3,2 17 6,1 9 9,5 
• Άλλος 82 11 12 4,3 4 4,2 
• ΣΥΝΟΛΟ 745 100 277 100 95 100 
 
 
 
Πίνακας 3.4.34  Προϋποθέσεις για μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη παραμονή   
 1η προϋπόθεση 2η προϋπόθεση 3η προϋπόθεση 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Αν ενσωματωθώ καλύτερα και 
αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου 

98 14 35 13,7 7 5,6 

• Αν πάρω ελληνική υπηκοότητα 175 25 59 23,1 14 11,3 
• Αν είχα καλύτερη αντιμετώπιση από τις 
αρχές 

69 9,8 58 22,7 25 20 

• Αν οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν 
καλύτερες 

15 2,1 34 13,3 20 16,1 

• Αν υπήρχαν περισσότερα σχολεία για 
παιδιά μεταναστών 

23 3,4 16 6,3 15 12 

• Αν είχα μεγαλύτερο εισόδημα  214 30,7 46 18 40 32,2 
• Άλλο  105 15 7 2,7 3 2,4 
• ΣΥΝΟΛΟ 699 100 255 100 124 100 
 
 
 
Πίνακας 3.4.35  Προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα  
 1ο πρόβλημα 2ο πρόβλημα 3ο πρόβλημα 
 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Δύσκολα βρίσκω δουλειά με ένσημα 176 12,4 63 7,3 15 3,2 
• Δύσκολα βρίσκω δουλειά με 
ικανοποιητικά έσοδα 

156 10,9 111 12,9 36 7,7 

• Δύσκολα βρίσκω οποιαδήποτε δουλειά 44 3,1 33 3,8 17 3,6 
• Μεγάλη γραφειοκρατία για νόμιμη 
παραμονή 

405 28,6 138 16 55 11,7 

• Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ 32 2,2 33 3,8 18 3,8 
• Με το € υπάρχει ακρίβεια 346 24,4 261 30,4 107 22,8 
• Ρατσιστική συμπεριφορά 93 6,5 87 10,1 78 16,6 
• Κακές συνθήκες εργασίας 11 0,8 32 3,7 22 4,7 
• Άσχημη-χρονοβόρα αντιμετώπιση σε 
συνοριακούς σταθμούς 

29 2 63 7,3 77 16,4 

• Όχι διμερείς συμφωνίες για αναγνώριση 
χρόνων  εργασίας 

41 2,9 25 2,9 40 8,5 

• Άλλο 93 6,5 12 1,4 4 0,8 
• ΣΥΝΟΛΟ 1416 100 858 100 469 100 
 
 
 
 
Πίνακας 3.4.36  Βαθμός γνώσης Ελληνικής γλώσσας  
 Ομιλία Γραφή  Ανάγνωση 



 144

 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 
• Καθόλου 1 0,1 118 38 81 5,6 
• Ελάχιστα 100 6,9 546 23,5 353 24,7 
• Ικανοποιητικά 294 20,5 336 15,8 350 24,5 
• Καλά 568 39,6 225 14,5 351 24,5 
• Πολύ καλά 474 32,9 209 8,2 298 20,7 
• ΣΎΝΟΛΟ 1437 100,0 1434 100,0 1433 100,0 
 
Σημείωση: Οι απαντήσεις «δεν γνωρίζω» και «δεν απαντώ» έχουν εξαιρεθεί. 
Πηγή: βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Κεφάλαιο 4 – Πρόθεση μεταναστών να μείνουν στην Ελλάδα και παράγοντες που 
προσδιορίζουν τη μέχρι τώρα  διάρκεια παραμονής τους 
 

4.1  Εισαγωγή   

Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται δυο θέματα: πρώτον κατά πόσο οι μετανάστες 

που ζουν σήμερα στην Ελλάδα προτίθενται να παραμείνουν στην Ελλάδα και 

δεύτερον τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια παραμονής τους.30 Σκοπός 

της έρευνάς μας, μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί, είναι να σκιαγραφήσουμε το 

προφίλ αυτών που μένουν αλλά και να εντοπίσουμε τους παράγοντες εκείνους που 

παρατείνουν ή συντομεύουν τη διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα. Για την 

ακρίβεια, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:  

o Ποια είναι η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση αυτών που μένουν  

o Ποια βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν ολοκληρώσει  όσοι προτίθενται να μείνουν  

o Αν ζουν νόμιμα στην Ελλάδα ή έστω αν έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους 

o  Ποιο είναι το ύψος του μισθού τους. 

 

Όπως γνωρίζουμε, η ηλικία συνδέεται με την παραγωγικότητα της εργασίας και η 

βαθμίδα εκπαίδευσης με τη θέση απασχόλησης. Η οικογενειακή κατάσταση 

συνδέεται με τη διάρκεια παραμονής. Επίσης, η νόμιμη απασχόληση συμβάλει στην 

ομαλή εξέλιξη τόσο των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων όσο και των 

φορολογικών εσόδων της χώρας υποδοχής. Αντίθετα, η παράνομη απασχόληση 

μπορεί να απορροφηθεί μόνο στην παράνομη αγορά εργασίας και να την ενισχύσει. 

Το ύψος των απολαβών του μετανάστη, συνδέεται άμεσα με το επίπεδο διαβίωσης 

και σε συνδυασμό με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό  

την ενσωμάτωσή του στην ελληνική κοινωνία. 

 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που 

έχουμε θέσει, να γνωρίζουμε αν οι παραγωγικές ηλικίες προτίθενται να μείνουν στην 

Ελλάδα. Οι μετανάστες αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού και η συμβολή 

τους στις εισροές των Ασφαλιστικών Ταμείων κρίνεται καθοριστική. Θέλουμε να 

γνωρίζουμε το βαθμό αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου που έφεραν ερχόμενοι 

από τη χώρα καταγωγής τους. Με την έρευνά μας ρίχνουμε φως στα παραπάνω 

                                                 
30 Αναφερόμαστε στην ημερομηνία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. 
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ερωτήματα και δίνουμε πολλές πληροφορίες στους χαράσσοντες τη μεταναστευτική 

πολιτική για μια σωστότερη προσέγγιση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών, 

κυρίως, μέσω της εκτίμησης του αριθμού των μεταναστών που θα μείνουν στην 

Ελλάδα. 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταναστών που  προτίθενται να μείνουν ή να 

φύγουν θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα όχι μόνο στη χάραξη της μεταναστευτικής 

πολιτικής της Ελλάδας, αλλά και των χωρών από όπου προέρχονται οι μετανάστες, 

στο βαθμό που οι παλιννοστήσαντες επηρεάζουν σημαντικές οικονομικές και 

κοινωνικές συνιστώσες τόσο των χωρών αποστολής όσο και της χώρας υποδοχής.31   

 

Τα αποτελέσματα μας καταλήγουν ότι η πρόθεση των μεταναστών να μείνουν στην 

Ελλάδα σχετίζεται θετικά με το γυναικείο φύλο, την ηλικία και τη χαμηλή μόρφωση 

ενώ συνδέεται αρνητικά τόσο με την εργασιακή εμπειρία που απέκτησαν πριν 

αποφασίσουν να μεταναστεύσουν όσο και με την αποστολή χρημάτων στη χώρα 

καταγωγής. Επίσης, όσοι είναι οικογενειακώς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και έχουν 

τα  παιδιά μαζί τους, είναι πιο πιθανό να μείνουν στην Ελλάδα. Το ύψος του μισθού 

τους από την παρούσα απασχόληση δε φαίνεται να επηρεάζει την παραπάνω πρόθεσή 

τους. 

 

Παρόλο που η παλιννόστηση σήμερα είναι ένα φαινόμενο εκτεταμένων διαστάσεων, 

η σχετική βιβλιογραφία για την παλιννόστηση εμφανίζεται μόλις κατά τη δεκαετία 

του 1960 και αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για τη 

μετανάστευση.32 Η μετανάστευση πλέον δεν αντιμετωπίζεται σαν ένα στατικό 

φαινόμενο αλλά σαν ένα δυναμικό. Κατά τον King (2000), η παλιννόστηση αποτελεί 

εξελισσόμενη μεταναστευτική διαδικασία. Η εποχή της μόνιμης μετανάστευσης έχει 

πια παρέλθει και η μετανάστευση έχει αποκτήσει προσωρινό χαρακτήρα 

(Λαμπριανίδης και συν. 2002, Dustmann, 2003). Από έρευνα των Λαμπριανίδη & 

Χατζηπροκοπίου (2003), προκύπτει ότι μεγάλο μέρος Αλβανών μεταναστών που 

παλιννόστησαν, είχε μεταναστεύσει και άλλες φορές στην Ελλάδα και την Ιταλία. Σε 

κάποιες δε περιπτώσεις η προσωρινή μετανάστευση παίρνει τη μορφή της 

                                                 
31 Επηρεάζουν το μέγεθος και τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, το μέγεθος της αγοράς, το 
σύνολο των χρημάτων που εμβάζουν  οι μετανάστες  στη χώρα καταγωγής τους. 
32 Ο όρος περιλαμβάνει τα άτομα που γεννήθηκαν ή είναι πολίτες της χώρας στην οποία επιστρέφουν. 
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εβδομαδιαίας ή της αυθημερόν απασχόλησης στη γείτονα χώρα. (Papapanagos & 

Vickerman, 2000).  

 

Το να γνωρίζουμε τις προθέσεις των μεταναστών, αποτελεί ύψιστης σημασίας 

κεφάλαιο τόσο για τη χώρα υποδοχής όσο και για τη χώρα αποστολής μεταναστών. Η 

μετανάστευση, κατά τον King (2000), συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας 

προέλευσης των μεταναστών. Είναι σημαντικό για αυτούς που χαράσσουν την 

μεταναστευτική πολιτική να γνωρίζουν τον αριθμό, τα χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες των μεταναστών που προτίθενται να μείνουν στην Ελλάδα. Το ίδιο 

σημαντικό είναι και για τη χώρα αποστολής να γνωρίζει τις προθέσεις των ιθαγενών 

της που σκοπεύουν να επαναπατριστούν, για τη χάραξη της δικής της αναπτυξιακής 

πολιτικής.  

 

Η σειρά που ακολουθήσαμε για την παρουσίαση των ευρημάτων μας, στο παρόν 

κεφάλαιο, είναι η εξής: αρχικά, στην ενότητα 4.2, παρουσιάζονται οι λόγοι που 

οδηγούν τους μετανάστες στον επαναπατρισμό και την αντίστοιχη παγκόσμια 

βιβλιογραφία που ενισχύει τα γραφόμενα. Στην ενότητα 4.3, παρουσιάζεται η 

πρόθεση των μεταναστών να μείνουν ή να φύγουν σε σχέση με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο οικονομετρικό υπόδειγμα. Στην ίδια ενότητα 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομετρικές εκτιμήσεις των υποδειγμάτων που 

μας παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τις επιδράσεις της κάθε ανεξάρτητης 

μεταβλητής πάνω στις εξαρτημένες. Πιο συγκεκριμένα, αναλύουμε την πρόθεση των 

μεταναστών να μείνουν στην Ελλάδα. Χωρίζουμε το δείγμα με βάση το φύλο και 

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα. Ερευνούμε τις προθέσεις των Αλβανών 

μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Μελετάμε τους Αλβανούς σαν μια χωριστή 

ομάδα, επειδή το ποσοστό τους στο σύνολο των μεταναστών είναι πολύ μεγάλο και 

διαφέρει κατά πολύ από το αμέσως επόμενο που είναι αυτό των Βουλγάρων.33 Στην 

ενότητα 4.4 παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διάρκεια 

παραμονής των μεταναστών που ζουν μέχρι τώρα στην Ελλάδα και ακολουθεί 

ανάπτυξη των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου 

παρατίθενται στην ενότητα 4.5. 

 
                                                 
33 Με βάση την επιτόπια έρευνά μας οι προερχόμενοι από την Αλβανία μετανάστες αποτελούν το 
63,5% του συνόλου των μεταναστών που μένουν στην Ελλάδα. Έπονται οι Βούλγαροι με 8,7%. 
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Τελικά η πρόθεση των μεταναστών να επιστρέψουν, σχετίζεται με την ηλικία, τη 

χώρα προέλευσης, το θρήσκευμα, τη μόρφωση, το νομικό πλαίσιο και την προοπτική 

εξέλιξης του εισοδήματός τους. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ελάχιστη 

συσχέτιση μεταξύ της πρόθεσης των μεταναστών να μείνουν και του ύψους του 

μισθού τους από την κύρια απασχόληση. Αντιθέτως, παρατηρείται ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ των μεταναστών που έχουν τα παιδιά μαζί τους στην Ελλάδα, και 

της πρόθεσης να παραμείνουν στην Ελλάδα. 

 

4.2  Λόγοι που οδηγούν τους μετανάστες στον επαναπατρισμό 
Σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, για όσο διάστημα το οριακό όφελος των 

υψηλότερων αποταμιεύσεων στη χώρα υποδοχής υπερέχει του οριακού κόστους της 

παρεχόμενης εργασίας του, ο μετανάστης παραμένει στη χώρα υποδοχής, (marginal 

utility cost of work).34 Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, ομαδοποιούμε τους 

κυριότερους λόγους που οδηγούν το μετανάστη πίσω στη χώρα καταγωγής του ως 

εξής:  

1. Η σύγκλιση του μέσου μισθού μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής. Όσο 

αναπτύσσεται οικονομικά η χώρα αποστολής, η διαφορά στον μέσο μισθό μεταξύ 

των δύο χωρών  μικραίνει (Harris & Todaro, 1970). Το παραπάνω, και σε 

συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις στη χώρα 

υποδοχής και η νοσταλγία, παρακινούν τους μετανάστες να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους. Σε άλλη έρευνα των Mancellari et al (1996), σε ένα μοντέλο όπου η 

μετανάστευση θεωρείται προσωρινό φαινόμενο, καταδεικνύει ότι κι αν ακόμη οι 

μισθοί αυξάνονται και βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας στη χώρα καταγωγής 

θα εξακολουθούν οι άνθρωποι (Αλβανοί στην συγκεκριμένη περίπτωση) να 

μεταναστεύουν, έστω και για μικρά χρονικά διαστήματα, αφού η μεταναστευτική 

εμπειρία τους δίνει τη δυνατότητα καλύτερης επαγγελματικής αποκατάστασης 

στη χώρα καταγωγής τους μετά την επάνοδό τους. Σε έρευνά του ο Dustmann 

(1996), διαπιστώνει πως ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό συσχετίζεται θετικά 

με τη διάρκεια που ο μετανάστης έθεσε σαν στόχο και με το επιθυμητό απόθεμα 

αποταμιεύσεων στο τέλος του προγραμματισμένου χρόνου και αρνητικά με το 

                                                 
34 Νεοκλασική Θεωρία: Κάθε άτομο με ορθολογική συμπεριφορά, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα 
ατομικά και οικονομικά του συμφέροντα. Αποφασίζει να μετακινηθεί σε άλλη περιοχή, ακόμη και 
μακρινή, όταν πληροφορείται ότι εκεί υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες. Προϋπόθεση της παραπάνω 
θεωρίας αποτελεί η πλήρη πληροφόρηση από την πλευρά του μετανάστη της λειτουργίας των αγορών 
εργασίας καθώς των  οικονομικών χαρακτηριστικών άλλων περιοχών.   
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δυνητικό επίπεδο εισοδήματος στη χώρα καταγωγής. Σε πιο πρόσφατη μελέτη του 

Dustmann (2003), ανατρέπει προηγούμενα συμπεράσματα. Χρησιμοποιώντας ένα 

απλό δυναμικό μοντέλο στο οποίο η καθαρή μετανάστευση μεταβάλλεται κάθε 

στιγμή, δείχνει ότι υψηλότεροι μισθοί  στη χώρα υποδοχής των μεταναστών 

μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα  στην βέλτιστη διάρκεια της 

μετανάστευσης. Η λογική πίσω από το αντιφατικό αποτέλεσμα είναι αρκετά 

απλή: μία αύξηση στους μισθούς της χώρας υποδοχής, αυξάνει την οριακή αξία 

του να παραμείνει κάποιος στη χώρα αλλά ταυτόχρονα μειώνει την οριακή 

χρησιμότητα της ψυχικής υγείας τους. Από τη μία πλευρά οι μετανάστες θέλουν 

να παρατείνουν το χρόνο παραμονής τους, σαν απάντηση στους ψηλότερους 

μισθούς, από την άλλη όμως, τα οφέλη από την παραπάνω διαμονή τους 

ελαττώνονται λόγω αυξημένης νοσταλγίας. Η έρευνα των Mancellari et al (1996) 

και  Papapanago & Sanfey (2001), ενισχύει  το παραπάνω: δεν είναι σίγουρη η 

επιστροφή των μεταναστών μετά τη βελτίωση των μισθών στη χώρα αποστολής. 

Σε μεταγενέστερη  έρευνά τους οι Kule & Mancellari (2000), διαπιστώνουν πως 

αν και η οικονομία της Αλβανίας έχει βελτιωθεί σημαντικά, η μετανάστευση των 

αλβανών αναμένεται να συνεχισθεί στο άμεσο μέλλον. Και αν δεχτούμε ότι η 

διαφορά στους μισθούς ανάμεσα στις δύο χώρες είναι το μοναδικό κίνητρο για 

μετανάστευση, τότε οι μετανάστες θα επέστρεφαν στις πατρίδες τους μόνο αν 

αυξάνονταν σημαντικά στην πατρίδα τους το ύψος των μισθών, σε σχέση με τη 

χώρα υποδοχής. Παρ΄ όλα αυτά οι μετανάστες επιστρέφουν χωρίς να συμβεί αυτή 

η αλλαγή. (Dos Santos et al, 2003) 

 

2. Προβλήματα προσαρμογής και ενσωμάτωσης. Η δυσκολία προσαρμογής στο νέο 

τρόπο ζωής και της μη ένταξης στην κοινωνία της χώρας υποδοχής, ωθεί τους 

μετανάστες στην απόφαση για εσπευσμένη επιστροφή. Η τάση επιστροφής 

εμφανίζεται εντονότερη στο πρώτο  διάστημα εγκατάστασης του μετανάστη στη 

νέα χώρα. Εάν η προσαρμογή στα νέα δεδομένα δεν επιτευχθεί, ο μετανάστης 

επιστρέφει ίσως γρηγορότερα και από τον προβλεπόμενο χρόνο. Έτσι το 1/3 των 

μεταναστών που δέχτηκε η Σουηδία από το 1950-1970, παλιννόστησε σε 

διάστημα μικρότερο από πέντε χρόνια (Klinthäll, 1998). Αλλά και το 27% των 

Τούρκων που μετανάστευσαν στην Γερμανία τη δεκαετία του ’60  επέστρεψε ως 

το τέλος της ίδιας δεκαετίας (Kräne, 1973).  
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3. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη χώρα  καταγωγής. Η αύξηση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, η δημιουργία νέων θέσεων  εργασίας και η μείωση της 

ανεργίας αποτελούν δέλεαρ για τους μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής. 

4. Η συσσώρευση χρηματικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Η μεγαλύτερη δυνατότητα 

αξιοποίησης του κεφαλαίου που συγκεντρώθηκε μέσω των εμβασμάτων και της 

τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, οδηγεί τους μετανάστες στη 

δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων στον τόπο καταγωγής τους (Dustmann, 

1993, Mancellari et al., 1996, Co et al, 2000).  

5. Η γειτνίαση των χωρών αποστολής και υποδοχής. Οι μικρές αποστάσεις ανάμεσα 

στις χώρες, π.χ. Αλβανίας – Ελλάδας, Βουλγαρίας – Ελλάδας, κάνει τους 

μετανάστες  να διατηρούν στενές οικογενειακές αλλά και επαγγελματικές σχέσεις 

με τη χώρα καταγωγής και καθιστά την απόφαση για επιστροφή ευκολότερη. 

(Λαμπριανίδης & Χατζηπροκοπίου, 2003) 

6. Σύγκριση τιμών και αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι διαφορές 

στο επίπεδο των τιμών ενισχύουν την αγοραστική δύναμη του μετανάστη στη 

χώρα καταγωγής με αποτέλεσμα να προτιμά να καταναλώνει στη χώρα του τα 

χρήματα που κέρδισε στο εξωτερικό (Hill, 1987, Djajic & Milbourne, 1988, 

Djajic, 1989).  

7. Εξάλειψη παραγόντων που τους ώθησαν στη μετανάστευση. H αποκατάσταση της 

ειρηνικής διαβίωσης, συνήθως μετά από πολιτικές αναταραχές, στη χώρα 

καταγωγής έλκει τους μετανάστες στη χώρα προέλευσής τους.  

8. Επίτευξη  στόχου μετανάστευσης. Όταν ο μετανάστης έχει προκαθορίσει το σκοπό 

της  μετανάστευσης, για παράδειγμα σπουδές των παιδιών του, με την εκπλήρωση 

του στόχου του – αν και πολλές φορές ο στόχος αναπροσαρμόζεται – ο 

μετανάστης επιστρέφει στη χώρα καταγωγής (Gmelch, 1980, Katz & Stark, 1986, 

King, 2000, Yang, 2006). 

9. Προκαθορισμένη διάρκεια παραμονής στην αλλοδαπή. Όταν περάσει το χρονικό 

διάστημα παραμονής, το οποίο ο μετανάστης είχε προσδιορίσει όταν αποφάσισε 

να μεταναστεύσει στην αλλοδαπή, επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του. Το 

διάστημα αυτό πολλάκις επαναπροσδιορίζεται. (Djajik & Milbourne, 1988, Borjas 

& Bratsberg, 1996, Stark at al,1997) 

 



 151

Πράγματι, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα βιβλιογραφία, ένα μεγάλο μέρος των 

μεταναστών επαναπατρίζεται. Ο επαναπατρισμός αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό 

κεφάλαιο για τις ΗΠΑ (Priore, 1979, LaLonde & Topel, 1993). Από το σύνολο των 

ευρωπαίων που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ, επέστρεψε περίπου το 30%, στο διάστημα 

1908-1957 (Ghosh, 2000). Τα νούμερα είναι ακόμη μεγαλύτερα στην περίπτωση της 

Γερμανίας και της Ελβετίας: τα 2/3 και 4/5 αντίστοιχα του συνόλου των μεταναστών 

των παραπάνω χωρών, παλιννόστησαν (Böhning, 1984). Στις σύγχρονες οικονομίες 

και με βάση την μεταναστευτική θεωρία, η επιστροφή των μεταναστών στη χώρα 

καταγωγής τους  αποτελεί ένα στάδιο του μεταναστευτικού κύκλου (King, 1986). Ο 

ίδιος ερευνητής βλέπει την παλιννόστηση σαν εξελισσόμενη μεταναστευτική 

διαδικασία (βλέπε King, 2000). Πρόθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών που 

μεταναστεύουν, είναι να επιστρέψουν κάποτε στην πατρίδα τους, τον ακριβή όμως 

χρόνο επιστροφής ελάχιστοι μπορούν να προσδιορίσουν. Σε έρευνα των Ahlburg & 

Brown (1998), το 99% των ερωτηθέντων από τις φυλές Τόνγκα και Σαμόαν στην 

Αυστραλία, απάντησαν ότι σκοπεύουν κάποτε να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αλλά 

μόνο το 7,5% προσδιόρισε το πότε θα φύγει.  

 

Δεκαετίες πριν, η μετανάστευση είχε έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα ενίοτε και 

παντοτινό. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη των μεταφορών και η 

βελτίωση του οδικού δικτύου, καθώς και ειδικές περιπτώσεις γειτνίασης της χώρας 

αποστολής με τη χώρα αποδοχής των μεταναστών, άλλαξαν αυτόν το χαρακτήρα σε 

λιγότερο μόνιμο, έως εποχικό, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων. 

Σήμερα, είναι σύνηθες το φαινόμενο, να έρχονται μετανάστες από γειτονικές χώρες 

για εποχιακή εργασία δύο-τριών μηνών και να επιστρέφουν στην χώρα τους με το 

πέρας της σύμβασής τους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως Ελλάδας – 

Αλβανίας, Γερμανίας – Πολωνίας, Τσεχίας – Σλοβακίας και λιγότερο Αγγλίας- 

Γαλλίας, όπου οι μετανάστες εργάζονται στην μία χώρα και  κατοικούν στην άλλη.  

 

Οι θεωρίες δικτύου (network theories) δίνουν έμφαση στη σπουδαιότητα των 

κοινωνικών δεσμών μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής. Άλλωστε οι 

οικονομικοί ή κοινωνικοί δεσμοί που δημιουργούνται ανάμεσα στις χώρες υποδοχής 

και αποστολής διατηρούνται και μετά την επιστροφή (Sassen, 1988). Σε έρευνά του ο 

Bohning (1972), με προσκεκλημένους εργαζόμενους στη Γερμανία, παρατήρησε ότι 

όσο περισσότερο έμεναν οι μετανάστες τόσο υψηλότερους στόχους απόκτησης 
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υλικών αγαθών έθεταν, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια παραμονής 

τους και τελικά έμεναν μόνιμα στη Γερμανία.  

 

Από αποτελέσματα ερευνών προκύπτει πως η εργασιακή εμπειρία σε χώρα του 

εξωτερικού, αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης στη χώρα υποδοχής (Mancellari et 

al., 1996, Co et al., 2000), ή τη δημιουργία νέας επιχείρησης από τον μετανάστη που 

επέστρεψε. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και η μόρφωση που αποκτούν οι μετανάστες στη 

χώρα υποδοχής, μεταφέρονται και διαχέονται με θετικά επεκτατικά αποτελέσματα 

στη χώρα καταγωγής. (Dos Santos et al., 2003). Σε αντίθετα αποτελέσματα καταλήγει 

η έρευνα της Paine (1974) πάνω στο ίδιο θέμα: έδειξε ότι οι Τούρκοι που είχαν 

αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στη Γερμανία δεν την αξιοποίησαν όταν επέστρεψαν. 

Στην Τουρκία επίσης, ο Straubhaar (1986) παρατήρησε ότι οι μετανάστες δεν είναι 

απαραίτητο να εφαρμόζουν όσα έμαθαν στη χώρα υποδοχής, όταν επιστρέφουν στη 

χώρα καταγωγής τους.  

 

Eίναι γεγονός λοιπόν ότι ένα μέρος των μεταναστών κάποτε επιστρέφει στη χώρα 

καταγωγής. Το να γνωρίζουμε την πρόθεση των μεταναστών για την περαιτέρω 

παραμονή τους, είναι άκρως ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό για τη χάραξη 

μεταναστευτικής πολιτικής. Εφόσον οι μετανάστες αποτελούν μέρος του εργατικού 

δυναμικού της χώρας υποδοχής, μια εκτίμησή του μεταναστευτικού πληθυσμού με 

βάση τις δηλωθείσες προθέσεις τους, κρίνεται απαραίτητη για την εκτίμηση του 

εργατικού δυναμικού και τις μεσο-μακροπρόθεσμες παραγωγικές δυνατότητες της 

χώρας υποδοχής. Επίσης είναι σημαντικό για τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας αφού 

μέρος των εσόδων τους προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές των μεταναστών. 

Αλλά και για το Υπουργείο Παιδείας κρίνεται σημαντική η εκτίμηση του αριθμού 

των μεταναστών αφού ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού, σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, αποτελείται από παιδιά μεταναστών όπως θα δούμε στο 

κεφάλαιο 5. Τέλος, η γνώση των προθέσεων μεταναστών είναι σημαντική για τους 

φορείς ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και υγειονομικής περίθαλψης. Εφόσον 

εργάζονται στην Ελλάδα, δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα μας 

και όσοι παραμείνουν, θα έλθει η στιγμή που θα συνταξιοδοτηθούν από τα ελληνικά 

ταμεία.   
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 Όπως προκύπτει από την διεθνή βιβλιογραφία, η πρόθεση του μετανάστη να φύγει 

επηρεάζει την καταναλωτική και αποταμιευτική συμπεριφορά του (Dustman, 1996, 

Merkle & Zimmermann, 1992). Ομοίως, οι Galor & Stark (1990) έδειξαν ότι, με την 

προϋπόθεση ότι οι μισθοί είναι διαφορετικοί ανάμεσα στις χώρες αποστολής και 

υποδοχής, η πιθανότητα επιστροφής επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά και 

απόδοση στην εργασία των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Στην παραπάνω έρευνα, 

οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι σε σύγκριση με τους γηγενείς, όσοι μετανάστες έχουν 

πρόθεση να επιστρέψουν αναμένεται να αποταμιεύουν και να εμβάζουν περισσότερα 

χρήματα. 

 

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι αλλοδαποί στην Ελλάδα το 2001, αποτελούν το 13% του 

εργατικού δυναμικού και το 7% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, από 1,22% 

που ήταν το 1991. Αν λάβουμε υπ΄ όψη μας ότι το 84% των αλλοδαπών είναι ηλικίας 

20-44 ετών, έναντι του 37% του ντόπιου ελληνικού πληθυσμού, κατανοούμε πόσο 

πολύ περιορίζεται το έλλειμμα σε αυτές τις παραγωγικές ηλικίες. Οι λιγοστές έρευνες 

που έγιναν για τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, έδειξαν ότι το όφελος από 

την εισροή των μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, είναι μεγάλο. Οι μετανάστες 

συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, στη διατήρηση σταθερού δείκτη τιμών και 

στην ανάπτυξη αρκετών τομέων της οικονομίας. Επιπλέον, εργασίες που απαξιούσαν 

να κάνουν έλληνες εργαζόμενοι, σήμερα αναλαμβάνονται από τους μετανάστες 

(Sarris & Zografakis, 1999, Λαμπριανίδης  & Λιμπεράκη, 2001) 

 

4.3  Πρόθεση μεταναστών να μείνουν στην Ελάδα 

Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από την έρευνα πεδίου που 

έγινε κατά την περίοδο 2005-2006 σε όλη την Ελλάδα και που περιγράψαμε 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Καταγράψαμε την πρόθεση παραμονής στην Ελλάδα 

μόνο μια φορά, κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Βέβαια, 

ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η πρόθεση των μεταναστών, όπως 

δηλώθηκε στο ερωτηματολόγιο, υλοποιείται στο πέρασμα του χρόνου. Παρόλα αυτά 

η χρήση στοιχείων προθέσεων είναι δόκιμη όταν δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία 

(Manski, 1990, Sandu & Jong, 1996, Papapanagos & Sanfey, 2001). Ο Bovenkerk 

(1974) αναφέρει αρκετές έρευνες στις οποίες μετανάστες με πρόθεση να φύγουν 

τελικά παρέμειναν μόνιμα στη χώρα υποδοχής.  
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Στο παρόν κεφάλαιο, από το αρχικό δείγμα των 1443 παρατηρήσεων έχουν 

αποκλεισθεί από την ανάλυση 3 ερωτηματολόγια που δεν έχουν απάντηση στην 

βασική ερώτηση: «Σκοπεύετε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την Ελλάδα;». 

Τα 1440 ερωτηματολόγια αποτελούν το 0,181% των μεταναστών που καταγράφηκαν 

στην απογραφή του 2001 και το 0,125% των μεταναστών που εκτιμάται ότι ζουν 

στην Ελλάδα.35  Ερωτήθηκαν μετανάστες 16 έως 65 χρονών που αποτελούν μέρος ή 

εν δυνάμει μέρος  του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Οι μεταβλητές που 

προσδίδουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματός μας, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα  4.3.1, και είναι κατανεμημένες με βάση την πρόθεση των μεταναστών να 

μείνουν στην Ελλάδα ή να φύγουν από την Ελλάδα. Η πληροφορία που έχουμε για το 

χρονικό ορίζοντα επιστροφής, όσων σκέπτονται να φύγουν, προέρχεται από επόμενη 

ερώτηση: «μετά από πόσο χρονικό διάστημα σκέπτεστε να φύγετε;» την οποία 

παρουσιάσουμε στην ενότητα 4.3.3 του παρόντος κεφαλαίου. Περισσότερες 

πληροφορίες παρατίθενται στον Πίνακα 3.4.31 του κεφαλαίου 3 και στο παράρτημα 

Π.3.5.1, Π.3.5.2, Π.3.5.3 και Π.3.5.4. 

 

Χαρακτηριστικά των μεταναστών 

Στη μελέτη της πρόθεσης να μείνουν οι μετανάστες στην Ελλάδα, αρχικά είναι 

χρήσιμο να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

μεταναστών και της πρόθεσής τους να μείνουν ή να φύγουν. Το πρώτο πράγμα που 

παρατηρούμε είναι ότι οι απαντήσεις στην  ερώτηση «Σκοπεύετε να φύγετε μετά από 

κάποια χρόνια από την Ελλάδα;» εμφανίζονται μοιρασμένες με μια μικρή υπεροχή 

(52,5%), αυτών που δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. Στην τέταρτη και πέμπτη στήλη 

του Πίνακα 4.3.1, με τη στατιστική z, ελέγχουμε αν υπάρχει στατιστική διαφορά στα 

ποσοστά μεταξύ των δυο κατηγοριών, αυτών που δηλώνουν ότι προτίθενται να 

μείνουν και όσων ότι θα φύγουν. Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικότερα  τα 

αποτελέσματα σε ομάδες. 

i) Δημογραφικά χαρακτηριστικά: Στον Πίνακα 4.3.1 λοιπόν παρατηρούμε ότι τα 

ποσοστά με βάση το φύλο διαφέρουν στατιστικά μεταξύ όσων δήλωσαν πρόθεση να 

                                                 
35 Η εκτίμηση έγινε με συντηρητικούς υπολογισμούς συμπεριλαμβανομένης της παράνομης 
μετανάστευσης για το 2004 από τον Martin Baldwin-Edwards χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορες 
πηγές, ως εξής: 800.000 καταγεγραμμένοι αλλοδαποί στην απογραφή του 2001, συν 150.000 
παράνομοι αλλοδαποί συν τους  200.000 ομογενείς χωρίς την ελληνική ιθαγένεια,  φτάνουν τους 
1.150.000  δηλαδή 10,3% του συνολικού πληθυσμού. Statistical Data on Immigrants in Greece, 
Mediterranean Migration Observatory, 2005 
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μείνουν ή να φύγουν: το ποσοστό των ανδρών (43,5%)  που εκφράζει πρόθεση να 

μείνει είναι μικρότερο από το αντίστοιχο  των γυναικών (52,8%). Μια πιθανή 

εξήγηση θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι πολλοί άνδρες έχουν αφήσει την 

οικογένεια πίσω στη χώρα καταγωγής ενώ οι περισσότερες γυναίκες μετανάστριες 

ζουν εδώ με την οικογένειά τους. Με βάση τα δεδομένα της έρευνάς μας, από το 

σύνολο των 123 παντρεμένων μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, 

και που έχουν  αφήσει τις/τους  συζύγους τους στη χώρα καταγωγής τους, οι 97 είναι 

άνδρες ενώ μόνο οι 26 είναι γυναίκες. Το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό 

μεταναστών εκφράζει την επιθυμία να φύγει δεν θα πρέπει να δημιουργεί εντυπώσεις. 

Ενδιαφέροντα προς σύγκριση είναι τα στοιχεία που αφορούν τους έλληνες 

μετανάστες της Γερμανίας: από το ένα εκατομμύριο που μετανάστευσαν κατά την 

περίοδο 1960-1984, εκτιμάται ότι σταδιακά επέστρεψε στην Ελλάδα το 85% 

(Glytsos, 1988) ενώ από τις 450.000 που μετανάστευσαν σε ευρωπαϊκές χώρες το 

διάστημα 1968-77, εκτιμάται ότι επέστρεψε το 53% (Πατινιώτης, 1985).  

 

 Ως προς την ηλικία, δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές οι διαφορές μεταξύ 

αυτών που δήλωσαν πρόθεση να μείνουν και αυτών που θα φύγουν. Πιο πιθανό είναι 

να μείνουν στην Ελλάδα, οι προερχόμενοι από τη Γεωργία, Ρωσία και Πολωνία, με 

ποσοστά 63,5%, 70% και 56,8% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι προερχόμενοι από τη 

Βουλγαρία (67,2%) και τη Ρουμανία (61,4%), δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. 

Στατιστικά σημαντικές είναι μόνο οι διαφορές για τους προερχόμενους από την 

Βουλγαρία, τη Γεωργία και την Ρωσία. 

 

Οι διαφορές που προκύπτουν στην πρόθεση να μείνουν ή να φύγουν είναι στατιστικά 

σημαντικές για όλες τις μεταβλητές που δηλώνουν το θρήσκευμα του μετανάστη. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θρήσκευμα συσχετίζεται με τη χώρα προέλευσης του 

μετανάστη (Πίνακας Π.3.1.3 του κεφαλαίου 3.), οι περισσότεροι χριστιανοί (53,1%), 

δήλωσαν πρόθεση να μείνουν, ενώ  οι μουσουλμάνοι και οι έχοντες άλλο θρήσκευμα 

δήλωσαν πρόθεση να φύγουν (65% και 65,4% αντίστοιχα).  
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ii) Μορφωτικό επίπεδο και οικογενειακή κατάσταση: Ανεξάρτητα από το επίπεδο 

μόρφωσής τους, οι περισσότεροι δηλώνουν πρόθεση να φύγουν.36 Μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και στατιστικά σημαντική διαφορά, παρουσιάζει το τμήμα του πίνακα 

που σχετίζεται με την ύπαρξη παιδιών: το 53% αυτών που έχουν τα παιδιά μαζί τους 

στην Ελλάδα δηλώνουν πως πρόκειται να μείνουν. Αντιθέτως, αυτοί που άφησαν τα 

παιδιά πίσω στην χώρα καταγωγής τους δηλώνουν πρόθεση να φύγουν σε ποσοστό 

75,2%.  

 

iii) Νομικό πλαίσιο: Και σε αυτήν την ενότητα παρατηρούμε ότι ανεξάρτητα από το 

εάν είναι νόμιμοι ή παράνομοι, το ποσοστό αυτών που θέλουν να φύγουν είναι 

μεγαλύτερο αυτών που θέλουν να μείνουν (53,1% των νόμιμων και 69,1% των 

παράνομων). Αντιθέτως οι κάτοχοι του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, 

(ΕΔΤΟ), οι έχοντες πολιτικό άσυλο και οι προσκεκλημένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι 

στην συγκεκριμένη έρευνα αντιμετωπίζονται σαν μια ομάδα, δηλώνουν πρόθεση να 

μείνουν με ποσοστό 60,3%.37 Οι βορειοηπειρώτες δεν θεωρούν τους εαυτούς τους 

μετανάστες αφού με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα νοιώθουν να έχουν γυρίσει 

στην πατρίδα τους. Στατιστικά σημαντική διαφορά, ως προς την πρόθεση να μείνουν 

ή να φύγουν, έχουν μόνο οι παράνομοι και οι κάτοχοι του ΕΔΤΟ.  

 

iv) Γνώση της ελληνικής γλώσσας: η διαφορά μεταξύ αυτών που δηλώνουν πρόθεση 

να μείνουν και πρόθεση να φύγουν είναι σημαντική για όλες τις μεταβλητές που 

αφορούν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας: οι περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν 

να γράφουν και να διαβάζουν, δηλώνουν πρόθεση να μείνουν (53,7% και 52% 

αντίστοιχα) ενώ από όσους ξέρουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα, οι περισσότεροι 

σκοπεύουν να φύγουν (51,6%). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μετανάστες που 

επένδυσαν στη γνώση της ελληνικής γλώσσας με σκοπό την εξεύρεση καλύτερης 

απασχόλησης και την ομαλότερη ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Από τα 

δεδομένα της έρευνάς μας προκύπτει ότι από το σύνολο των 255 μεταναστών που 

έχουν πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσομάθειας ή έχουν παρακολουθήσει 

τουλάχιστον τρεις τάξεις σε ελληνικό σχολείο, οι 152 δήλωσαν πρόθεση να μείνουν 

                                                 
36  Έρευνα των Λαμπριανίδη, Χατζηπροκοπίου (2003), αναφέρει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης  των 
παλιννοστησάντων  ανδρών  στην Αλβανία  ανέρχεται σε 48,4% για τους έχοντες ανώτερη εκπαίδευση 
και 39,4% δευτεροβάθμια. 
37 Αφορά κυρίως τους βορειοηπειρώτες, που αν και είναι ελληνικής καταγωγής δεν τους έχει αποδοθεί 
(ακόμη) η ελληνική ιθαγένεια. 



 157

και οι 103 να φύγουν, (βλέπε πίνακα Π.3.5.4 του κεφαλαίου 3.). Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει τους μετανάστες που έμαθαν να μιλούν από ανάγκη ή μετά από 

μακρόχρονη παραμονή τους στην Ελλάδα.    

 

v) Οικονομικές μεταβλητές: Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα 

στην επιθυμία να επιστρέψουν στη χώρα τους και στο ύψος του μισθού που αποκτούν 

από το κύριο επάγγελμά τους: όσο ο μισθός ανεβαίνει τόσο μειώνεται το ποσοστό 

αυτών που δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. Οι έχοντες μισθό έως 1000 € δηλώνουν 

πρόθεση να φύγουν κατά 54,6%, αυτοί που έχουν μισθό 1000-1500 € έχουν τις ίδιες 

πιθανότητες να μείνουν ή να φύγουν ενώ για όσους έχουν μισθό μεγαλύτερο των 

1500 €  η πιθανότητα να φύγουν μειώνεται στο 48,9%. Η παραπάνω όμως διαφορά 

μεταξύ των δυο ομάδων (πρόθεση να μείνουν / να φύγουν) για όλες τις κατηγορίες 

του μισθού δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Στο ίδιο με το παραπάνω πλαίσιο κινείται η σχέση μεταξύ πιθανής εξέλιξης του 

εισοδήματος και πρόθεσης να μείνουν: οι μετανάστες που πιστεύουν σε μια 

καλυτέρευση του εισοδήματός τους αλλά και οι προσωρινά άνεργοι δηλώνουν 

πρόθεση να μείνουν (51,4% και 57,2% αντίστοιχα).38 Η διαφορά που προκύπτει είναι 

στατιστικά σημαντική. Οι λιγότερο αισιόδοξοι ως προς την εξέλιξη του εισοδήματός 

τους, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν ότι η εξέλιξη των εισοδημάτων τους θα είναι 

μέτρια ή κακή, δηλώνουν πρόθεση να φύγουν (54,3% και 64,5% αντίστοιχα). Η 

διαφορά είναι στατιστικά σημαντική μόνο για όσους αναμένουν μια κακή εξέλιξη του 

εισοδήματός τους.  

 

 Ανεξάρτητα από το εάν απασχολήθηκαν ή όχι στη χώρα καταγωγής τους πριν 

μεταναστεύσουν, η πρόθεση να επιστρέψουν υπερισχύει (53,8% και 50,3% 

αντίστοιχα), αλλά η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που δηλώνουν ότι θα μείνουν και σε 

όσους δηλώνουν ότι θα φύγουν δεν είναι σημαντική. Η συντριπτική πλειοψηφία 

αυτών που είχαν εργασιακή εμπειρία στον τόπο καταγωγής τους αφορά εργασία στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής όπου και συνέχισαν να απασχολούνται όταν 

πρωτοήλθαν στην Ελλάδα (βλέπε Πίνακες 3.4.28 και 3.4.19 του κεφαλαίου 3.). 

                                                 
38 Οι προσωρινά άνεργοι είναι μετανάστες που απασχολούνται κυρίως σε εποχικά επαγγέλματα όπως 
τουριστικά ή οικοδομές οι οποίοι αμείβονται ικανοποιητικά  κατά τα διαστήματα που απασχολούνται 
και παραμένουν αισιόδοξοι όσο αναμένουν τη νέα τους  απασχόληση. 
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Όμως, υπάρχει και ένα ποσοστό μεταναστών με αυξημένα προσόντα και εργασιακή 

εμπειρία, που δεν μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν στην Ελλάδα (Πίνακας Π.3.6β του 

κεφαλαίου 3.). 
 

Επίσης, όπως είναι αναμενόμενο, οι περισσότεροι (63,3%) από αυτούς που στέλνουν 

χρήματα στην χώρα τους, από τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, δηλώνουν 

ότι σκοπεύουν να φύγουν, είτε επειδή έχουν οικονομικά εξαρτώμενα άτομα (62,95%) 

είτε επειδή με τα χρήματα που στέλνουν επενδύουν στη χώρα καταγωγής τους. Στην 

αντίθεση περίπτωση, από τους μετανάστες που  δεν στέλνουν χρήματα στην χώρα 

τους, το 55,4% δηλώνει  πρόθεση να μείνει. Ομοίως, οι περισσότεροι από αυτούς που 

ήρθαν στην Ελλάδα μόνο μια φορά σκοπεύουν να μείνουν με ποσοστό 51,8% ενώ 

όσοι ήρθαν περισσότερες φορές είναι πιο πιθανό να φύγουν (59,7%). Η διαφορά στην 

πρόθεση να μείνουν ή να φύγουν είναι στατιστικά σημαντική για όλες τις παραπάνω 

μεταβλητές. 

 

Ολοκληρώνοντας λοιπόν την ενότητα αυτή και με βάση την περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, θα λέγαμε ότι οι μετανάστες που δηλώνουν πρόθεση να μείνουν στην 

Ελλάδα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: προέρχονται από τη Ρωσία, και τη 

Γεωργία, είναι χριστιανοί στο θρήσκευμα, έχουν τα παιδιά μαζί τους στην Ελλάδα, 

δεν έχουν οικονομικά εξαρτώμενα άτομα πίσω στην πατρίδα τους, ούτε εμβάζουν 

χρήματα στη χώρα καταγωγής τους. Επίσης, μετανάστευσαν στην Ελλάδα μόνο μία  

φορά, έχουν επενδύσει στη γνώση της ελληνικής γραφής και ανάγνωσης και 

αναμένουν μια καλή εξέλιξη των εισοδημάτων τους στο μέλλον. 

 

Οικονομετρική εκτίμηση της πιθανότητας να μείνουν οι μετανάστες στην 
Ελλάδα:  Ρrobit ανάλυση 
Η περιγραφική ανάλυση της παραπάνω ενότητας παρέχει μια ικανοποιητική 

πληροφόρηση των βασικών χαρακτηριστικών του δείγματός μας. Συγκεκριμένα, δίνει 

τη διμεταβλητή (bivariate) σχέση κάθε μεταβλητής με την πρόθεση των μεταναστών 

να μείνουν στην Ελλάδα. Μια πιο συστηματική διερεύνηση της σχέσης της κάθε 

ερμηνευτικής μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή, κρατώντας τις άλλες 

μεταβλητές σταθερές, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάλυση. Στην παρούσα 

ενότητα εκτιμούμε την πιθανότητα της πρόθεσης των μεταναστών να μείνουν στην 

Ελλάδα ή να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους ή να μεταναστεύσουν σε μια 
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τρίτη χώρα.39 Για την παραπάνω εκτίμηση χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Probit. Η 

ανάλυση ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό των οριακών επιδράσεων (marginal 

effects) στους μέσους των μεταβλητών, οι οποίες  μας δείχνουν πως μεταβάλλεται η 

πιθανότητα παραμονής των μεταναστών εξαιτίας μιας μικρής μεταβολής σε μια 

ανεξάρτητη μεταβλητή, κρατώντας τις υπόλοιπες ερμηνευτικές μεταβλητές σταθερές. 

Στο παράρτημα του κεφαλαίου παρουσιάζεται αναλυτικότερα η οικονομετρική 

μέθοδος που χρησιμοποιούμε. 

 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος επιλέξαμε την ερώτηση του 

ερωτηματολογίου: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την Ελλάδα;». 

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν δύο: «ναι» και «όχι». Η πρώτη κωδικοποιήθηκε για να 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση και πήρε την τιμή «1» και η δεύτερη την τιμή «0». Ως  

ερμηνευτικές μεταβλητές χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές που παρουσιάσαμε στην 

παρούσα ενότητα.Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.3.2. Στην πρώτη στήλη παραθέτουμε τις ερμηνευτικές μεταβλητές. Στη 

δεύτερη στήλη τους εκτιμηθέντες συντελεστές, στην τρίτη στήλη τα τυπικά 

σφάλματα και στην τέταρτη στήλη την οριακή επίδραση του κάθε συντελεστή, που 

προέκυψε από την probit ανάλυση.  

 

Για την οικονομετρική μας ανάλυση χωρίσαμε τους μετανάστες σε τέσσερις 

ηλικιακές τάξεις και κρατήσαμε την πρώτη, που περιλαμβάνει μετανάστες 16-20 

ετών, ως ομάδα αναφοράς. Παρατηρούμε πως όλες οι τάξεις είναι στατιστικά 

σημαντικές και πως  όσο αυξάνεται η ηλικία των μεταναστών τόσο μικραίνει η 

πιθανότητα επιστροφής τους (άρα αυξάνεται η πιθανότητα να μείνουν στην 

Ελλάδα).40 Όπως βλέπουμε  μετανάστες ηλικίας 36-50 χρονών έχουν μικρότερη 

πιθανότητα να φύγουν κατά 13,3 ποσοστιαίες μονάδες  ενώ μετανάστες ηλικίας 50-65 

χρονών έχουν 15,7 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να φύγουν σε σχέση 

με την ομάδα αναφοράς. Μια εξήγηση αυτής της αρνητικής σχέσης μπορεί να είναι 

το γεγονός ότι  οι νέοι συνήθως είναι πιο ευέλικτοι στις μετακινήσεις τους, ρισκάρουν 

περισσότερο και είναι πιο δεκτικοί στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη ζωή τους. 

                                                 
39 Οι περισσότεροι μετανάστες δήλωσαν ότι θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. 
40 Η επιθυμία των Αλβανών να φύγουν από τη χώρα τους  μειώνεται με το πέρασμα της ηλικίας.(Κule 
et.al., 2000). Αντίστοιχα η επιθυμία των μεταναστών (immigrants) να φύγουν από την Ελλάδα  
μειώνεται όσο ηλικιώνονται οι μετανάστες. Μήπως η μετακίνηση ενός ανθρώπου συνδέεται αρνητικά 
με το πέρασμα της ηλικίας?  
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Αντιθέτως, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν περισσότερες οικογενειακές 

υποχρεώσεις και  λιγότερες ευκαιρίες για ένα νέο ξεκίνημα και μια νέα μετακίνηση. 

 

Ως ομάδα αναφοράς στη μεταβλητή που δηλώνει χώρα προέλευσης του μετανάστη, 

πήραμε την Αλβανία. Όπως βλέπουμε η Ρουμανία και η Πολωνία είναι στατιστικά μη 

σημαντικές ως προς την πρόθεση επιστροφής. Όλες οι υπόλοιπες είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5-10%. Έτσι, οι μετανάστες που προέρχονται 

από την Βουλγαρία  έχουν  κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες  μεγαλύτερη πιθανότητα να 

φύγουν σε σχέση με τους Αλβανούς ενώ οι προερχόμενοι από την Γεωργία, τη Ρωσία 

και τις ‘λοιπές χώρες’ του ερωτηματολογίου, έχουν  μεγαλύτερη  πιθανότητα να 

μείνουν κατά 14,5,  18,2 και 9 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Το μεγάλο ποσοστό 

(62%), των Βουλγάρων που στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του στη Βουλγαρία 

(Cavounidis, 2004), όπως και η εγγύτητα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, ίσως εξηγεί 

την πρόθεσή τους για επιστροφή.41 Ως άλλους πιθανούς λόγους των διαφορετικών 

προθέσεων ανάμεσα στις παραπάνω εθνικότητες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: τις 

πολιτικές αναταραχές στη Γεωργία, τη διαφορετική οικονομική εξέλιξη των χωρών 

καταγωγής, τη διαφορετική κουλτούρα μεταξύ χωρών αποστολής – υποδοχής, όπως 

οι ασιατικές και οι αφρικανικές χώρες ή την εύκολη και με ελάχιστο κόστος 

πρόσβαση στη χώρα καταγωγής λόγω γειτνίασης με την Ελλάδα.  

 

Οι Μουσουλμάνοι, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, και οι ‘άλλου θρησκεύματος’ 

μετανάστες, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, συγκρινόμενοι με τους χριστιανούς, που 

αποτελούν την ομάδα αναφοράς, έχουν κατά 15 περίπου ποσοστιαίες μονάδες 

περισσότερες πιθανότητες, να φύγουν.42 Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με 

μεγάλη θρησκευτική ομοιογένεια, ίσως εξηγεί την συγκεκριμένη δήλωση πρόθεσης. 

Οι ομόθρησκοι χριστιανοί μετανάστες γίνονται περισσότερο αποδεκτοί από τους 

Έλληνες και ενσωματώνονται πολύ ευκολότερα από ότι οι μουσουλμάνοι, λόγω 

κοινής κουλτούρας και πολιτισμικότητας. Αντίθετα, η ‘διαφορετικότητα’ των 

μουσουλμάνων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω θρησκεύματος, όπως για 

παράδειγμα έλλειψη χώρων προσευχής, τους ωθούν στην παλιννόστηση. 

 
                                                 
41 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Βούλγαροι, ανειδίκευτοι αλλά και συγκεκριμένων 
ειδικοτήτων, έρχονται προσκεκλημένοι Ελλήνων επιχειρηματιών στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών 
Ελλάδας – Βουλγαρίας. 
42 Περιλαμβάνονται ορθόδοξοι, καθολικοί, προτεστάντες και διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί. 
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Η εκπαίδευση και η γνώση της ελληνικής γλώσσας, δηλώνουν επένδυση σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο. Όσο αφορά τη μεταβλητή της εκπαίδευση, ως ομάδα αναφοράς 

θέσαμε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.43 Τα ευρήματά μας δείχνουν στατιστικά 

σημαντική μόνο  την τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία επηρεάζει θετικά την πρόθεση 

επιστροφής στη χώρα καταγωγής. Πιο συγκεκριμένα, μετανάστες που τέλειωσαν ή 

φοίτησαν κάποια χρόνια στην τριτοβάθμια βαθμίδα έχουν κατά 8,1 ποσοστιαίες 

μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να φύγουν σε σχέση με όσους έχουν φτάσει έως την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια πιθανή εξήγηση για το παραπάνω μπορεί να είναι το 

γεγονός ότι τελειώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν αυξημένα προσόντα 

γεγονός που συνδέεται με μεγαλύτερες απολαβές στη χώρα καταγωγής. Ο πιθανός 

στόχος της δημιουργίας ενός χρηματικού κεφαλαίου στην αλλοδαπή επιτυγχάνεται 

γρηγορότερα και η επιστροφή επισπεύδεται (Dustmann, 1996). Επίσης ο συνδυασμός 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταναστευτικής εμπειρίας ίσως αυξάνει κατά πολύ 

την πιθανότητα επαγγελματικής επιτυχίας στη χώρα καταγωγής.44 

 

Όσο αφορά τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, παρατηρούμε ότι μεμονωμένα η 

ομιλία, γραφή και ανάγνωση δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες της 

πρόθεσης των μεταναστών να φύγουν. Ο έλεγχος F, έδειξε ότι υπάρχει ταυτόχρονη 

στατιστική σημαντικότητα στη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%.45 Δηλαδή, υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και πρόθεσης των μεταναστών να φύγουν. Έτσι, όσοι γνωρίζουν 

καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν 

σε σχέση με αυτούς που την γνωρίζουν μέτρια έως καθόλου. Οι οριακές επιδράσεις 

βέβαια είναι πολύ μικρές. Σε αντίστοιχο αποτέλεσμα κατέληξε η έρευνα του 

Dustmann (1996), πάνω στη συμπεριφορά των προτιθέμενων να επιστρέψουν 

μεταναστών. Κατά τον Dustmann, όσοι μετανάστες σκοπεύουν να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους, δεν επενδύουν στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αφού 

η γνώση της γλώσσας (language capital), πέρα από το κόστος εκμάθησης που 

συνεπάγεται, ενώ είναι πολύ σημαντική στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, 

δεν μεταφέρεται στην αγορά εργασίας της χώρας καταγωγής.  
                                                 
43 Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ερωτώμενος παρακολουθεί ή έχει τελειώσει την αντίστοιχη 
εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα. 
44 Από έρευνα της Καβουνίδη (2003) προκύπτει ότι 22% των μεταναστών είναι πτυχιούχου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
Επίσης το 45% των μεταναστών έχει φοιτήσει σε τεχνική ή επαγγελματική σχολή. Τα προσόντα που 
έχουν αποκομίσει αξιοποιούνται ελάχιστα στην Ελλάδα.   
45 Απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση (Prob > chi2 = 0,0589) 
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Όλες οι μεταβλητές που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση του μετανάστη 

εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές. Ως ομάδα αναφοράς θέτουμε τους μετανάστες 

που άφησαν τα παιδιά τους στη χώρα καταγωγής τους. Οι μετανάστες που ζουν στην 

Ελλάδα μαζί με τα παιδιά τους, αλλά και όσοι δεν είναι παντρεμένοι ή δεν έχουν 

παιδιά, έχουν κατά 15,2 και 13 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, μικρότερη 

πιθανότητα να φύγουν σε σχέση με αυτούς που έχουν αφήσει τα παιδιά τους στην 

χώρα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών των μεταναστών έχει ενταχθεί 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Σκούρτου και συν., 2004), γνωρίζουν καλά την 

ελληνική γλώσσα, σε πολλές δε περιπτώσεις καλύτερα από την μητρική τους.46 47 

Επομένως, είναι λογικό να σκοπεύουν να επιμηκύνουν τη διάρκεια της εδώ 

παραμονής τους μέχρι το πέρας των σπουδών των παιδιών τους. Αυτό βέβαια θα έχει 

και άλλες συνέπειες: τα παιδιά θα έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία και η 

επιστροφή τους – κυρίως των παιδιών αλλά και των γονιών – μπορεί έως και να 

ματαιωθεί. Επιπλέον, όσο περισσότερο ζει ο μετανάστης στην Ελλάδα τόσο λιγότερες 

είναι οι επαφές του με τον τόπο καταγωγής του και συνηθίζει τη νέα κατάσταση. 

Επίσης, δυσκολότερα μετακινείται μια πολυμελής οικογένεια από ότι ένα άτομο. 

Αντιθέτως, όσοι άφησαν τα παιδιά τους στη χώρα καταγωγής τους, επισκέπτονται 

τακτικότερα τη χώρα  τους, διατηρούν στενότερες επαφές με τους συγγενείς και 

φίλους που μένουν εκεί και θα επιδιώκουν να επιστρέψουν το συντομότερο.  

 

Στη χώρα καταγωγής μπορεί να βρίσκονται και άλλα οικονομικώς εξαρτώμενα 

άτομα, εκτός των παιδιών. Η πιθανότητα να επιστρέψουν οι μετανάστες που έχουν 

οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη χώρα καταγωγής τους, είναι μικρότερη κατά 12,2 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις 

πίσω τους. Ίσως οι συνθήκες διαβίωσης στη χώρα καταγωγής δεν επιτρέπουν την 

επιστροφή του μετανάστη. Τα εισοδήματα που αποκτά ο μετανάστης στην Ελλάδα, 

συγκρινόμενα με τα εισοδήματα που θα αποκτούσε εργαζόμενος στη χώρα 

καταγωγής του, δίνουν τη δυνατότητα στο μετανάστη να αντεπεξέλθει στις εκεί 

οικονομικές τους υποχρεώσεις.   

 
                                                 
46 Από στοιχεία του ΙΠΟΔΕ προκύπτει ότι ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών στην Α/θμια και τη 
Β/θμια εκπαίδευση κατά  τη σχολική χρονιά 2002/03, έφτασε τις 98.241 δηλαδή το 6,7% του συνόλου 
του μαθητικού πληθυσμού.  
47  Από το παραπάνω σύνολο, οι 15.000 περίπου μένουν στην Ελλάδα για λιγότερο από 2 χρόνια 
(Γκότοβος και Μαρκου, 2004) 
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Πριν προχωρήσουμε στις μεταβλητές που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο 

εγκατάστασης των μεταναστών παραθέτουμε μερικές  επισημάνσεις. Από τον Πίνακα 

3.4.17 του κεφαλαίου 3 γνωρίζουμε ήδη, ότι  74,4% των μεταναστών δηλώνουν 

νόμιμοι, 9,8% παράνομοι, και οι υπόλοιποι 16% νόμιμοι με ειδικό καθεστώς, όπως: 

κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), έχουν πολιτικό άσυλο, 

είναι εποχικοί εργαζόμενοι ή έχουν διπλή ιθαγένεια. Κατά την ανάλυση του νομικού 

πλαισίου των μεταναστών θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε πολλούς εξωγενείς 

παράγοντες: i) υπήρξαν περίοδοι που από το νόμο ήταν αδύνατον να υποβάλει ένας 

μετανάστης δικαιολογητικά νομιμοποίησης, ii) κατά τη διάρκεια της έρευνας δόθηκε 

η δυνατότητα στους μετανάστες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν 

δικαιολογητικά προς νομιμοποίησή τους, iii) στην ερώτηση τη σχετική με τη νόμιμη 

παραμονή τους υπάρχει βάσιμη υποψία ότι δεν απάντησαν με ειλικρίνεια και iv) η 

ανασφάλεια που νιώθουν ως παράνομοι αλλά και ο φόβος που προήλθε από την κακή 

αντιμετώπιση που είχε ένα μέρος αυτών από τις Αρχές, τους προτρέπουν να 

δηλώνουν νόμιμοι (Papapanagos & Sanfey, 2001). Έτσι, ενώ στα πρώτα στάδια της 

έρευνας, μεγαλύτερος αριθμός παράνομων απαντά στα ερωτηματολόγια, αφού δεν 

είχαν την δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών, στο τελικό στάδιο οι περισσότεροι 

δήλωναν νόμιμοι αφού ήδη είχαν υποβάλει δικαιολογητικά. Οι Πίνακες Π.3.3.10 έως 

και Π.3.3.14 ενισχύουν την πεποίθηση της μη ειλικρινούς απάντησης: στα πλαίσια 

της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας, δόθηκε η δυνατότητα στους μετανάστες 

να υποβάλουν δικαιολογητικά νομιμοποίησης κατά το 1998, 2001 και 2005. Αν 

αφαιρέσουμε τους 21 μετανάστες που δήλωσαν νομιμοποίηση κατά τα έτη 1979-90, 

από το σύνολο των 1100 που απάντησαν στην παραπάνω ερώτηση, οι μισοί δήλωσαν 

ότι νομιμοποιήθηκαν σε χρονιές εκτός του 1998 και 2001. Σαφώς ένα μικρό μέρος 

των 565 μεταναστών, ήρθαν στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης, ένα πολύ 

μικρό μέρος ζήτησαν πολιτικό άσυλο και ένα άλλο είναι νόμιμοι εποχικοί 

προσκεκλημένοι εργαζόμενοι.  

 

Εξετάζοντας το νομικό πλαίσιο των μεταναστών παρατηρούμε πως στατιστικά 

σημαντικές είναι μόνο οι προθέσεις των μεταναστών  που ζουν παράνομα στην 

Ελλάδα, είτε επειδή εισήλθαν στη χώρα με παράνομο τρόπο, είτε επειδή δεν ισχύουν 

πλέον οι προϋποθέσεις που τους κάνουν νόμιμους ή δεν μπορούν να υποβάλουν 

δικαιολογητικά προς νομιμοποίησή τους. Οι παράνομοι λοιπόν, σε σχέση με τους 

νόμιμους έχουν αυξημένη πιθανότητα να φύγουν κατά 10,4 ποσοστιαίες μονάδες. Οι 
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νόμιμοι με ειδικό καθεστώς, δηλαδή οι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 

Ομογενούς, οι εποχικοί μετανάστες και όσοι έχουν πολιτικό άσυλο, συνδέονται 

θετικά με την πιθανότητα να μείνουν αλλά το εύρημα δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό.  

 

Συνεχίζουμε με την ανάλυση των μεταβλητών οικονομικού χαρακτήρα. 

Παρατηρούμε πως όλες οι μεταβλητές που σχετίζονται με την προοπτική εξέλιξης 

του εισοδήματος των μεταναστών είναι στατιστικά σημαντικές ακόμη και σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. Διακρίνουμε λοιπόν μια ισχυρή θετική συσχέτιση  μεταξύ 

πρόθεσης επιστροφής και κακής προοπτικής εξέλιξης του εισοδήματός τους. Έτσι, 

συγκρινόμενοι με την ομάδα αναφοράς, που περιλαμβάνει τους μετανάστες που 

πιστεύουν ότι το εισόδημά τους θα έχει καλή εξέλιξη στο μέλλον, όσοι πιστεύουν ότι 

η εξέλιξη του εισοδήματός τους θα είναι μέτρια ή κακή έχουν μεγάλη πιθανότητα να 

φύγουν. 

 

Έκπληξη αποτελούν τα αποτελέσματα στις μεταβλητές του μισθού. Από την έρευνα 

προκύπτει πως το ύψος του μισθού από την κύρια απασχόληση δεν εμφανίζει 

στατιστική σημαντικότητα. Δηλαδή η πρόθεση παραμονής ή επιστροφής των 

μεταναστών δεν επηρεάζεται από το ύψος του μισθού τους. Χωρίσαμε το μισθό σε 

τέσσερις κατηγορίες: έως 500 € η πρώτη, από 500-1000 € η δεύτερη, από 1000-1500 

η τρίτη και πάνω από 1500 η τέταρτη. Ως ομάδα αναφοράς κρατήσαμε τους 

μετανάστες που έχουν μισθό έως 500 €. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια 

ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ πρόθεσης επιστροφής και μεταναστών που 

έχουν μισθό 500-1500 € και μια επίσης μικρή θετική συσχέτιση πρόθεσης και μισθού 

πάνω από 1500 €. Οι παραπάνω όμως παρατηρήσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Ελέγξαμε για ταυτόχρονη στατιστική σημαντικότητα αλλά η μηδενική υπόθεση δεν 

απορρίφθηκε. Αντικαταστήσαμε τις εισοδηματικές τάξεις με το συνολικό ατομικό 

εισόδημα από την κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόληση ή το συνολικό 

οικογενειακό εισόδημα, αλλά τα αποτελέσματα παρέμειναν στατιστικά μη 

σημαντικά.48 Ίσως θεωρείται δεδομένο από τους μετανάστες ότι οποιοσδήποτε 

μισθός στην Ελλάδα είναι σαφώς κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο που θα 

έπαιρναν στη χώρα καταγωγής τους.  

                                                 
48 στο παράρτημα του κεφαλαίου παραθέτουμε την Probit regression με την παραπάνω αντικατάσταση. 
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Το επόμενο αποτέλεσμα αφορά τη δίτιμη  μεταβλητή και έρχεται σε πλήρη συμφωνία 

με ευρήματα προηγούμενων μελετών (βλέπε Glytsos, 1988, Galor & Stark, 1990, 

Merkle & Zimmermann, 1992). Η πρόθεση για επιστροφή του μετανάστη 

συσχετίζεται θετικά, σε επίπεδο 1%, με την απόφασή του να εμβάζει χρήματα στη 

χώρα καταγωγής του. Η μεταβλητή που δηλώνει ‘αποστολή χρημάτων στη χώρα 

καταγωγής’ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ο μετανάστης στέλνει χρήματα στη χώρα 

καταγωγής του με σκοπό κάποια στιγμή να επιστρέψει. Η πιθανότητα όμως να 

επιστρέψει δεν αυξάνεται από το γεγονός της αποστολής χρημάτων. Οι Mancellari et 

al. (1996) εξηγούν ότι το κεφάλαιο που συσσωρεύεται από την αποστολή 

εμβασμάτων αποτελεί ισχυρό κίνητρο προς επιστροφή αφού δίνει τη δυνατότητα στο 

μετανάστη να απασχοληθεί στη χώρα καταγωγής του.  

 

 Η εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής πριν την μετανάστευση, αποδεικνύεται 

στατιστικά σημαντική και συσχετίζεται θετικά με την πρόθεση επιστροφής, δηλαδή, 

είναι πιθανότερο να φύγουν εκείνοι που δούλεψαν στη χώρα καταγωγής τους πριν 

μεταναστεύσουν. Το γεγονός ότι γνωρίζουν τις συνθήκες εργασίας στη χώρα 

καταγωγής τους και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του τόπου τους, καθιστούν 

πιο πιθανό τον επαναπατρισμό τους.  

 

Η τελευταία μεταβλητή αφορά τους μετανάστες που ήρθαν μία μόνο φορά στην 

Ελλάδα και τους μετανάστες που μετανάστευσαν περισσότερες φορές. Είναι 

στατιστικά σημαντική με μικρή οριακή επίδραση. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4.3.2, 

το γεγονός ότι κάποιοι μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα μία φορά, σε σχέση με αυτούς 

που ήρθαν πάνω από μια φορές, συνδέεται αρνητικά με την πιθανότητα να 

επιστρέψουν. Πιο συγκεκριμένα η πιθανότητα επιστροφής τους είναι κατά 5,8 

ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη από την πιθανότητα της ομάδας που ήρθε πολλές 

φορές.49 Όπως γνωρίζουμε, τα πρώτα χρόνια των μαζικών μεταναστευτικών ροών 

προς την Ελλάδα, δηλαδή κατά την περίοδο 1990-1996, πολλοί μετανάστες, κυρίως 

από την Αλβανία, μετανάστευσαν αρκετές φορές, άλλοτε από ανάγκη και άλλοτε από 

δική τους επιθυμία, μέχρι να κατασταλάξουν ή να καταφέρουν να εγκατασταθούν 

                                                 
49 Από εμπειρική έρευνα των Kule, Mancellari, Papapanagos, Qirici, Sanfey (2000) στην Αλβανία, 
προκύπτει ότι Αλβανοί με μεταναστευτική εμπειρία είναι πιθανότερο να μεταναστεύσουν ξανά. 
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νόμιμα στην Ελλάδα.50 Τις περισσότερες φορές περνούσαν παράνομα τα σύνορα και 

δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσία τους συνδέθηκε αρνητικά με την ασφαλή 

διαβίωση των μόνιμων κατοίκων. Από την άλλη, η κατηγορία των μεταναστών που 

ήρθαν στην Ελλάδα μια μόνο φορά περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ατόμων που ήρθαν 

στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης, αλλά και άτομα που ήρθαν κατόπιν 

προτροπής συγγενών και φίλων που ήταν ήδη εγκατεστημένοι και ‘τακτοποιημένοι’ 

στην Ελλάδα.51 Αυτοί οι μετανάστες ήρθαν περισσότερο αποφασισμένοι να μείνουν 

και αυτό φαίνεται από την παρούσα ανάλυση. Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με τα 

ευρήματα προγενέστερων ερευνών των Eldridge, 1965, Bowman & Myers, 1967, 

Morrison, 1971, Lee, 1974 και Dustmann, 1996. 

 

4.3.1 Πιθανότητα να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα με κριτήριο 
διαχωρισμού το φύλο  
Από την περιγραφική στατιστική ανάλυση προκύπτουν αρκετές διαφορές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, όπως ο τομέας απασχόλησης, το ύψος των αμοιβών, η χώρα 

καταγωγής.52 Χωρίσαμε το δειγματικό πληθυσμό με κριτήριο το φύλο, πιστεύοντας 

πως διαφέρουν οι μεταβλητές που επηρεάζουν την πιθανότητα να μείνουν οι άνδρες 

από τις μεταβλητές που επηρεάζουν την πιθανότητα να μείνουν οι γυναίκες. Για να 

ελέγξουμε αν οι συντελεστές μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρουν στατιστικά, 

χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο λόγου πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test), βάση 

του οποίου δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση.53 Αυτό σημαίνει ότι προτιμάται το 

υπόδειγμα με το σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού, όπως παρουσιάστηκε στην 

ενότητα 4.5. 

                                                 
50 Από το 1990 έως το 1999 απελάθηκαν 1.820.000 μετανάστες από τους οποίους 1.700.00 Αλβανοί 
(Παλαντζάς, 2001) 
51 Τον Σεπτέμβριο του 2003, εγκρίθηκε η οδηγία περί του δικαιώματος επανένωσης της οικογένειας. 
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003.  
52 Με βάση τον πίνακα Π.3.1.1, οι γυναίκες μετανάστριες  αποτελούν το 84%, 81% και 70% του 
συνόλου των Ρώσων, Ουκρανών και Βούλγαρων μεταναστών. 
53 (q)XLU)LR-(-λ-LR 2lnln2ln2 ≈==
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Παρόλο που το υπόδειγμα με το σύνολο των μεταναστών είναι το καταλληλότερο, το 

πλέον αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό, παρουσιάζουμε, με επιφύλαξη, το υπόδειγμα 

που είναι χωρισμένο με βάση το φύλο για περαιτέρω συγκρίσεις. Κρατήσαμε την ίδια 

εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την 

Ελλάδα;» και ακολουθήσαμε την Probit ανάλυση για τον εντοπισμό των 

ερμηνευτικών μεταβλητών που επηρεάζουν την πιθανότητα να μείνουν οι άνδρες και 

οι γυναίκες μετανάστες. Στον πίνακα 4.3.1.1 παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσματα από την παραπάνω ανάλυση.    

 

Με βάση τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, παρατηρούμε σημαντική 

διαφορά στη σχέση πρόθεσης επιστροφής και ηλικίας των μεταναστών: ενώ όλες οι 

ηλικιακές ομάδες για τους άνδρες είναι στατιστικά μη σημαντικές, για τις γυναίκες 

είναι στατιστικά σημαντικές ακόμη και σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Επιπλέον, 

συσχετίζονται αρνητικά με την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να μείνουν στην Ελλάδα. Όσο μάλιστα αυξάνει η ηλικία των γυναικών 

τόσο λιγότερο πιθανό είναι να θέλουν φύγουν σε σχέση πάντα με την ομάδα 

αναφοράς που είναι οι γυναίκες ηλικίας έως 20 ετών. Για παράδειγμα, γυναίκες 

ηλικίας 51-65 χρόνων έχουν κατά 34,3 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα 

να φύγουν σε σχέση με τις νεότερες ηλικίας 16-20 ετών.  

 

Όσο αφορά τη χώρα προέλευσης οι άνδρες από την Βουλγαρία σε σχέση με την 

ομάδα αναφοράς που είναι οι άνδρες από την Αλβανία, έχουν κατά 23,6 ποσοστιαίες 

μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να φύγουν. Οι ευκαιρίες που αναμένονται στον 

εργασιακό τομέα με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως 

οδηγούν τους Βουλγάρους στον επαναπατρισμό.54 Αντιθέτως, οι προερχόμενες από 

την Γεωργία και τη Ρωσία γυναίκες δηλώνουν μικρότερη πιθανότητα επιστροφής, 

κατά 30,3 και 19 ποσοστιαίες μονάδες  αντίστοιχα, σε σχέση με τις Αλβανίδες. Η 

καλύτερη αντιμετώπιση των γυναικών στην Ελλάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση 

που έχουν στην πατρίδα τους, αλλά και οι καλύτερες συνθήκες και περισσότερες 

ευκαιρίες απασχόλησής τους, καθορίζουν την παραπάνω επιλογή. Στο σημείο αυτό 

αναφέρουμε την απάντηση που έδιναν πολλές γυναίκες, προερχόμενες από 

                                                 
54 Ο έλεγχος για ταυτόχρονη στατιστική σημαντικότητα με τη στατιστική F, τόσο για τους άνδρες όσο 
και για τις γυναίκες χωριστά, έδειξε  ότι η χώρα καταγωγής είναι  ταυτόχρονα στατιστικά σημαντική 
για το σύνολο των χωρών. 
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Ανατολικές χώρες της Ευρώπης, στην ερώτηση «για πιο λόγο επιλέξατε να 

μεταναστεύσετε στην Ελλάδα;». Η συχνότητα της απάντησης: «για να παντρευτώ 

Έλληνα!» μας εξέπληξε.55 Στατιστική σημαντικότητα παρατηρούμε στην πρόθεση 

επιστροφής από τους προερχόμενους από ‘άλλη χώρα’ άνδρες μετανάστες. Η 

πιθανότητα να φύγουν είναι κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη από αυτή των 

Αλβανών.56 

 

Η εκπαιδευτική βαθμίδα δε φαίνεται να επηρεάζει την πιθανότητα πρόθεσης 

επιστροφής των γυναικών. Αντίθετα, οι άνδρες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν 

αυξημένη, κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες, την πιθανότητα να φύγουν σε σχέση με 

τους άνδρες που τέλειωσαν την πρωτοβάθμια βαθμίδα, κάτι που αντανακλά την 

ανάγκη των χωρών προέλευσης για εργατικό προσωπικό υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας εξακολουθεί να είναι στατιστικά 

ασήμαντη και για τα δύο φύλα. 

 

Οι μεταβλητές της οικογενειακής κατάστασης επίσης δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ούτε συγκρινόμενες με την αρχική συνολική 

εκτίμηση. Διαφοροποιούνται οι άγαμες και χωρίς παιδιά μετανάστριες από τους 

αντίστοιχους άνδρες μετανάστες. Οι παραπάνω γυναίκες έχουν κατά 20 ποσοστιαίες 

μονάδες μικρότερη πιθανότητα να φύγουν σε σχέση με τις γυναίκες που άφησαν τα 

παιδιά τους στη χώρα καταγωγής τους. Οι επαγγελματικές ή προσωπικές ευκαιρίες 

για μια καλύτερη ζωή που παρουσιάζονται στις άγαμες γυναίκες στην Ελλάδα είναι 

ίσως περισσότερες από ότι στη χώρα καταγωγής τους.  

 

Οι μεταβλητές που αφορούν το νομικό πλαίσιο των μεταναστών διαφοροποιούνται 

ανάμεσα στα δύο φύλα: είναι πιο πιθανό να φύγουν οι άνδρες που μένουν παράνομα 

στην Ελλάδα σε σχέση με τους νόμιμους, ενώ οι νόμιμες με ειδικό καθεστώς γυναίκες 

έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα επιστροφής (17,2 ποσοστιαίες μονάδες )  σε σχέση 

με τις μετανάστριες που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα.57  

 

                                                 
55 Σε σύνολο 617 γυναικών οι 50, μεταξύ άλλων έδωσαν και τη συγκεκριμένη απάντηση. 
56 Περιλαμβάνει μετανάστες κυρίως από Ασία και Αφρική. 
57 Νόμιμος με ειδικό καθεστώς: βορειοηπειρώτης, προσκεκλημένος εργαζόμενος, πολιτικό άσυλο.  
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Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 4.3.1.1, μετά το διαχωρισμό των δύο φύλων, 

διαπιστώνουμε για πρώτη φορά, το ύψος του μισθού να αποκτά στατιστικό 

ενδιαφέρον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%: Οι άνδρες με μισθό της τάξεως των 

1000-1500 € έχουν μικρότερη πιθανότητα επιστροφής σε σχέση με εκείνους που 

έχουν μισθό έως 500 €. Όλα τα υπόλοιπα εισοδηματικά κλιμάκια δεν παρουσιάζουν 

στατιστική σημαντικότητα. Για τις γυναίκες ο μισθός, είτε ανά τάξη είτε ταυτόχρονα 

για όλες τις τάξεις, δεν φαίνεται επίσης να είναι στατιστικά σημαντικός. Μια πιθανή  

εξήγηση της παραπάνω διαφοροποίησης μεταξύ των δύο φύλων μπορεί να είναι το 

γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι χαμηλής μόρφωσης και δεν εργάζονταν 

στη χώρα καταγωγής τους. Ερχόμενες στην Ελλάδα, οι περισσότερες 

απορροφήθηκαν σε εργασίες που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερα προσόντα, κυρίως ως 

οικιακοί βοηθοί, και αμείβονται με  χαμηλό ημερομίσθιο. Έτσι το ύψος του μισθού, 

συγκρινόμενο με την μη ύπαρξη μισθού στη χώρα τους, δεν αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα επιστροφής. 

 

Άνδρες και γυναίκες που στέλνουν χρήματα στη χώρα καταγωγής έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να επιστρέψουν. Επενδύουν στη χώρα τους τα χρήματα 

που αποκτούν στην Ελλάδα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια δικής τους 

επιχείρησης ή αποκτούν ακίνητα στη χώρα καταγωγής τους. 

 

4.3.2  Πιθανότητα να φύγουν οι Αλβανοί μετανάστες από την Ελλάδα  

Από το 1990 και μετά, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της Αλβανίας 

μετανάστευσε στο εξωτερικό.58 Η γειτνίαση των δύο χωρών, Ελλάδας – Αλβανίας, η 

εύκολη και με μικρό κόστος πρόσβαση στην Ελλάδα, οι χαλαροί έλεγχοι στα σύνορα 

ή η παράνομη είσοδος από δύσβατες περιοχές των συνόρων, κατέστησαν την Ελλάδα 

προσφιλή προορισμό για χιλιάδες Αλβανούς.  

 

Με βάση τα στοιχεία της επιτόπιας έρευνάς μας, αλλά και με στοιχεία άλλων ερευνών 

που παραθέτουμε στο κεφάλαιο 3, το 63,5% του συνόλου των μεταναστών στην 

Ελλάδα, προέρχεται από την Αλβανία.59 Από τους 1440 μετανάστες του δείγματός 

μας οι 913 είναι Αλβανοί. Επειδή το ποσοστό, στο σύνολο του μεταναστευτικού 
                                                 
58 Εκτιμάται ότι μέχρι το 1996, το 15-20% του εργατικού δυναμικού της Αλβανίας είχε  μεταναστεύσει 
στο εξωτερικό (IMF,1997) 
59 Σε καμιά άλλη χώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών προερχόμενη από μία 
χώρα. 
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πληθυσμού είναι ιδιαίτερα μεγάλο, διερευνήσαμε την πιθανότητα να μείνουν οι 

Αλβανοί στην Ελλάδα. Για να ελέγξουμε αν οι συντελεστές διαφέρουν στατιστικά 

μεταξύ των Αλβανών και των υπολοίπων μεταναστών χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο 

λόγου πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test). Βάση του παραπάνω ελέγχου, 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 10% αλλά την 

αποδεχόμαστε σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.60 Διαφορετικά, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, το υπόδειγμα που είναι χωρισμένο σε Αλβανούς και λοιπούς 

μετανάστες κρίνεται ως καταλληλότερο για την ερμηνεία των ανεξάρτητων 

μεταβλητών, ενώ σε επίπεδο σημαντικότητας 5% καταλληλότερο είναι το υπόδειγμα 

που αφορά το σύνολο των μεταναστών.61 Για τον λόγο αυτό, στον Πίνακα 4.3.2.1, 

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των προθέσεων τόσο των 

Αλβανών όσο και των υπόλοιπων μεταναστών να μείνουν στην Ελλάδα. Όπως 

παρατηρούμε, οι μεταβλητές που επηρεάζουν την πιθανότητα να μείνουν οι 

μετανάστες στην Ελλάδα διαφέρον μεταξύ των Αλβανών και των λοιπών 

μεταναστών. 

 

Οι μεταβλητές του φύλου και της ηλικία δεν επηρεάζουν την πρόθεση επιστροφής 

των Αλβανών μεταναστών. Εμφανίζονται όμως στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, για τους λοιπούς μετανάστες. Από τους ‘λοιπούς μετανάστες’, οι 

άνδρες έχουν κατά 13,7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να φύγουν σε 

σχέση με τις γυναίκες, ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες δηλώνουν πρόθεση να μείνουν 

στην Ελλάδα. 

 

Οι Αλβανοί μουσουλμάνοι διαφοροποιούνται, ως προς την πρόθεση να μείνουν από 

τους υπόλοιπους μετανάστες. Οι Αλβανοί μουσουλμάνοι και οι μετανάστες από την 

                                                                                                                                                                         

                                                 
60 )( lnLU)--2(lnLR-2lnλLR 2 qX≈==  

31297,897)38326,315(92971,581lnlnln86319,915ln −=−+−=+=−= femUR LLLL και  

10044,37)31297,89786319,915(2 =+−−=LR  

%1056,35)26(2 τηταςσημαντικπεδοεπσε όίX =  

%589,38)26(2 τηταςσημαντικπεδοεπσε όίX =  
61 Το υπόδειγμα που περιλαμβάνει το σύνολο των μεταναστών διαφοροποιήθηκε από αυτό της 
ενότητας 4.5.1. οι ψευδομεταβλητές που δηλώνουν τη χώρα καταγωγής αντικαταστήθηκαν  με τη 
μεταβλητή που δηλώνει Αλβανική καταγωγή ή άλλη. Η νέα παλινδρόμηση ελάχιστα διαφέρει από την 
πρώτη και παρατίθεται στο  παράρτημα του κεφαλαίου. 
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Αλβανία που δήλωσαν ‘άλλο θρήσκευμα’, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να 

φύγουν (κατά 20,5 και 23,8 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) σε σχέση με τους 

χριστιανούς Αλβανούς μετανάστες.62 Αντιθέτως οι μουσουλμάνοι μετανάστες άλλων 

εθνικοτήτων έχουν, κατά 14,5 ποσοστιαίες μονάδες, μεγαλύτερη πιθανότητα να 

μείνουν. 

 

Η βαθμίδα εκπαίδευσης σχετίζεται θετικά με την πρόθεση να φύγουν και είναι 

στατιστικά σημαντική μόνο για τους Αλβανούς μετανάστες που έχουν έστω μερικά 

χρόνια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται οι τίτλοι 

σπουδών τους στο εργασιακό τους περιβάλλον, σε συνδυασμό με την απόκτηση της 

επιθυμητής εργασιακής εμπειρίας στην αλλοδαπή, τους οδηγούν ίσως, πίσω στη χώρα 

καταγωγής τους. Επίσης οι Αλβανοί μετανάστες που γνωρίζουν ανάγνωση 

διαφοροποιούνται από το σύνολο των μεταναστών.63 Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

οι Αλβανοί που γνωρίζουν να διαβάζουν καλά έως άριστα την ελληνική γλώσσα, σε 

σχέση με τους μη γνωρίζοντες ανάγνωση, έχουν κατά 10,5 ποσοστιαίες μονάδες 

μικρότερη πιθανότητα να φύγουν. Η επένδυση στη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

αποτελεί προϋπόθεση για την εξεύρεση καλύτερης δουλειάς αλλά και ενσωμάτωσης 

στην ελληνική κοινωνία. 

 

Οι μεταβλητές που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μεταναστών και το 

νομικό πλαίσιο της εδώ παραμονής τους είναι στατιστικά σημαντικές μόνο για τους 

‘λοιπούς μετανάστες’. Οι μετανάστες, εκτός των Αλβανών, που έχουν τα παιδιά μαζί 

τους στην Ελλάδα έχουν κατά 23,7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να 

μείνουν σε σχέση με τους μετανάστες που άφησαν τα παιδιά τους στην χώρα 

καταγωγής τους. Οι παράνομοι μετανάστες προτίθενται να φύγουν. 

 

Ως προς τη μεταβλητή του μισθού, οι Αλβανοί με μισθό που κυμαίνεται από 1000 

έως 1500 € έχουν κατά 10,2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να φύγουν 

σε σχέση με εκείνους που έχουν μισθό έως 500 €. Για το μέσο Αλβανό, το ποσό των 

                                                 
62 Στους χριστιανούς μετανάστες από την Αλβανία περιλαμβάνονται οι βορειοηπειρώτες ως μη 
έχοντες την ελληνική ιθαγένεια. Είναι λογικό λοιπόν οι χριστιανοί να δηλώνουν πρόθεση να μείνουν 
στην Ελλάδα.  
63 ο έλεγχος ταυτόχρονης στατιστικής σημαντικότητας για τη  γνώση της ελληνικής γλώσσας στο 
σύνολό της, από τους Αλβανούς,  απέδειξε πως  είναι στατιστικά  σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας 10 % ( έλεγχος F:  Prob > chi2 = 0,0537) 
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1000-1500 € θεωρείται ένα σεβαστό ποσό που του διασφαλίζει μια αξιοπρεπή 

διαβίωση και  που μάλλον είναι αδύνατον να συγκριθεί με τους μισθούς στην  

Αλβανία. Οι μετανάστες που εμβάζουν χρήματα στη χώρα καταγωγής τους, έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψουν (κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες οι Αλβανοί 

και 28,6 οι λοιποί μετανάστες) σε σχέση με αυτούς που δεν εμβάζουν χρήματα. Η 

συσσώρευση κεφαλαίου δημιουργεί καλή προϋπόθεση επιστροφής και κίνητρο για 

νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. Σύμφωνα με έρευνα του Poirine (1997), οι νεαρής 

ηλικίας Αλβανοί μετανάστες έχουν την τάση να εμβάζουν χρήματα στην πατρίδα 

τους. Άλλες έρευνα για τους Αλβανούς μετανάστες ισχυρίζονται ότι το ύψος δε 

εμβασμάτων συνδέεται θετικά με την επιστροφή των μεταναστών στην πατρίδα τους 

(Mancellari et al., 1996). Όσοι Αλβανοί ήρθαν στην Ελλάδα μόνο μια φορά έχουν 

μικρότερη πιθανότητα να επιστρέψουν (7,3%) σε σχέση με όσους μετανάστευσαν 

πάνω από μια φορές. Όπως ήδη εξηγήσαμε, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει 

μετανάστες που ήρθαν στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης ή εκ του ασφαλούς, 

μετά την παρότρυνση φίλων και συγγενών που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα. 
 

4.3.3  Πόσα χρόνια θα μείνουν οι μετανάστες ακόμη στην Ελλάδα;  
Αποτελέσματα στο σύνολο του δείγματος 
Παράλληλα με την probit ανάλυση, εκτιμήσαμε ένα παραπλήσιο μοντέλο με τις ίδιες 

ερμηνευτικές μεταβλητές αλλά διαφορετική εξαρτημένη. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν 

να απαντήσουν στην ερώτηση: «μετά από πόσο χρονικό διάστημα σκέπτεστε να 

φύγετε από την Ελλάδα;». Οι απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση ήταν κλειστού 

τύπου και οι μετανάστες είχαν τις εξής δυνατές επιλογές: θα μείνουν στην Ελλάδα για 

διάστημα: «μικρότερο του έτους», «1-3 έτη», «3-5 έτη», «5-10 έτη», «περισσότερο 

από 10 έτη» και «θα μείνω για πάντα στην Ελλάδα». Κατά την κωδικοποίηση των 

παραπάνω απαντήσεων ενώσαμε τις επιλογές «1-3 έτη», «3-5 έτη» σε «1-5 έτη» γιατί 

οι διαφορές μεταξύ των μεταναστών που επέλεξαν «1-3 έτη» και «1-5 έτη», σε 

αρχική εκτίμηση ήταν ελάχιστες.  

 

Όταν η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να πάρει περισσότερες από δύο τιμές όπου 

διαδέχεται η μία την άλλη, μια ενδεδειγμένη μέθοδος εκτίμησης είναι η  ordered 

probit. Η ερμηνεία των οριακών επιδράσεων (marginal effects) της κάθε κατηγορίας 

είναι η ίδια με την ερμηνεία της probit ανάλυσης. Οι πληροφορίες που προέκυψαν 
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από την παρούσα εκτίμηση είναι πολύ αναλυτικότερες αυτών που προέκυψαν από 

την probit ανάλυση. Με την παραπάνω μέθοδο εκτίμησης δίνεται η δυνατότητα να 

γνωρίσουμε τις προθέσεις παραμονής  των μεταναστών ανά κατηγορία με βάση το 

χρονικό διάστημα που δηλώνουν ότι θα μείνουν στην Ελλάδα.  

 

Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 4.3.3.1 παραθέτουμε τις ερμηνευτικές μεταβλητές του 

υποδείγματος. Για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα των προθέσεων των μεταναστών 

χρησιμοποιούμε τις ίδιες ερμηνευτικές μεταβλητές με το υπόδειγμα του Πίνακα 4.3.2. 

Στη δεύτερη στήλη παρουσιάζουμε τους εκτιμηθέντες συντελεστές που προέκυψαν 

από την ordered probit ανάλυση. Στην τρίτη έως έβδομη στήλη παραθέτουμε τις 

οριακές επιδράσεις της κάθε κατηγορίας.64 Το αρνητικό πρόσημο των συντελεστών 

της ordered probit ανάλυσης δηλώνει μικρότερη πιθανότητα να μείνουν ενώ αντίθετα 

το θετικό αυξάνει την πιθανότητα παραμονής. Οι οριακές επιδράσεις δείχνουν πως η 

κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει την πιθανότητα να μείνει ο μετανάστης για 

ένα διάστημα στην Ελλάδα. Η έβδομη στήλη δείχνει πως η κάθε μεταβλητή 

επηρεάζει την πιθανότητα να μείνει ο μετανάστης για πάντα στην Ελλάδα. Επίσης, 

παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα της έβδομης στήλης, είναι σχεδόν όμοια με τις 

οριακές επιδράσεις που προέκυψαν από την  probit ανάλυση του 4.2 πίνακα. 

 

Η μεταβλητή του φύλου, όπως και στην probit ανάλυσης, είναι στατιστικά ασήμαντη. 

Όσο αφορά την ηλικία παρατηρούμε ότι είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5% 

για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε σχέση με τους μετανάστες ηλικίας έως 20 ετών που 

αποτελούν την ομάδα αναφοράς, μετανάστες ηλικίας 21-35 ετών και μετανάστες 51-

65 ετών έχουν 1,2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να μείνουν στην 

Ελλάδα λιγότερο του έτους. Αντιθέτως  όσο αυξάνεται η ηλικία των μεταναστών που 

δήλωσαν πρόθεση να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 

να μείνουν σε σχέση με την ομάδα αναφοράς.  

 

Ως προς τη χώρα καταγωγής παρατηρούμε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ  πρόθεσης 

παραμονής και Βουλγάρων μεταναστών στο σύνολό τους. Σε σχέση με τους 

Αλβανούς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν έως και 10 χρόνια αλλά κατά 
                                                 
64 Παρατηρούμε ότι τα πρόσημα των συντελεστών των δύο παλινδρομήσεων (της probit regression και 
ordered probit regression) είναι  αντίθετα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην μεν probit ανάλυση η 
απάντηση  «1» δηλώνει την πρόθεση να φύγουν ενώ στην ordered probit ανάλυσης οι απαντήσεις 
δηλώνουν το  διάστημα που προτίθενται να μείνουν ακόμη στην Ελλάδα. 
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18,6 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να μείνουν για πάντα. Ίσως το 

όφελος για την Βουλγαρία από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνει εμφανές 

την προσεχή δεκαετία γι αυτό και προγραμματίζουν τότε την επιστροφή τους. Οι 

Γεωργιανοί που δηλώνουν πρόθεση να μείνουν άλλα 5 χρόνια έχουν μικρότερη 

πιθανότητα να μείνουν σε σχέση με τους Αλβανούς. Μικρότερη πιθανότητα να 

μείνουν έχουν οι μετανάστες από ‘άλλη χώρα’ ενώ η πιθανότητα να μείνουν για 

πάντα οι παραπάνω μετανάστες σε σχέση με τους Αλβανούς είναι μεγαλύτερη κατά 

9,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Ως προς το θρήσκευμα, ενώ το σύνολο των μουσουλμάνων και των μεταναστών με 

άλλο θρήσκευμα, σε σχέση με τους χριστιανούς, συσχετίζεται αρνητικά με την 

πρόθεση παραμονής για πάντα στην Ελλάδα, η πιθανότητα των παραπάνω 

μεταναστών που προγραμματίζει να μείνει έως και πάνω από 10 χρόνια είναι 

μεγαλύτερη αυτής των χριστιανών. Οι μουσουλμάνοι που δήλωσαν ότι προτίθενται 

να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα έχουν κατά 13,3 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη 

πιθανότητα να μείνουν σε σχέση με τους χριστιανούς ενώ οι έχοντες άλλο θρήσκευμα 

έως και 19,3 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να μείνουν. 

 

Οι μετανάστες που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση στο σύνολό τους, σχετίζονται 

αρνητικά με την πρόθεση να μείνουν στην Ελλάδα. Οι παραπάνω μετανάστες που 

σκοπεύουν να μείνουν από 1 έως και πάνω από 10 χρόνια, αλλά που κάποια στιγμή 

δηλώνουν πως θα φύγουν, έχουν πιο πολλές πιθανότητες να μείνουν για το διάστημα 

που έχουν δηλώσει, σε σχέση με αυτούς που έχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο 

αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, στατιστικά σημαντική είναι η μεταβλητή 

της ανάγνωσης. 

 

Στο σύνολο των μεταναστών, όσοι μετανάστες έχουν τα παιδιά μαζί τους στην 

Ελλάδα και όσοι δεν έχουν παιδιά  έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν στην 

Ελλάδα, σε σχέση με τους μετανάστες που άφησαν τα παιδιά τους στη χώρα 

καταγωγής τους. Αναλυτικότερα, οι μετανάστες με τα παιδιά στην Ελλάδα, που 

δήλωσαν ότι θα φύγουν σε λιγότερο από 1 χρόνο έχουν κατά 2,1 ποσοστιαίες 

μονάδες μικρότερη πιθανότητα να μείνουν σε σχέση με αυτούς που άφησαν τα παιδιά 

στη χώρα τους. 
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Η σχέση που συνδέει πρόθεση παραμονής και παράνομη παραμονή στην Ελλάδα 

είναι αρνητική. Οι παράνομοι έχουν μικρότερη πιθανότητα να μείνουν σε σχέση με 

τους νόμιμους αλλά αυτοί που θα μείνουν το πολύ άλλον ένα χρόνο έχουν 2,3 

ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν σε σχέση με τους νόμιμους.  

 

Όσο αφορά τις οικονομικές μεταβλητές, οι μετανάστες που δεν περιμένουν 

ικανοποιητική εξέλιξη των εισοδημάτων τους έχουν μικρότερες πιθανότητες να 

μείνουν. Οι μεταβλητές που δηλώνουν μέτρια και κακή προοπτική εξέλιξης του 

εισοδήματος των μεταναστών, εμφανίζονται σημαντικές σε όλες τις επιλογές των 

μεταναστών. Οι μεταβλητές του μισθού παραμένουν στατιστικά ασήμαντες σε όλες 

τις κατηγορίες των οριακών επιδράσεων. Οι μετανάστες που στέλνουν χρήματα στη 

χώρα καταγωγής τους είναι λιγότερο πιθανό να μείνουν. Ακόμη και αυτοί που 

δήλωσαν πως θα μείνουν για πάντα στην Ελλάδα αλλά στέλνουν χρήματα στην 

πατρίδα τους έχουν κατά 12,4 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να μείνουν 

σε σχέση με αυτούς που δε στέλνουν χρήματα πίσω. Η απασχόληση στη χώρα 

καταγωγής πριν την μετανάστευση και η πρόθεση παραμονής του μετανάστη στην 

Ελλάδα συνδέονται αρνητικά. Ως προς τη μεταβλητή που δείχνει πόσες φορές 

μετανάστευσε κάποιος στην Ελλάδα, οι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα μόνο μία 

φορά έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν. 
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Πίνακας 4.3.1 Κατανομή του δείγματος με βάση την πρόθεσή τους να μείνουν στην  
Ελλάδα (Ν=1440) 

 
Μεταβλητές 

Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση να 
φύγουν 

z P > |z| Σύνολο 

Φύλο      
Άνδρες  358(43,5%) 465 -3,51 0,000 823 
Γυναίκες 362(52,8%) 291 3,51 0,000 617 
Ηλικία       
16-20 ετών  60(43,4%)  78 -0,99 0,320 138 
21-35 ετών   261(46%)   307 -0,95 0,342 568 
36-50 ετών    311(50%)   312 1,61 0,108 623 
51-65 ετών  52(46,8%)  59 -0,14 0,886 111 
Χώρα καταγωγής      
Αλβανία 431(47,7%)9          48365 -0,35 0,730 914 
Βουλγαρία  41(32,8%)  84 -3,44 0,001 125 
Γεωργία  33(63,5%)  19 2,35 0,019   52 
Ρουμανία  17(38,6%) 27 -1,20 0,232   44 
Ρωσία     35(70%)     15 3,24 0,001   50 
Πολωνία  25(56,8%)  19 1,26 0,209   44 
Άλλη χώρα 102(48,3%)  109   0,26    0,791    211 
Θρήσκευμα      
Χριστιανός 530(53,1%) 469 6,35 0,000   999 
Μουσουλμάνος 126(35%)   234 -5,48 0,000   360 
Άλλο θρήσκευμα  28(34,6%)  53 -2,40 0,016     81 
Εκπαίδευση       
Πρωτοβάθμια   198(47,1%) 222 0,17 0,862    420 
Δευτεροβάθμια   295(46,9%) 334 -0,40 0,688    629 
Τριτοβάθμια  191(48,8%) 200 0,63 0,531    391 
Οικογενειακή Κατάσταση      
Με τα παιδιά στην Ελλάδα  402(53%)   356 4,43 0,000    758 
Χωρίς τα παιδιά στην 
Ελλάδα 

   39(24,8%) 118 -6,02 0,000    157 

Χωρίς παιδιά  243(46,3%) 282 -0,70 0,485    525 
Νομικό πλαίσιο      
Νόμιμοι 501(46,9%) 568 -0,82 0,414  1069 
Παράνομοι 43(30,9%)  96 -4,11 0,000   139 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ  140(60,3%)  92 4,28 0,000   232 
Ελληνική Γλώσσα      
Γνωρίζουν να μιλούν  646(48,4%) 689 2,41 0,016   1335 
Γνωρίζουν να γράφουν  414(53,7%) 357 5,05 0,000     771 
Γνωρίζουν ανάγνωση 520(52%)   480 5,16 0,000   1000 
Ύψος μισθού      
Μισθός        0 -499 €  179(48,1%) 193 0,28 0,782 372 
Μισθός     500-999 €  313(45,4%) 376 -1,51 0,132 689 
Μισθός 1000-1499 €   135(50%)    135 0,91 0,361 270 

                                                 
65 Σε έρευνα του International Organization for Migration, 1995 οι Αλβανοί δήλωσαν ότι έρχονται 
στην Ελλάδα από ανάγκη όταν δεν μπορούν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία. 
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Μεταβλητές συνέχεια 
 

Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

z P > |z| Σύνολο 

Μισθός > των 1500€    45(51,1%)   43 0,70 0,481   88 
Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

     

Καλή  226(51,4%) 214 1,95 0,051     440 
Μέτρια   321(45,7%) 382 -1,36 0,172     703 
Κακή 54(35,5%)   98 -3,13 0,002     152 
Προσωρινά άνεργοι 83(57,2%)   62 2,48 0,013     145 
      
Απασχολήθηκαν  στη χώρα 
καταγωγής 

411(46,2%) 479 -1,28 0,202  890 

Στέλνουν χρήματα στη χώρα 
καταγωγής 

225(36,7%) 389 -7,05 0,000  614 

Οικονομικά εξαρτώμενα 
άτομα στη χώρα καταγωγής 

202(37,1%) 342 -6,14 0,000   544 

Μετανάστευσαν στην 
Ελλάδα 1 φορά 

469(51,8%) 437 4,22 0,000   906 

Μετανάστευσαν στην 
Ελλάδα περισσότερες από 
μια φορές 

215(40,3%) 319 -2,72 0,008   534 

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 4.3.2: Πιθανότητα να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα. Probit ανάλυση.  
Εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την Ελλάδα;».  
Μεταβλητές Συντελεστές  Τυπικό 

σφάλμα 
Οριακές 
επιδράσεις 

Άνδρας         0,085 0,085    0,034 
Ηλικία     
Ηλικία  (21-35)        -0,268* 0,141   -0,106* 
Ηλικία  (36-50)        -0,336** 0,171   -0,133** 
Ηλικία  (51-65)        -0,397* 0,207   -0,157** 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία         0,245* 0,143    0,096* 
Γεωργία        -0,368** 0,181   -0,145** 
Ρουμανία         0,178 0,214    0,070 
Ρωσία        -0,465** 0,204   -0,182** 
Πολωνία        -0,131 0,206   -0,052 
Άλλη χώρα        -0,231** 0,111   -0,092** 
Θρήσκευμα    
Μουσουλμάνος         0,350*** 0,092    0,137*** 
Άλλο θρήσκευμα         0,372** 0,164    0,143** 
Εκπαίδευση    
Δευτεροβάθμια          0,123 0,086    0,049 
Τριτοβάθμια          0,206** 0,099    0,081** 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Ομιλία        -0,033 0,152   -0,013 
Γραφή        -0,069 0,093   -0,027 
Ανάγνωση        -0,158 0,106   -0,063 
Οικογενειακή κατάσταση    
Με τα παιδιά στην Ελλάδα        -0,384*** 0,140   -0,152*** 
Άγαμοι και χωρίς παιδιά        -0,321** 0,148   -0,128** 
Οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη 
χώρα καταγωγής 

       -0,306* 0,172   -0,122* 

Νομικό πλαίσιο    
Παράνομοι         0,267** 0,131    0,104** 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ        -0,154 0,102   -0,061 
Προοπτική εξέλιξης εισοδήματος    
Μέτρια          0,239*** 0,082    0,091*** 
Κακή         0,486*** 0,130    0,185*** 
Προσωρινά άνεργοι         0,026 0,142    0,010 
Ύψος μισθού σε €    
Μισθός (500-999)        -0,024 0,93   -0,010 
Μισθός (1000-1499)        -0,106 0,121   -0,042 
Μισθός (1500 και πάνω)         0,030 0,167    0,012 
    
Αποστολή χρημάτων στη χώρα 
καταγωγής 

        0,554*** 0,166    0,217*** 

Απασχόληση στη χώρα καταγωγής         0,155* 0,093    0,062* 
Μια  μετανάστευση στην Ελλάδα 
 

       -0,145* 0,078   -0,058* 
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Μεταβλητές      συνέχεια Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα 

Οριακές 
επιδράσεις 

Σταθερά         0,364 0,264  
Pseudo R2         0,0874   
Log-Likelihood    -907,2533   
Παρατηρήσεις         1437   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα.  
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης σκοπεύει να φύγει. 
Πρόθεση να φύγουν: 756 παρατηρήσεις, πρόθεση να μείνουν: 684 παρατηρήσεις.  
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Πίνακας 4.3.1.1 Πιθανότητα να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα με βάση το φύλο. 
Probit ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια 
από την Ελλάδα;» 

Άνδρες  Γυναίκες  Μεταβλητές 
Συντελεστές z Οριακές 

επιδράσεις 
Συντελεστές  z Οριακές 

επιδράσεις 
Ηλικία       
Ηλικία (21-35)     -0,008 -0,05     -0,003    -0,533** -2,31 -0,207** 
Ηλικία (36-50)      0,078 0,34      0,031    -0,768*** -2,86 -0,298*** 
Ηλικία (51-65)      0,117 0,42      0,045    -0,998*** -3,11 -0,343*** 
Χώρα καταγωγής      
Βουλγαρία      0,677*** 2,41     0,236***     0,045 0,24 0,018 
Γεωργία      0,176 0,60      0,068    -0,867*** -3,15   -0,303***
Ρουμανία      0,359 1,07      0,134     0,109 0,38 0,043 
Ρωσία     -0,586 -1,18     -0,230    -0,500** -2,11    -0,189**
Πολωνία      0,054 0,14      0,021    -0,222 -0,86 -0,087 
Άλλη χώρα    -0,297* -1,93     -0,118*    -0,210 -1,22 -0,083 
Θρήσκευμα      
Μουσουλμάνος      0,425*** 3,80    0,163***     0,405** 2,20     0,160**
Άλλο θρήσκευμα      0,394** 1,86      0,147**     0,311 1,14 0,123 
Εκπαίδευση      
Δευτεροβάθμια       0,130 1,20      0,051     0,011 0,08 0,005 
Τριτοβάθμια       0,299** 2,29      0,115**     0,027 0,17 0,011 
Γνώση Ελληνικής 
Γλώσσας 

     

Ομιλία      0,088 0,45      0,035    -0,100 -0,42 -0,040 
Γραφή      0,008 0,06      0,003    -0,192 -1,30 -0,076 
Ανάγνωση     -0,184 -1,36     -0,072    -0,239 -1,37 -0,952 
Οικογενειακή 
κατάσταση 

     

Με τα παιδιά στην 
Ελλάδα 

    -0,357** -1,97     -0,140**    -0,466* -1,91 -0,184* 

Άγαμοι και χωρίς 
παιδιά 

    -0,154 -0,81     -0,061    -0,492** -1,89 -0,191** 

      
Οικονομικά 
εξαρτώμενα άτομα 
στη χώρα καταγωγής 

    -0,262 -1,18     -0,103    -0,318 -1,14 -0,125 

Νομικό πλαίσιο      
Παράνομοι      0,326** 1,90      0,123**     0,133 0,64 0,053 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ      0,007 0,05      0,003    -0,446*** -2,75   -0,172***
Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

     

Μέτρια       0,281*** 2,73 0,110***     0,099 0,68 0,039 
Κακή      0,394** 2,33      0,147**     0,520*** 2,59      0,204***
Προσωρινά άνεργοι      0,138 0,59      0,053    -0,061 -0,30 -0,024 
Ύψος μισθού €      
Μισθός (500-999)     -0,208 -1,41     -0,081     0,176 1,36 0,070 
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Άνδρες Γυναίκες Μεταβλητές 
συνέχεια.. Συντελεστές z Οριακές 

επιδράσεις 
Συντελεστές  z Οριακές 

επιδράσεις
Μισθός (1000-1499)     -0,284* -1,73     -0,112*     0,047 0,20 0,019 
Μισθός  ( > 1500)     -0,104 -0,50     -0,041     0,083 0,22 0,033 
Αποστολή χρημάτων 
στη χώρα καταγωγής 

     0,497** 2,29      0,193**     0,663** 2,45     0,260**

Απασχόληση στη 
χώρα καταγωγής 

     0,116 0,95      0,045     0,185 1,22 0,073 

Μία  μετανάστευση 
στην Ελλάδα 

    -0,156 -1,56     -0,061    -0,131 -0,98 -0,052 

Σταθερά     -0,021 -0,06      1,143*** 2,74  
Pseudo R2      0,0823      0,1274   
Log-Likelihood -517,13359  --370,65547   
Παρατηρήσεις         823   614   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωση: i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης σκοπεύει να φύγει. 
Πρόθεση να φύγουν: 466 άνδρες και 289 γυναίκες, πρόθεση να μείνουν: 357 άνδρες και  325γυναίκες. 
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Πίνακας 4.3.2.1 Πιθανότητα να φύγουν οι Αλβανοί και οι υπόλοιποι  μετανάστες από την 
Ελλάδα. Probit ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια 
χρόνια από την Ελλάδα;»  

Αλβανοί  Λοιποί Μετανάστες Μεταβλητές 

Συντελεστές z Οριακές 
επιδράσεις

Συντελεστές  z Οριακές 
επιδράσεις

Άνδρας         0,069 0,62 0,028 0,346** 2,37 0,137** 
Ηλικία        
Ηλικία (21-35)        -0,146 -0,86 -0,058 -0,533** -1,96 -0,210** 
Ηλικία (36-50)        -0,200 -0,92 -0,079 -0,691** -2,25 -0,270** 
Ηλικία (51-65)        -0,317 -1,14 -0,126 -0,684** -1,98 -0,263** 
Θρήσκευμα       
Μουσουλμάνος       0,528*** 5,02 0,205*** -0,389** -1,99 -0,154** 
Άλλο θρήσκευμα       0,653*** 2,77 0,238*** 0,050 0,21 0,020 
Εκπαίδευση       
Δευτεροβάθμια         0,102 1,00 0,040 0,052 0,31 0,021 
Τριτοβάθμια          0,219* 1,77 0,086* 0,060 0,34 0,024 
Γνώση 
Ελληνικής 
Γλώσσας 

      

Ομιλία        -0,143 -0,64 -0,056 0,059 0,27 0,024 
Γραφή         0,014 0,11 0,006 -0,150 -0,99 -0,060 
Ανάγνωση        -0,267** -2,00 -0,105** -0,061 -0,34 -0,024 
Οικογενειακή 
Κατάσταση 

      

Με τα παιδιά στην 
Ελλάδα 

       -0,140 -0,65 -0,056 -0,602*** -3,15 -0,237*** 

Άγαμοι και χωρίς 
παιδιά 

       -0,118 -0,53 -0,047 -0,488** -2,42 -0,193** 

       
Οικονομικά 
εξαρτώμενα 
άτομα στη χώρα 
καταγωγής 

       -0,295 -1,36 -0,117 -0,314 -1,13 -0,125 

Νομικό πλαίσιο       
Παράνομοι         0,108 0,57 0,043 0,398** 2,23 0,155** 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ        -0,060 -0,51 -0,024 -0,276 -1,16 -0,110 
Προοπτική 
εξέλιξης 
εισοδήματος 

      

Μέτρια          0,188* 1,88 0,074* 0,355** 2,38 0,141** 
Κακή       0,435*** 2,65 0,167*** 0,565*** 2,57 0,214*** 
Προσωρινά 
άνεργοι 

        0,137 0,74 0,054 -0,011 -0,05 -0,005 

Ύψος μισθού       
Μισθός  (500-999)        -0,054 -0,44 -0,022 -0,073 -0,49 -0,029 
Μισθός  (1000-
1499) 

       -0,255* -1,66 -0,102* 0,033 0,15 0,013 
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Αλβανοί  Λοιποί Μετανάστες Μεταβλητές 
συνέχεια Συντελεστές z Οριακές 

επιδράσεις
Συντελεστές  z Οριακές 

επιδράσεις
Μισθός  (1500 και 
πάνω) 

       -0,072 -0,35 -0,029 0,273 0,93 0,106 

Αποστολή 
χρημάτων στη 
χώρα καταγωγής 

        0,484** 2,32 0,189** 0,734*** 2.68 0,286*** 

Απασχόληση στη 
χώρα καταγωγής 

        0,112 0,91 0,044 0,306** 1,98 0,122** 

Μία 
μετανάστευση 
στην Ελλάδα  

       -0,185* -1,92 -0,073* -0,176 -1,29 -0,070 

Σταθερά         0,252 0,69 - 0,454 1,04 - 
Pseudo R2         0,0782   0,1306   
Log-Likelihood  -581,92971   -315,38326   
Παρατηρήσεις           913   524   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωση: τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης σκοπεύει να φύγει. 
Πρόθεση να φύγουν: 482 Αλβανοί, πρόθεση να μείνουν: 431 Αλβανοί.    
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Πίνακας 4.3.3.1 Χρονικό διάστημα που προτίθενται να μείνουν ακόμη στην Ελλάδα. 
Ordered Probit ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «μετά από πόσο χρονικό διάστημα 
σκέπτεστε να φύγετε από την Ελλάδα;».  
Μεταβλητές Συντελε-

στές  
M.E. 

<1 έτος 
Μ.Ε. 

1-5 έτη 
Μ.Ε. 

5-10 έτη 
Μ.Ε.  

>10 έτη 
Μ.Ε.  

για πάντα 

Άνδρας  -0,052    0,002    0,011   0,006   0,001  -0,021 
Ηλικία        
Ηλικία  (21-35)    0,290**  -0,012**  -0,062**  -0,032**  -0,009*   0,115** 
Ηλικία  (36-50)    0,379**  -0,016**  -0,082**  -0,041**  -0,011**   0,150** 
Ηλικία  (51-65)    0,386**  -0,012***  -0,075**  -0,046**  -0,020   0,153** 
Χώρα 
καταγωγής 

      

Βουλγαρία  -0,490***   0,033***    0,119***   0,039***  -0,005  -0,186***
Γεωργία    0,253 -0,009*   -0,051*  -0,030  -0,011   0,101 
Ρουμανία  -0,198  0,011    0,046   0,019  0,002  -0,078 
Ρωσία    0,266  0,009  -0,053  -0,031  -0,012    0,106 
Πολωνία  -0,016  0,001    0,004   0,002   0,001  -0,006 
Άλλη χώρα    0,239** -0,009***  -0,049***  -0,027**  -0,009*   0,095** 
Θρήσκευμα       
Μουσουλμάνος  -0,340***   0,018***   0,078***   0,033***   0,003*  -0,133***
Άλλο 
θρήσκευμα 

 -0,512***   0,036**   0,125***   0,039*** -0,007  -0,193***

Εκπαίδευση       
Δευτεροβάθμια   -0,030  0,001   0,007   0,003   0,001  -0,012 
Τριτοβάθμια   -0,211**  0,010**   0,048**   0,022**   0,004**  -0,083** 
Γνώση 
Ελληνικής 
Γλώσσας 

      

Ομιλία    0,123  -0,006  -0,028   -0,013   -0,002*    0,049 
Γραφή  -0,006   0,001   0,001    0,001    0,001   -0,002 
Ανάγνωση    0,150* -0,007  -0,034*  -0,016*   -0,003**    0,059* 
Οικογενειακή 
κατάσταση 

      

Με τα παιδιά 
στην Ελλάδα 

   0,458***  -0,021***  -0,101***  -0,048***  -0,010***   0,180***

Άγαμοι και 
χωρίς παιδιά 

   0,206*  -0,009*   -0,044*  -0,023*  -0,006   0,082* 

       
Οικονομικά 
εξαρτώμενα 
άτομα στη 
χώρα 
καταγωγής 

   0,063  -0,003   -0,014  -0,007  -0,002   0,025 

Νομικό 
πλαίσιο 

      

Παράνομοι  -0,377***   0,023**   0,090***   0,033***  -0,011  -0,145***
Κάτοχοι ΕΔΤΟ    0,089   0,004 -0,019  -0,010  -0,003   0,036 
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Μεταβλητές 
συνέχεια 

Συντελεστ
ές  

M.E. 
<1 έτος 

Μ.Ε. 
1-5 έτη 

Μ.Ε. 
5-10 έτη 

Μ.Ε.  
>10 έτη 

Μ.Ε.  
για πάντα 

Προοπτική 
εξέλιξης 
εισοδήματος 

      

Μέτρια   -0,171**   0,008**   0,038**   0,018**   0,004**  -0,068** 
Κακή  -0,522***   0,036**   0,126***   0,041***   -0,005  -0,198***
Προσωρινά 
άνεργοι 

 -0,014   0,001  0,003   0,002  0,001  -0,006 

Ύψος μισθού 
σε € 

      

Μισθός (500-
999) 

  0,052  -0,002  -0,011   -0,006  -0,001   0,020 

Μισθός (1000-
1499) 

  0,091   -0,004  -0,020   -0,010  -0,003   0,036 

Μισθός (1500 
και πάνω) 

  0,040   -0,002  -0,009  -0,004   -0,001   0,016 

       
Αποστολή 
χρημάτων στη 
χώρα 
καταγωγής 

 -0,315***  0,015**   0,070***   0,033***   0,007**  -0,124***

Απασχόληση 
στη χώρα 
καταγωγής 

 -0,144*  0,006*   0,031*   0,016*  0,004  -0,057* 

Μία  
μετανάστευση 
στην Ελλάδα 

  0,179***  -0,008**   -0,040***   -0,019**   -0,004**   0,071***

Παρατηρήσεις     1437 46      256      225       225      685 
Pseudo R2  0,0678      
Log-
Likelihood 

 -1813,7511      

   95% διάστημα 
εμπιστοσύνης 

  

Cut1 -1,676 0,229 -2,124 -1,228   
Cut2 -0,482 0,223 -0,920 -0,044   
Cut3 0,053 0,223 -0,383 0,490   
Cut4 0,510 0,223 0,073 0,946   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις: i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
ii) Μ.Ε.:Marginal Effect : Οριακές Επιδράσεις.  
iii)Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
iv) H Ordered probit ανάλυση αρχικά προτάθηκε από τους Aitchison and Silvey (1957) και τους  
mcKelvey and Zavoina (1975). Pseudo-R2  προτάθηκε από τους Veall and Zimmermann το 1992 
επειδή μιμείται τον R2  στο υπόδειγμα με την  latent μεταβλητή.  
Ordered probit εκτίμηση:  η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει τιμή 1εάν ο μετανάστης σκοπεύει να μείνει 
για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, 2 να μείνει για διάστημα 1-5 χρόνια, 3 να μείνει διάστημα 5-
10 χρόνια, 4 να μείνει διάστημα μεγαλύτερο των 10 χρόνων και 5 θα μείνει μόνιμα στην Ελλάδα.  
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4.4 Παράγοντες που προσδιορίζουν το γεγονός ότι ο μετανάστης παραμένει 
ακόμη στην Ελλάδα και δεν έχει επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του 
 

Η μεγάλη εισροή μεταναστών στην Ελλάδα άρχισε με το άνοιγμα των συνόρων των 

ανατολικών χωρών. Μέχρι τότε ο αριθμός των μεταναστών που επέλεγε την Ελλάδα 

ως χώρα προορισμού, ήταν ελάχιστος και προερχόταν κυρίως από την Ασία και την 

Αφρική. Τα πρώτα μεγάλα κύματα μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα μετά το 

1990, είναι οικονομικοί μετανάστες, προερχόμενοι από την Ανατολική Ευρώπη, ως 

επί το πλείστον από την Αλβανία και αποτελούνται κυρίως από άνδρες. Μέρος αυτών 

των μεταναστών επέστρεψε στη χώρα καταγωγής του, ένα μέρος παρέμεινε στην 

Ελλάδα ενώ συνεχώς νέοι μετανάστες εγκαθίστανται στη χώρα.66 Στην ενότητα αυτή 

θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση 

των μεταναστών να παραμείνουν στην Ελλάδα. 

 

Οι μετανάστες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν ενταχθεί στο εργατικό 

δυναμικό της Ελλάδα (η ανεργία στους μετανάστες το 2003 εκτιμάται να είναι 

μικρότερη από την ανεργία των ελλήνων κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, (Χλέτσος 

και συν., 2005), πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία που είναι 

ασφαλισμένοι, πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος και απολαμβάνουν τις 

παροχές που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης (απογραφή πληθυσμού του 2001, 

Πετράκου και συν., 2007).67  

 

Για να εκτιμήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή τους να 

παραμείνουν μέχρι τώρα στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε ένα υπόδειγμα στο οποίο ως 

εξαρτημένη μεταβλητή θέσαμε την ερώτηση: «Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ζήσει 

στην Ελλάδα από το 1990;». Η παραπάνω μεταβλητή είναι μια συνεχής αριθμητική 

μεταβλητή που παίρνει τιμές από 0,1 χρόνια έως 16. Το γεγονός ότι θέσαμε άνω όριο 

τα 16 χρόνια, δηλαδή από το 1990 έως το 2005 που διεξήχθη η έρευνα, μας οδήγησε 

                                                 
66 Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τους Αλβανούς μετανάστες (Βλέπε Λαμπριανίδης και 
Χατζηπροκοπίου, 2003) 
67 Ν.2910/2001 άρθρο 39 παράγραφος 1:  «αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 
ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και απολαμβάνουν των ίδιων ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων με τους ημεδαπούς». 
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στην επιλογή ενός censored μοντέλου παλινδρόμησης και συγκεκριμένα στη μέθοδο 

Tobit με ελεγχόμενο  δεξί όριο στο 16.68  

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμα ελάχιστα 

διαφοροποιούνται από τις μεταβλητές που συναντήσαμε στην ενότητα 4.3. Εισάγουμε 

την μεταβλητή της ηλικίας σαν μια συνεχόμενη αριθμητική μεταβλητή συνοδευόμενη 

από τη μεταβλητή υψωμένη στο τετράγωνό της, στη θέση των ηλικιακών ομάδων. 

Επίσης εισάγουμε τις μεταβλητές: ‘λόγος που επέλεξα την Ελλάδα’, τον τομέα της 

παρούσης απασχόλησης, τη μεταναστευτική εμπειρία σε άλλη χώρα του εξωτερικού 

και την μεταβλητή της ασφάλισης του μετανάστη. Αφαιρέσαμε τις μεταβλητές που 

σχετίζονται με τη μελλοντική εξέλιξη του εισοδήματος, το ύψος του μισθού, την 

αποστολή χρημάτων στη χώρα καταγωγής και τις φορές που μετανάστευσε κάποιος 

στην Ελλάδα. 

 

Η οικονομετρική μας ανάλυση καταδεικνύει ότι η μεταβλητή του φύλου είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Έτσι, αν κρατήσουμε όλες τις 

μεταβλητές σταθερές η διάρκεια παραμονής των ανδρών είναι μεγαλύτερη αυτής των 

γυναικών κατά 1 χρόνο, συγκεκριμένα 1,046 χρόνια, το οποίο  ισοδυναμεί με 12,5 

μήνες. Στο ίδιο εύρημα καταλήγει η Καβουνίδη (2003).69 Είναι γεγονός ότι οι 

γυναίκες μετανάστριες ήρθαν στην Ελλάδα  σε δεύτερη φάση, με μεγαλύτερη 

σιγουριά και ασφάλεια, αφού είδη είχαν εγκατασταθεί οι σύζυγοι, οι συγγενείς και οι 

φίλοι. Έτσι εξηγείται το πρώτο εύρημα της ανάλυσης μας. 

 

Η μεταβλητή της ηλικίας, όπως αναμένεται από τη θεωρία, έχει θετικό πρόσημο ενώ 

η τετραγωνική μορφή της μεταβλητής έχει αρνητικό πρόσημο το οποίο δηλώνει ότι 

από κάποια ηλικία και πέρα η παραμονή στην Ελλάδα αυξάνεται αλλά με φθίνοντα 

ρυθμό. Δηλαδή, η ηλικιακή διαφορά μεταξύ των μεταναστών κατά ένα έτος, όταν 

όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν αμετάβλητες, αντανακλά 0,5 χρόνια στη 

διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα. 

                                                 
68 Στο παράρτημα περιγράφουμε την Tobit μέθοδο και παραθέτουμε την εκτίμηση του ίδιου 
υποδείγματος με τη Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται 
ελάχιστα μεταξύ των δυο μεθόδων. 
69 Με την παρατήρηση «αν και η υπηκοότητα με το μεγαλύτερο χρονικό βάθος είναι η 
γυναικοκρατούμενη υπηκοότητα των Φιλιππίνων»   
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Η ‘χώρα καταγωγής’ παρατηρούμε πως είναι στατιστικά σημαντική για όλες τις  

χώρες πλην της Γεωργίας και οριακά της Ρωσίας, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Ως 

χώρα αναφοράς θέσαμε την Αλβανία. Παρατηρούμε λοιπόν πως η διάρκεια 

παραμονής είναι μεγαλύτερη για τους Πολωνούς, μετά για τους Αλβανούς, έπεται για 

τους προερχόμενους από άλλη χώρα, τους Ρουμάνους και στο τέλος, τους 

Βουλγάρους.70 Συγκεκριμένα, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και προερχόμενοι από ‘άλλη 

χώρα’ μένουν στην Ελλάδα κατά 2,225, 1,580, και 1,262 χρόνια λιγότερο από ότι οι 

Αλβανοί ενώ οι Πολωνοί είναι οι μόνοι που  κατοικούν στην Ελλάδα 1,874 χρόνια 

περισσότερα από τους Αλβανούς. Η Πολωνία ήταν από τις πρώτες χώρες που άρχισε 

τη διαδικασία της μετάβασης ενώ είχε ανεπτυγμένο τον τομέα της βιομηχανικής 

παραγωγής. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της Ευρώπης αποτέλεσε πόλο έλξης 

πολλών  Πολωνών μεταναστών κατά την περίοδο της μετάβασης μέρος των οποίων 

παραμένει στην Ελλάδα έως και σήμερα. Έτσι ίσως εξηγείται το γεγονός της 

καλύτερης οργάνωσης της Πολωνικής κοινότητας τόσο στην Αθήνα όσο και στη 

Θεσσαλονίκη με δικά τους σχολεία και δασκάλους.  

 

Η μεταβλητή της θρησκείας είναι επίσης στατιστικά σημαντική. Οι μουσουλμάνοι 

στο θρήσκευμα και οι λοιπών θρησκευμάτων μετανάστες, έχουν διάρκεια παραμονής 

κατά 0,7 περίπου χρόνια μικρότερη από τους χριστιανούς που αποτελούν την ομάδα 

αναφοράς. Η θρησκευτική ομοιογένεια του ελληνικού πληθυσμού ίσως έκανε τους 

μουσουλμάνους μετανάστες να εγκατασταθούν μεταγενέστερα των χριστιανών 

μεταναστών. 

 

Με κριτήριο τη βαθμίδα εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι όσοι μετανάστες έχουν τελειώσει 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έστω έχουν παρακολουθήσει κάποια χρόνια της, 

αλλά και όσοι έχουν πάρει ανώτερη μόρφωση, μένουν κατά 0,5 και 0,7 χρόνια 

λιγότερα από τους έχοντες πρωτοβάθμια μόρφωση, πράγμα που δηλώνει ότι αυτοί 

που τελείωσαν το πολύ την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν οι πρώτοι που έφτασαν 

και παραμένουν στην Ελλάδα. Αυτοί οι μετανάστες χαμηλής μόρφωσης 

απασχολήθηκαν και απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλών απαιτήσεων, αφού 

                                                 
70 Η Ελλάδα δέχεται τους πρώτους μετανάστες στα μέσα του ΄70 οι οποίοι κατάγονται από τις 
Φιλιππίνες, το Πακιστάν, την Αφρική και την Ασία (Fakiolas & King, 1996). Ακολουθούν οι Πολωνοί 
στα μέσα του ΄80 αλλά μέχρι στις αρχές του ΄90 ο αριθμός των μεταναστών είναι μικρός. 
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δεν έχουν εργασιακή εμπειρία από τη χώρα τους και έχουν περιορισμένα προσόντα. 

(Sarris & Zografakis, 1999, Απογραφή 2001,  Χλέτσος και συν., 2005). 

 

Σε ότι αφορά τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας παρατηρούμε στατιστική 

σημαντικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας 1% για την ομιλία, τη γραφή και την 

ανάγνωσή της. Η ερμηνεία των παραπάνω μεταβλητών όμως χρίζει ιδιαίτερης 

προσοχής: ο μετανάστης που ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα είναι λογικό να γνωρίζει 

την ελληνική γλώσσα αλλά και αυτός που έχει επενδύσει στη μάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, κυρίως γραφής και ανάγνωσης, παραμένει στην Ελλάδα. Άρα το ερώτημα 

μπορεί να τεθεί με δυο διαφορετικούς τρόπους: όσο καλύτερα γνωρίζω την ελληνική 

γλώσσα τόσο περισσότερο μένω στην Ελλάδα ή όσο περισσότερο μένω στην Ελλάδα 

τόσο καλύτερα γνωρίζω την Ελληνική γλώσσα. Ο παράγοντας λοιπόν αυτός 

βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με την εξαρτημένη μεταβλητή. Είναι δύσκολο να 

καθορίσουμε πια από τις δυο μεταβλητές καθορίζει την άλλη. Έρευνα του Dustmann 

(1996) ενισχύει την υπόθεση ότι η απόκτηση ειδικού ανθρώπινου κεφαλαίου (μεταξύ 

αυτών ομιλία και γραφή της γλώσσας της χώρας υποδοχής) καθορίζεται από το χρόνο 

παραμονής στη χώρα υποδοχής. 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις μεταβλητές που αφορούν την οικογενειακή 

κατάσταση είναι τα ακόλουθα: οι μετανάστες που είναι άγαμοι και δεν έχουν παιδιά, 

σε σχέση με αυτούς που έχουν και τα έχουν μαζί τους, μένουν λιγότερο κατά 8,7 

μήνες. Επίσης, η διάρκεια παραμονής όσων έχουν οικονομικά εξαρτώμενα μέλη, 

εκτός παιδιών, στη χώρα καταγωγής, είναι μικρότερη κατά 0,44 χρόνια από ότι αυτών 

που δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις πίσω τους. Οι άγαμοι σε γενικές γραμμές 

είναι άτομα μικρότερης ηλικίας σε σχέση με αυτούς που έχουν παιδιά, και ίσως να 

πρόκειται για μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα πολύ μεταγενέστερα των πρώτων. 

Όσοι έχουν οικονομικά εξαρτώμενα μέλη ίσως ανέβαλαν για κάποιο διάστημα την 

απόφαση να μεταναστεύσουν με το φόβο του άγνωστου στη ξένη χώρα πέραν του 

κόστους μεταβίβασης. 

 

Οι παράνομοι μετανάστες σε σχέση με τους νόμιμους έχουν διάρκεια παραμονής 

μικρότερη κατά 1,2 χρόνια. Πολλοί μετανάστες είναι παράνομοι γιατί από το 2001 

έως το 2005 δε δόθηκε η δυνατότητα από την πολιτεία για μαζική νομιμοποίηση. 

Όσοι λοιπόν εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα μετά το 2001 παρέμειναν παράνομοι 
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ως το 2005. Οι κάτοχοι του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς διαμένουν κατά 

μισό χρόνο παραπάνω από τους νόμιμους. Είναι οι πρώτοι που ήρθαν στην Ελλάδα 

με το άνοιγμα των συνόρων βλέποντας το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα.  

 

Οι λόγοι που επέλεξαν την Ελλάδα σαν χώρα προορισμού αποδεικνύονται πως 

αποτελούν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού της μέχρι τώρα 

διάρκειας παραμονής τους. Ομάδα αναφοράς θέσαμε την εύκολη πρόσβαση και το 

χαμηλό κόστος εισόδου στην Ελλάδα. Επίσης, η ύπαρξη συγγενών και φίλων στην 

Ελλάδα αποτελεί κίνητρο για να μεταναστεύσουν (βλέπε Sassen, 1995).71 Η διάρκεια 

παραμονής των μεταναστών που ήλθαν λόγω ύπαρξης συγγενών και φίλων, 

εμφανίζεται μικρότερη κατά μισό χρόνο της διάρκειας αυτών που επέλεξαν την 

Ελλάδα λόγω εύκολης πρόσβασης και χαμηλού κόστους (ομάδα αναφοράς). Το 

παραπάνω δικαιολογείται επειδή η απόφαση για μετανάστευση πάρθηκε εκ του 

ασφαλούς αφού προηγήθηκε η εγκατάσταση των φίλων και των συγγενών. Άρα, είναι 

λογικό να κατοικούν στην Ελλάδα μισό χρόνο λιγότερο. Σε έρευνές του ο 

Granovetter (1973, 1985) αναφέρει ότι τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή το σύνολο των 

συγγενών, φίλων και γνωστών, αποτελούν πηγή απόκτησης πόρων και μέσων, όπως 

κεφάλαιο και πληροφόρηση, που βοηθούν τον μετανάστη τουλάχιστον στην αρχή της 

μεταναστευτικής του πορείας. (βλέπε Boyd, 1989, Portes, 1995a). Όσοι επέλεξαν  

‘άλλοι λόγοι’ διαμένουν 0,7 χρόνια περισσότερα ενώ οι μετανάστες που ήρθαν γιατί 

θεώρησαν εύκολη την εύρεση εργασίας μένουν μισό χρόνο λιγότερο, είναι όμως 

παράγοντας χωρίς στατιστική σημαντικότητα.72  

 

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός πως ενώ οι μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οικονομικοί μετανάστες, από την παρούσα 

έρευνα, δεν προκύπτει καμιά στατιστική σημαντικότητα για τις μεταβλητές που 

φανερώνουν τους τομείς της τελευταίας τους απασχόλησης. Αντικαταστήσαμε τις 

παραπάνω μεταβλητές με μεταβλητές που δηλώνουν θέση απασχόλησης αλλά και 

πάλι καμία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Μια εξήγηση στο παραπάνω θα 

μπορούσε να είναι το γεγονός ότι  οι μετανάστες ενδιαφέρονται να δουλεύουν και να  

                                                 
71 Οι μισοί μετανάστες είχαν κάποιον συγγενή πριν έλθουν στην Ελλάδα, ενώ τα τρία τέταρτα των  
μεταναστών πέρα από συγγενή είχαν και κάποιο φίλο (Καβουνίδη, 2003) 
72 Στους άλλους λόγους συμπεριλαμβάνονται: Σχεδόν ίδια νοοτροπία στην Ελλάδα με τη χώρα 
καταγωγής, γνώριζα την ελληνική γλώσσα, μεγαλύτερο εισόδημα  από οπουδήποτε αλλού, άλλο. 
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αμείβονται και όχι πού θα δουλεύουν. Αντιθέτως, όσοι απασχολήθηκαν στη χώρα 

τους πριν μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, μένουν κατά 1,3 χρόνια λιγότερο από 

εκείνους που δεν δούλεψαν καθόλου καθώς είναι λογικό να είναι πιο επιφυλακτικοί 

στην απόφαση να μεταναστεύσουν, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν τίποτα να 

χάσουν. Όσοι απασχολήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους, ήρθαν στην Ελλάδα 

αργότερα, αφού πληροφορήθηκαν ότι θα βρουν σίγουρα κάπου να απασχοληθούν με 

αμοιβή ασύγκριτα μεγαλύτερη από ότι στη χώρα καταγωγής τους. 

 

Οι μετανάστες δε με μεταναστευτική εμπειρία και από άλλη χώρα του εξωτερικού, 

έχουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε σχέση με αυτούς που μετανάστευσαν μόνο 

στην Ελλάδα. Είναι από τους πρώτους μετανάστες που έφυγαν με το άνοιγμα των 

συνόρων. Η μετακίνηση και σε άλλες χώρες του εξωτερικού από το 1990 και μετά, 

αντανακλά το ανήσυχο πνεύμα των μεταναστών και ίσως την απελπιστική κατάσταση 

στη χώρα καταγωγής τους. Να επισημάνουμε ότι οι παραπάνω δυο μεταβλητές είναι 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. 

 

Η τελευταία στατιστικά σημαντική μεταβλητή είναι αυτή της ασφάλισης. Με ομάδα 

αναφοράς τους ανασφάλιστους, παρατηρούμε ότι οι ασφαλισμένοι μένουν 1,1 χρόνια 

περισσότερα στην Ελλάδα. Η ασφάλεια που τους παρέχει ο ασφαλιστικός τους 

φορέας, στο παρόν και στο μέλλον, παρατείνει την διαμονή τους στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 4.4.1  Διάρκεια παραμονής των μεταναστών που εξακολουθούν να μένουν στην 
Ελλάδα: Tobit παλινδρόμηση με ελεγχόμενη ανώτερη τιμή (right-censored).  
Εξαρτημένη μεταβλητή: «Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ζήσει στην Ελλάδα από το 1990;»  

Μεταβλητές Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα 

 t 

Άνδρας        1,046*** 0,228 4,59 
Ηλικία        0,500*** 0,066 7,56 
Ηλικία2       -0,005*** 0,001 -5,82 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία       -2,225*** 0,350 -6,35 
Γεωργία       -0,198 0,478 -0,42 
Ρουμανία       -1,580*** 0,529 -2,99 
Ρωσία       -0,793 0,489 -1,62 
Πολωνία        1,874*** 0,534 3,51 
Άλλη χώρα       -1,262*** 0,280       -4,50 
Θρήσκευμα    
Μουσουλμάνος       -0,655*** 0,228 -2,87 
Άλλο θρήσκευμα       -0,757** 0,386 -1,96 
Εκπαίδευση     
Δευτεροβάθμια        -0,503** 0,212 -2,37 
Τριτοβάθμια        -0,693***     0,249 -2,78 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Ομιλία        1,509*** 0,367 4,10 
Γραφή        0,747*** 0,233 3,21 
Ανάγνωση        1,052*** 0,260 4,04 
Οικογενειακή κατάσταση    
Χωρίς παιδιά στην Ελλάδα       -0,328 0,335 -0,98 
Άγαμοι και χωρίς παιδιά       -0,729*** 0,281 -2,60 
Οικονομικά εξαρτώμενα άτομα 
στη χώρα καταγωγής 

      -0,444** 0,202 -2,20 

Νομικό πλαίσιο    
Παράνομοι       -1,233*** 0,351 -3,51 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ        0,595** 0,262 2,27 
Λόγος που επέλεξε την 
Ελλάδα 

   

Συγγενείς       -0,588*** 0,220 -2,67 
δουλειά       -0,500 0,346 -1,44 
Άλλοι λόγοι        0,833*** 0,255 3,26 
Τομέας παρούσης απασχ/σης     
Βιομηχανία         0,198 0,369 0,54 
Κατασκευές         0,355 0,304 1,17 
Εμπόριο-Τουρισμός         0,150 0,374 0,40 
Υπηρεσίες       -0,104 0,324 -0,32 
Προσωρινά άνεργος       -0,023 0,385 -0,06 
Απασχόληση στη χώρα 
καταγωγής 

      -1,316*** 0,231 -5,69 

Μεταναστευτική εμπειρία στο 
εξωτερικό 

       0,750*** 0,262 2,86 
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Μεταβλητές συνέχεια Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα 

     t 

Ασφάλιση    
Ασφαλισμένος         1,162*** 0,285 4,08 
Δεν απαντώ        0,072 0,678 0,11 
Σταθερά       -4,314*** 1,415 -3,05 
sigma       3,209288 0,06147  
LR chi2 (33)        803,40   
Prob >chi2        0,0000   
Pseudo R2        0,0991   
Log likelihood    -3651,782   
παρατηρήσεις         1440   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωση: τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
ΕΔΤΟ: ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. 
0 παρατηρήσεις left-censored, 1388 παρατηρήσεις uncensored και 52 παρατηρήσεις right-censored  
 

4.5  Συμπεράσματα 

Από το 1990 και μετά, σταδιακά το μέγεθος του μεταναστευτικού πληθυσμού, σαν 

ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας, αυξάνεται συνεχώς.73 Οι 

μετανάστες εργάζονται στην Ελλάδα, καταναλώνουν, στέλνουν τα παιδιά τους στα 

ελληνικά σχολεία, συνεισφέρουν στα ασφαλιστικά Ταμεία και συμβάλλουν στη 

βελτίωση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας.  

 

Βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά 

των μεταναστών που προτίθενται να μείνουν στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας οικονομίας υποδοχής, όπως η οικονομική 

ανάπτυξη, η δομή, η οργάνωσή της, αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης 

μεταναστών ανάλογων χαρακτηριστικών που αφορούν την ηλικία, τη μόρφωση και 

την τεχνογνωσία τους,  συμπεραίνουμε τα ακόλουθα: 

 

Σχεδόν οι μισοί μετανάστες προτίθενται να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

Περισσότερες πιθανότητες να μείνουν έχουν οι χριστιανοί στο θρήσκευμα, άνθρωποι 

που δεν εργάστηκαν στη χώρα τους πριν μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, όσοι έχουν 

φτάσει έως και την πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, που κατοικούν 

                                                 
73 Το 1998 εκτιμάται ότι οι μετανάστες ήταν το 2% του ελληνικού πληθυσμού, το 2001 βάση της 
απογραφής το 7% και το 2004 εκτιμάται σε 10,3% μαζί με τους ομογενείς (Βλέπε Baldwin –Martin 
2004)  
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οικογενειακώς στην Ελλάδα, με παιδιά που έφεραν στα πλαίσια της οικογενειακής 

συνένωσης ή που γεννήθηκαν εδώ και οι μετανάστες που δεν έχουν παιδιά.  

 

Επίσης, παρατηρείται μια αρνητική σχέση μεταξύ ηλικίας και πρόθεσης για 

επιστροφή. Οι μετανάστες που μπήκαν στη διαδικασία νομιμοποίησης ή έχουν 

νομιμοποιηθεί, καθώς και αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα μόνο μία φορά, ως επί το 

πλείστον στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης, προτίθενται να μείνουν. Αλλά 

και όσοι έχουν εξαρτώμενα άτομα στη χώρα καταγωγής τους εκτός των παιδιών, 

προφανώς και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις απέναντί τους, προτίθενται να 

μείνουν επίσης στην Ελλάδα. Ακόμη, οι μετανάστες οι οποίοι δεν εμβάζουν χρήματα 

στην πατρίδα τους, δηλώνουν πρόθεση να παραμείνουν στην Ελλάδα για πάντα. 

Παρά το γεγονός ότι ο μισθός δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός, οι μετανάστες 

που πιστεύουν και αισιοδοξούν σε μια καλυτέρευση του εισοδήματός τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να μείνουν.     

 

Χωρίζοντας το δείγμα μας με βάση το φύλο, παρατηρούμε σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Όσο αυξάνεται η ηλικία των 

γυναικών τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να μείνουν στην Ελλάδα. Οι άνδρες 

από την Βουλγαρία δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. Αντιθέτως οι μετανάστριες οι 

προερχόμενες από την Γεωργία και τη Ρωσία έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

μείνουν σε σχέση με τις αλβανίδες μετανάστριες. Η βαθμίδα εκπαίδευσης επηρεάζει 

θετικά μόνο την πρόθεση επιστροφής των ανδρών. 

 

Οι γυναίκες μετανάστριες χωρίς παιδιά, έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν 

στην Ελλάδα σε σχέση με τις μετανάστριες που άφησαν τα παιδιά τους στην χώρα 

καταγωγής. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες που είναι κάτοχοι του ειδικού δελτίου 

ταυτότητας ομογενούς, ενώ οι παράνομοι άνδρες μετανάστες προτίθενται να φύγουν. 

Το ύψος του μισθού εμφανίζεται σημαντικό και συσχετίζεται θετικά με την πρόθεση 

παραμονής, μόνο για τους άνδρες με μισθό που κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 1500 €. 

 

Από τον διαχωρισμό του μεταναστευτικού πληθυσμού σε Αλβανούς και ‘Λοιπούς 

μετανάστες’ προέκυψαν τα ακόλουθα ως προς την πρόθεσή τους να μείνουν στην 

Ελλάδα: οι Αλβανοί με μισθό 1000 έως 1500 €, που έχουν επενδύσει στη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν στην Ελλάδα. Το ίδιο 
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ισχύει για όσους μετανάστευσαν, προφανώς πιο συνειδητά, μόνο μια φορά στην 

Ελλάδα. Αντιθέτως οι Αλβανοί με υψηλή μόρφωση δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. 

Από τους ‘λοιπούς μετανάστες’ δηλώνουν πρόθεση να μείνουν οι μουσουλμάνοι, και 

όσοι έχουν μαζί τους τα παιδιά. Οι άνδρες, που μένουν παράνομα και όσοι 

απασχολήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους πριν μεταναστεύσουν στην Ελλάδα 

δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. 

 

Στη συνέχεια αναφερόμαστε στους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την μέχρι 

σήμερα παραμονή των μεταναστών στην Ελλάδα. Το ανδρικό φύλο λοιπόν και η 

ηλικία επηρεάζουν θετικά τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη. Η χώρα καταγωγής 

είναι επίσης σημαντικός παράγοντας του χρόνου παραμονής των μεταναστών. Πιο 

συγκεκριμένα, συγκρινόμενοι με τους Αλβανούς, οι Βούλγαροι, Ρουμάνοι και 

προερχόμενοι από τις ‘λοιπές χώρες’ του ερωτηματολογίου έχουν μικρότερη διάρκεια 

παραμονής στην Ελλάδα ενώ οι Πολωνοί μεγαλύτερη. Επίσης σε σχέση με τους 

χριστιανούς, οι μουσουλμάνοι και οι μετανάστες λοιπών θρησκευμάτων έχουν 

μικρότερο χρόνο παραμονής.  

 

Όπως και στην ανάλυση της πρόθεσης να μείνουν ή να φύγουν έτσι και εδώ, οι 

έχοντες πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στη χώρα 

μας. Η διάρκεια παραμονής επηρεάζεται αρνητικά εάν ο μετανάστης δεν έχει παιδιά 

αλλά έχει οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη χώρα καταγωγής του. Οι νόμιμοι 

μετανάστες μένουν περισσότερο από τους παράνομους ενώ αυτοί που είχαν κάποια 

εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής τους φαίνεται να μένουν λιγότερο από 

όσους ήρθαν πλήρως ανειδίκευτοι. Όσοι όμως είχαν την μεταναστευτική εμπειρία 

μιας τρίτης χώρας, μάλλον εκτιμούν την Ελλάδα και παρατείνουν τη διαμονή τους. Οι 

ασφαλισμένοι μετανάστες μένουν παραπάνω από τους ανασφάλιστους αλλά ο τομέας 

απασχόλησης δε φαίνεται να τους απασχολεί. 
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Κεφάλαιο 5 – Πρόθεση των γονέων μεταναστών να μείνουν στην Ελλάδα και 
αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης των παιδιών τους στην ελληνική 
κοινωνία.  
  
5.1 Εισαγωγή 

Βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να διερευνήσουμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση των γονέων μεταναστών να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους ή να παραμείνουν στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με την επιθυμία των 

παιδιών να μείνουν στη μία ή στην άλλη χώρα, το χώρο συναναστροφής των παιδιών, 

τον αριθμό των παιδιών που είναι ενταγμένα στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Οι γονείς, στην πλειονότητά τους, αποφασίζουν  με 

βάση τι πιστεύουν οι ίδιοι ότι θα είναι καλύτερο για την ευημερία των παιδιών τους 

και ανάλογα ενεργούν. Αλλά, και τα παιδιά με τη σειρά τους επηρεάζουν την πιθανή 

απόφαση επιστροφής των γονέων (Dustmann, 2003). 

 

 Η οικογενειακή εγκατάσταση των μεταναστών και η δημιουργία οικογένειας από το 

μετανάστη στη χώρα υποδοχής ενδιαφέρει άμεσα τόσο αυτούς που χαράσσουν την 

μεταναστευτική πολιτική της χώρας υποδοχής, όσο και άλλους δημόσιους φορείς.  Η 

οικογενειακή εγκατάσταση των μεταναστών αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες ορισμένων  

τομέων – υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας – και επηρεάζει το φορολογικό 

και ασφαλιστικό σύστημα, με πιθανές σημαντικές επιδράσεις στην αναπτυξιακή  

πορεία της χώρας. Η ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της 

χώρας υποδοχής, επίσης, αφορά την Πολιτεία. Σύμφωνα με  τον Dustmann (1994 

b,c), η ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών στη κοινωνία της χώρας υποδοχής 

επεξηγεί την απόφασή τους για μόνιμη εγκατάσταση και κατ΄ επέκταση την 

οικονομική συμπεριφορά τους – ως καταναλωτές και ως αποταμιευτές – στη χώρα 

υποδοχής. 

 

Τόσο η προσωπική απόφαση για επιστροφή στη χώρα καταγωγής όσο και η 

παρατεταμένη παραμονή του μετανάστη στη χώρα υποδοχής, μπορεί να επηρεαστεί 

από παράγοντες που δεν είχαν εκτιμηθεί στην αρχική φάση της μετανάστευσης, όπως 

για παράδειγμα η δημιουργία οικογένειας στη χώρα υποδοχής. Οι γονείς μετανάστες 

αποφασίζουν αν θα μείνουν στη χώρα υποδοχής ή αν θα επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα ζωής και την ευημερία των 

απογόνων τους.  



 197

Από τη μία πλευρά, η υιοθέτηση του τρόπου ζωής της χώρας υποδοχής από τα παιδιά, 

ίσως να έρχεται σε αντίθεση με τα ήθη και τις παραδόσεις της χώρας καταγωγής, 

γεγονός που ωθεί τους γονείς προς την επιστροφή. Από την άλλη πλευρά, καθώς τα 

παιδιά των μεταναστών ενηλικιώνονται στη χώρα υποδοχής, η προοπτική 

μακροχρόνιας εγκατάστασης ενισχύεται (Dustmann, 2001). 

 

Τα παιδιά, όσο μεγαλώνουν, αποφασίζουν για το δικό τους μέλλον και τα σχέδια 

επιστροφής των γονέων πιθανόν θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Κατά τον Djajic 

(2003), τα παιδιά των μεταναστών ενσωματώνονται καλύτερα από τους γονείς, 

μετανάστες πρώτης γενιάς, με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικά πλάνα επιστροφής 

από αυτά των γονέων. Άλλωστε η κοινωνική ένταξη των μεταναστών γίνεται 

ομαλότερη όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια αφού φέρνουν τους γονείς σε 

κοινές δραστηριότητες με τους γηγενείς. 

 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου αυτού έχει ως ακολούθως: στην ενότητα 5.2, 

εξετάζουμε τη πρόθεση των γονέων μεταναστών να μείνουν ή να φύγουν από την 

Ελλάδα, στην ενότητα 5.3, διερευνούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια 

παραμονής των μεταναστών με παιδιά στην Ελλάδα, στην ενότητα 5.4, 

προσδιορίζουμε τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κοινωνικό 

χώρο συναναστροφής των παιδιών των μεταναστών, στην ενότητα 5.5, παραθέτουμε 

τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη βαθμολογία του πρώτου και δεύτερου παιδιού 

στην πρωτοβάθμια και αντίστοιχα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την 

προϋπόθεση ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν ενταχθεί στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, στην ενότητα 5.6, εκτιμούμε τους παράγοντες εκείνους που 

κάνουν τους γονείς μετανάστες να πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα ευημερήσουν 

στην Ελλάδα ή στη χώρα καταγωγής ή σε άλλη χώρα.Τέλος, στην ενότητα 5.7 

καταγράφουμε τα συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου. 

  

Η ανάλυσή μας καταδεικνύει ότι η πρόθεση για επιστροφή των γονέων μεταναστών 

επηρεάζεται από τον τόπο γέννησης των παιδιών του, από την ένταξη των παιδιών 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και την επιθυμία των ίδιων για περαιτέρω 

σπουδές των παιδιών τους. Η διάρκεια παραμονής του γονέα μετανάστη επηρεάζεται 

θετικά από τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια αλλά και την επίδοσή τους στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των γονέων 
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μεταναστών επιδρούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών τους στην Ελλάδα. 

Οι μαθητικές επιδόσεις των παιδιών – μετανάστες δεύτερης γενιάς – δεν 

καθορίζονται από το επίπεδο  μόρφωσης των γονέων. Οι μετανάστες στην 

πλειονότητά τους ενθαρρύνουν  τα παιδιά τους να μορφωθούν.  

 

5.2  Πρόθεση των γονέων μεταναστών  να μείνουν ή να φύγουν από την Ελλάδα.  
   

Η ανάλυση του κεφαλαίου αυτού βασίζεται στα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από 

την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2005-2006 σε όλη την Ελλάδα 

και περιγράψαμε στο  κεφάλαιο 3. Ο Πίνακας Π 3.5.3 του παραρτήματος μας δείχνει 

την κατανομή μεταξύ μεταναστών που προτίθενται να φύγουν ή να μείνουν, σε σχέση 

με το αν έχουν παιδιά ή όχι.  Για τις ανάγκες του κεφαλαίου επιλέξαμε τους 

μετανάστες που έχουν παιδιά, ανεξαρτήτως αν αυτά μένουν με τους γονείς τους στην 

Ελλάδα ή στη χώρα καταγωγής τους, και έτσι  δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων 

με 915 παρατηρήσεις, που αντιστοιχεί στο 64% του συνόλου των παρατηρήσεων. Η 

παραπάνω βάση δεδομένων αποτελείται από όλους τους μετανάστες που απάντησαν 

θετικά στην ερώτηση: ‘Έχετε παιδιά’; Στον Πίνακα 5.2.1 παρουσιάζουμε στατιστικά 

στοιχεία των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση του παρόντος 

κεφαλαίου, κατανέμοντάς τα με βάση την πρόθεση των μεταναστών να μείνουν ή να 

φύγουν από την Ελλάδα σε χρονικό ορίζοντα 0,1 έως πάνω από 10 χρόνια. 

 
Η ανάλυση της πρόθεσης των γονέων μεταναστών, με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους, συνοψίζεται στους Πίνακες 5.2.1 και 5.2.2. Κατά τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της πρόθεσης των γονέων μεταναστών να μείνουν 

στην Ελλάδα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, θα κάνουμε σύντομες 

αναφορές στα αποτελέσματα του κεφαλαίου 5 που αφορά στην πρόθεση όλων των 

μεταναστών του δείγματος να μείνουν στην Ελλάδα. Στην ερώτηση «Σκέπτεστε να 

φύγετε μετά από μερικά χρόνια από την Ελλάδα;» στο σύνολο των 1440 

ερωτώμενων, το 52,5% δήλωσαν πρόθεση να φύγουν. Το αντίστοιχο ποσοστό στο 

σύνολο των μεταναστών που έχουν παιδιά, διαμορφώνεται στο 51,8%. Όπως 

βλέπουμε στον Πίνακα 5.2.2, τα ποσοστά αλλάζουν όταν το δείγμα περιορίζεται σε 

όσους μετανάστες έχουν τουλάχιστον ένα παιδί στην Ελλάδα και η ηλικία του 

πρώτου παιδιού είναι μικρότερη των 26 χρόνων. Από το παραπάνω σύνολο, μόνο το 

47,1% δηλώνει πρόθεση να φύγει. Από το σύνολο δε των μεταναστών που έχουν 
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τουλάχιστον ένα παιδί στην Ελλάδα και η ηλικία του πρώτου παιδιού είναι 

μεγαλύτερη των 6 χρόνων και μικρότερη των 26 χρόνων, μόνο το 46,1% προτίθεται 

να φύγει.  

 

Ο Dustman (2003), σε έρευνα με οικονομικούς μετανάστες στη Γερμανία 

προερχόμενους από την Ιταλία, Ισπανία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Τουρκία, με 

στοιχεία που συγκέντρωσε σε διάστημα 14 χρόνων, καταγράφει ότι το 59% αυτών 

που γύρισαν δεν έχουν παιδιά και συμπεραίνει ότι ο επαναπατρισμός είναι πιο 

πιθανός στους μετανάστες χωρίς παιδιά. Στην έρευνά του ο Dustman (2003), 

επισημαίνει ότι το φύλο των παιδιών, μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά τις αποφάσεις 

επιστροφής των γονέων. Αν ο γονέας έχει κόρες και νοιάζεται περισσότερο για την 

ευημερία τους μέσω της διατήρησης των παραδόσεων, θα επισπεύσει την επιστροφή 

του. Αν έχει γιους και ενδιαφέρεται για την καριέρα τους και την οικονομική τους 

ανέλιξη, θα παραμείνει στη χώρα υποδοχής. 

 

Η έρευνά μας καταδεικνύει (Πίνακας 5.2.1) ότι η διαφορά στην πρόθεση μεταξύ των 

δυο φύλων είναι σημαντική. Παρατηρούμε ότι το 43,7% των ανδρών και το 53,1% 

των γυναικών εκφράζουν πρόθεση να μείνουν στην Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη μας 

ότι σε πρώτη φάση ήρθαν οι άνδρες μετανάστες στην Ελλάδα για να ακολουθήσουν 

οι γυναίκες τους κατανοούμε την παραπάνω αναλογία. Επιπλέον,  είναι πιο πιθανό να 

ζει η γυναίκα στην Ελλάδα με τα παιδιά της από ότι αντίστοιχα ο άνδρας μετανάστης 

(κοίτα επίσης Καβουνίδη, 2003, σ. 91). 

 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων μας από την επιτόπια έρευνα καταδεικνύει ότι 

ως προς τις μεταβλητές της ηλικίας, δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στην 

πρόθεση των γονέων μεταναστών να μείνουν ή να φύγουν. Από τις μεταβλητές που 

δηλώνουν τη χώρα καταγωγής μόνο η Γεωργία, η Ρωσία και η Βουλγαρία εμφανίζουν 

στατιστικό ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι μετανάστες από τη Γεωργία και τη Ρωσία 

δηλώνουν πρόθεση να μείνουν ενώ οι μετανάστες από την Βουλγαρία στην 

πλειονότητά τους προτίθενται να φύγουν (69,7%). Η ένταξη της Βουλγαρίας στην  

Ευρωπαϊκή Ένωση  και η αναμενόμενη ανάπτυξη της χώρας, κάνει τους Βουλγάρους 

να επιθυμούν την επιστροφή τους σε μια μελλοντικά οικονομικά εύρωστη χώρα. 

Επίσης, οι περισσότεροι μετανάστες από τη Βουλγαρία είναι γυναίκες μέσης ηλικίας 

που εργάζονται, ως επί το πλείστον, στον τομέα των υπηρεσιών – φροντίδα 
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ηλικιωμένων και οικιακή απασχόληση – αφήνοντας την οικογένεια στη χώρα 

καταγωγής. Κατά τον Djajic (2005), μετανάστες που προέρχονται από μακρινές  

φτωχές χώρες είναι πολύ πιθανό να μείνουν με τα παιδιά τους στη χώρα υποδοχής. 

 

Η διαφορά στην πρόθεση παραμονής είναι στατιστικά σημαντική για όλες τις 

μεταβλητές που δηλώνουν το θρήσκευμα του μετανάστη. Το 54,7% των χριστιανών 

δηλώνουν ότι θα μείνουν στην Ελλάδα ενώ το 69% των μουσουλμάνων και των 

μεταναστών με άλλο θρήσκευμα, δηλώνουν ότι προτίθενται να φύγουν. Από το 

σύνολο των κατόχων του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, αυτών που έχουν 

πολιτικό άσυλο και των προσκεκλημένων εργαζόμενων,  το 61,7% δηλώνει πρόθεση 

να μείνει. Αντιθέτως, το 79,3% των παρανόμων μεταναστών προτίθεται να φύγει. 

Όσο αφορά στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των 

μεταναστών που γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει την ελληνική γλώσσα δηλώνει 

πρόθεση να μείνει στην Ελλάδα με ποσοστά 54,2% και 52,6% αντίστοιχα,  ενώ η 

πλειοψηφία όσων γνωρίζουν αλλά και όσων δεν γνωρίζουν να μιλούν την ελληνική 

γλώσσα, προτίθεται να φύγει.  

 

Οι παρακάτω μεταβλητές είναι οικονομικού χαρακτήρα και αφορούν το ύψος του 

μισθού του μετανάστη και την προοπτική εξέλιξης του εισοδήματός του. Η διαφορά 

στην πρόθεση του μετανάστη με βάση το ύψος του μισθού του, όπως καταγράφεται 

στιν Πίνακα 5.2.1, είναι στατιστικά ασήμαντη. Η διαφορά όμως για όσους 

μετανάστες πιστεύουν σε μια καλή ή κακή εξέλιξη των εισοδημάτων τους είναι 

στατιστικά σημαντική. Το 54,2% των μεταναστών που ελπίζουν σε αύξηση των 

εισοδημάτων τους δηλώνουν πρόθεση να μείνουν στην Ελλάδα ενώ το 70,7% των 

μεταναστών που προβλέπουν σε αρνητική εξέλιξη των εισοδημάτων τους, δηλώνουν  

ότι θα  φύγουν. Οι περισσότεροι (64,3%) από τους μετανάστες που στέλνουν 

χρήματα στη χώρα καταγωγής τους προτίθενται να επιστρέψουν και αντίστροφα το 

57,5% αυτών που δεν στέλνουν χρήματα πίσω προτίθεται να μείνει. Παρατηρούμε ότι 

τα αποτελέσματα του παρόντος κεφαλαίου διαφοροποιούνται ελάχιστα από τα 

αντίστοιχα του κεφαλαίου 4, τα οποία αναφέρονται στο σύνολο των 1440 

ερωτηθέντων. 

 
Η περιγραφική  ανάλυση της πρόθεσης των γονέων μεταναστών να επιστρέψουν στον 

τόπο καταγωγής τους με βάση παραμέτρους που αφορούν τα παιδιά τους συνοψίζεται 
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στους Πίνακες 5.2.1 και 5.2.2. Από το σύνολο των 915 μεταναστών, μόνο οι 747 

δήλωσαν τον τόπο γέννησης του πρώτου παιδιού τους. Όπως παρατηρούμε στον 

Πίνακα 5.2.1, η πλειοψηφία αυτών που δήλωσαν ως τόπο γέννησης του πρώτου 

παιδιού τους τη χώρα καταγωγής τους, επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα με 

ποσοστό 52,2% και κατά 56,5%, όσοι δήλωσαν τόπο γέννησης την Ελλάδα, ενώ οι 

περισσότεροι μετανάστες (57,1%) που απέκτησαν το πρώτο παιδί τους σε άλλη χώρα, 

προτίθενται να φύγουν. 

 

Με κριτήριο την επίδοση του πρώτου παιδιού στην πρωτοβάθμια ή την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι δεν προκύπτει σημαντική διαφορά στην 

πρόθεση των γονέων μεταναστών να μείνουν ή να φύγουν. Να διευκρινίσουμε ότι ο 

μεγάλος αριθμός γονέων που δεν απάντησε στις παραπάνω ερωτήσεις οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεν έχουν παιδιά στην παραπάνω βαθμίδα. Από το σύνολο των γονέων 

μεταναστών που πιστεύει ότι τα παιδιά τους θα έπαιρναν καλύτερη μόρφωση στη 

χώρα καταγωγής τους, δηλώνουν πρόθεση να φύγουν με ποσοστό 57,6%. Οι 

περισσότεροι όμως, (74,3%), από όσους πιστεύουν ότι τα παιδιά τους μορφώνονται 

καλύτερα ή το ίδιο καλά στην Ελλάδα, προτίθενται να μείνουν.  

 

Ανεξαρτήτως εάν οι γονείς επηρεάζονται ή όχι  από την επιθυμία των παιδιών τους να 

μείνουν ή να φύγουν στην πλειοψηφία τους δηλώνουν πρόθεση να μείνουν, (52,9% 

όσων επηρεάζονται και 53,7% όσων δεν επηρεάζονται). Επίσης, ανεξαρτήτως εάν το 

παιδί γνωρίζει ή δεν γνωρίζει την μητρική του γλώσσα, οι περισσότεροι γονείς 

(50,8% των παιδιών που γνωρίζουν και 66,1% των παιδιών που δεν γνωρίζουν τη 

μητρική τους γλώσσα) σκοπεύουν να μείνουν στην Ελλάδα. Όπως είναι φυσικό, πιο 

έντονη είναι η επιθυμία των γονέων να μείνουν στην Ελλάδα αν το παιδί τους δεν 

γνωρίζει τη μητρική του γλώσσα (66,1%). 

 

Ο κοινωνικός χώρος συναναστροφής των παιδιών διαφοροποιεί σημαντικά την 

πρόθεση των γονέων να μείνουν ή να φύγουν. Όταν  τα παιδιά συναναστρέφονται 

μόνο ή περισσότερο με έλληνες κάνουν τους γονείς να θέλουν να μείνουν στην 

Ελλάδα σε ποσοστό 63,4% και όταν  συναναστρέφονται το ίδιο με Έλληνες και 

ομοεθνείς κάνουν την πλειοψηφία των γονέων να θέλουν να φύγουν με ποσοστό 

55,3%. Όσοι γονείς δεν απάντησαν στην παραπάνω ερώτηση είτε δεν έχουν τα παιδιά 
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τους στην Ελλάδα, είτε είναι πολύ μικρά για να επιλέξουν φίλους,είτε τα παιδιά τους 

είναι πολύ μεγάλα. 

 

Ανεξάρτητα από το  φύλο του παιδιού, η πλειοψηφία των γονέων που παροτρύνει τα 

παιδιά του να σπουδάσουν στη χώρα καταγωγής ή στο εξωτερικό δηλώνει πρόθεση 

να φύγει ενώ στην περίπτωση που τα παροτρύνει να σπουδάσουν στην Ελλάδα 

δηλώνει πρόθεση να μείνει. Επίσης, οι περισσότεροι από τους γονείς μετανάστες που 

πιστεύουν ότι τα παιδιά τους, ανεξαρτήτως φύλου, θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα 

προτίθενται να μείνουν ενώ αντιθέτως, όσοι πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα 

ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους ή σε τρίτη χώρα, προτίθενται να φύγουν.  

 

Στον Πίνακα 5.2.2, περιορίσαμε το δείγμα μας στους μετανάστες που έχουν 

τουλάχιστον ένα παιδί σε ηλικία ένταξής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε 

σχέση με τον Πίνακα 5.2.1, παρατηρούμε ότι η διαφορά στην πρόθεση παραμονής, με 

βάση το φύλο, παύει να είναι σημαντική ενώ γίνεται στατιστικά σημαντική για τους 

μετανάστες ηλικίας 36-50 ετών που δηλώνουν πρόθεση να μείνουν με ποσοστό 

55,8%. Ως προς το νομικό πλαίσιο, στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά πρόθεσης 

μόνο για τους κατόχους του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς. Επίσης, οι 

προθέσεις των  μεταναστών  που γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν να μιλούν την Ελληνική 

γλώσσα  δεν είνει πλέον στατιστικά σημαντικές. 

 

Η πρόθεσης παραμονής παραμένει στατιστικά σημαντική μόνο για τους μετανάστες 

που περιμένουν χειροτέρευση της εξέλιξης των εισοδημάτων τους και οι οποίοι 

δηλώνουν ότι θα φύγουν σε ποσοστό 66%. Ο τόπος γέννησης του πρώτου παιδιού 

παραμένει οριακά σημαντική μεταβλητή μόνο για τους μετανάστες που απέκτησαν το 

πρώτο τους παιδί στην Ελλάδα, το 61,7% των οποίων προτίθεται να μείνει στην 

Ελλάδα. Για τους μετανάστες που έχουν κόρη /ες, σημαντική είναι η πρόθεση 

παραμονής ή επιστροφής, μόνο για όσους τις παροτρύνουν να σπουδάσουν στη χώρα 

καταγωγής τους. Το 81,3% των μεταναστών που παροτρύνει τις κόρες του να 

σπουδάσουν στη χώρα καταγωγής τους, δηλώνει πρόθεση να φύγει από την Ελλάδα. 
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Οικονομετρική εκτίμηση της πιθανότητας να μείνουν οι μετανάστες με παιδιά 
στην Ελλάδα: Ρrobit ανάλυση 
 
Για μια πιο συστηματική διερεύνηση της πιθανότητας να μείνουν οι γονείς 

μετανάστες στην Ελλάδα, εκτιμάμε, με τη μέθοδο Ρrobit, ένα υπόδειγμα με 

εξαρτημένη μεταβλητή την ερώτηση «σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια 

από την Ελλάδας;». Οι δυνατές τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής είναι ‘0’ στην 

περίπτωση που ο μετανάστης δηλώνει ότι σκοπεύει να μείνει στην Ελλάδα για πάντα 

και ‘1’ εάν σκοπεύει να φύγει από την Ελλάδα. Το δείγμα μας αποτελείται από 915 

μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν παιδιά. Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.3. 

 

Η μεταβλητή του φύλου είναι στατιστικά σημαντική. Οι άνδρες μετανάστες έχουν 

κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να φύγουν από ότι οι γυναίκες. 

Όπως αιτιολογήσαμε στο κεφάλαιο 4, υπάρχουν πολλοί άνδρες που άφησαν την 

οικογένεια στη χώρα καταγωγής με σκοπό είτε να επιστρέψουν σύντομα κοντά τους 

είτε να προσπαθήσουν, σε δεύτερη φάση, να φέρουν την υπόλοιπη οικογένεια στην 

Ελλάδα. Αντιθέτως, οι περισσότερες γυναίκες μετανάστριες ήρθαν στην Ελλάδα με 

τα παιδιά τους ή δημιούργησαν οικογένεια στην Ελλάδα.  

 

Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης του μετανάστη με παιδιά, με ομάδα αναφοράς 

την Αλβανία, στατιστική σημαντικότητα εμφανίζουν η Γεωργία, η Ρωσία και οι 

‘άλλες  χώρες’. Οι μετανάστες που προέρχονται από τις παραπάνω χώρες έχουν κατά 

24, 31 και 21 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν σε 

σχέση με τους Αλβανούς μετανάστες. Κατά τον Djajic, (2005), όταν το κόστος 

επικοινωνίας και μεταφορών μεταξύ των χωρών καταγωγής και υποδοχής είναι 

μικρό, η συμβίωση γονιών και παιδιών στην ίδια χώρα αποκτά όλο και μικρότερη 

σημασία στα τέλη του 20ου αιώνα. Μετανάστες της πρώτης γενιάς είναι πολύ πιθανό 

να επαναπατριστούν  αφήνοντας τα παιδιά τους στη χώρα υποδοχής, Στην ίδια έρευνα 

ο Djajic υποστηρίζει πως όταν η απόσταση μεταξύ των  δυο χωρών  είναι μικρή, οι 

γονείς διατηρούν στενούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής με αποτέλεσμα η 

επιστροφή μόνο των ίδιων ή και των παιδιών τους να  είναι πολύ πιθανή.  

 

Οι Μουσουλμάνοι γονείς, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, και οι ‘άλλου 

θρησκεύματος’ μετανάστες, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, συγκρινόμενοι με τους 
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χριστιανούς, έχουν κατά 22 και 19 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες πιθανότητες, 

να φύγουν.74 Η μεγάλη θρησκευτική ομοιογένεια που παρατηρείται στην Ελλάδα και 

το διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο μεταξύ Ελλάδας και μουσουλμανικών χωρών, 

ίσως εξηγεί την παραπάνω δήλωση πρόθεσης. Μετανάστες από χώρες με πολύ 

διαφορετική κουλτούρα, ήθη και έθιμα από αυτά της χώρας υποδοχής αλλά και 

οικογένειες μεταναστών όπου ο πατέρας αποφασίζει για την οικογένεια, είναι πολύ 

πιθανό να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, μόνοι τους ή μαζί με τα παιδιά 

τους. (κοίτα για παράδειγμα Djajic, 2005). 

 

Με ομάδα αναφοράς τους μετανάστες που πιστεύουν ότι το εισόδημά τους θα έχει 

καλή εξέλιξη στο μέλλον, παρατηρούμε πως από όλες τις μεταβλητές που 

αναφέρονται, στην προοπτική εξέλιξης του εισοδήματος των μεταναστών στατιστικά 

σημαντική, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, είναι η μεταβλητή που δηλώνει κακή 

εξέλιξη του εισοδήματος και σχετίζεται θετικά με την πρόθεση επιστροφής του 

μετανάστη. Επίσης, το γεγονός ότι οι γονείς μετανάστες εμβάζουν χρήματα στη χώρα 

καταγωγής, σχετίζεται θετικά με τη δήλωση πρόθεσης επιστροφής τους. 

 

Αντιθέτως, τόσο η διάρκεια απασχόλησης των μεταναστών στην τελευταία τους 

εργασία όσο και η απασχόλησή τους σε προγενέστερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, 

συνδέονται αρνητικά με την πρόθεση επιστροφής του μετανάστη. Συγκεκριμένα, η 

αύξηση της παρούσας απασχόλησης του μετανάστη κατά ένα χρόνο μειώνει την 

πιθανότητα να θέλει να επιστρέψει κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Τα συνολικά 

χρόνια εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα δημιουργούν συνθήκες προσαρμογής, 

συμβάλλουν στην ενσωμάτωση του μετανάστη και μειώνουν την πιθανότητα 

επιστροφής του.   

 

Η ανάλυση των μεταβλητών που αφορά τα παιδιά των μεταναστών, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2.3, καταδεικνύει ότι η ύπαρξη παιδιών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώνει την πιθανότητα πρόθεσης επιστροφής κατά 9 

ποσοστιαίες μονάδες. Σε αντίστοιχη έρευνα του Dustmann (2003), η ύπαρξη παιδιών 

ηλικίας έως 14 χρόνων, μειώνει την πιθανότητα επιστροφής της οικογέμειας του 

μετανάστη. Αντιθέτως, η καλή επίδοση των παιδιών στην παραπάνω βαθμίδα αυξάνει 

                                                 
74 Περιλαμβάνονται ορθόδοξοι, καθολικοί, προτεστάντες και διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί. 
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την πιθανότητα επιστροφής κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Βλέποντας οι γονείς τις 

επιδόσεις των παιδιών τους και έχοντας οι ίδιοι την εμπειρία της μετανάστευσης, 

ίσως εκτιμούν ότι τα παιδιά τους δεν θα έχουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν όντας 

μετανάστες. Σε έρευνα του Djajic (2005) αναφέρεται ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός 

των παιδιών στην οικογένεια των μεταναστών, τόσο πιο πιθανό είναι να δούμε 

μελλοντικά κάποια μέλη της οικογένειας να παραμένουν στην χώρα υποδοχής και 

κάποια άλλα – αυτά που έχουν τους περισσότερους δεσμούς – να επιστρέφουν στη 

χώρα καταγωγής.  

 

Οι μετανάστες που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα πάρουν καλύτερη μόρφωση στη 

χώρα καταγωγής από ότι στην Ελλάδα ή ισάξια με την Ελλάδα, που αποτελεί την 

ομάδα αναφοράς, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψουν κατά 24,5 και 16,5 

ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Πρόκειται για μετανάστες από την ανατολική 

Ευρώπη, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν μέτρια έως υψηλή μόρφωση. Σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, οι γονείς μετανάστες που δηλώνουν ότι η απόφαση για 

επιστροφή δεν επηρεάζεται από τις επιθυμίες των παιδιών τους, έχουν κατά 22,4 

ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να φύγουν από ότι οι μετανάστες που 

δηλώνουν ότι δεν τους αφορά το θέμα. Κατά τον Djajic, (2005), επιθυμία των γονέων 

μεταναστών είναι να κρατήσουν ενωμένη την οικογένεια, και όταν οι αποφάσεις για 

επιστροφή των γονέων και των παιδιών διίστανται, η κατάσταση περιπλέκεται. Γονείς 

των οποίων τα παιδιά δεν γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα, είναι πιθανότερο να 

μείνουν στην Ελλάδα. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει μετανάστες που ζουν πολλά 

χρόνια στην Ελλάδα, που έφεραν τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία ή τα απέκτησαν 

στην Ελλάδα. Για τα παιδιά αυτά η επιστροφή στη χώρα καταγωγής θα σήμαινε μια 

καινούρια αρχή ή μια νέα μετανάστευση. 

 

Μετανάστες, των οποίων τα παιδιά συναναστρέφονται εξίσου με παιδιά Ελλήνων και 

ομοεθνών, έχουν, κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες, μεγαλύτερη πιθανότητα να 

φύγουν, σε σχέση με τους μετανάστες των οποίων τα παιδιά συναναστρέφονται με 

παιδιά της ίδιας εθνικότητας. Η εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι η εξής: η 

διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα συνδέεται αρνητικά με την 

πρόθεση επιστροφής, αλλά, όπως θα δούμε στην ενότητα 5.3, η διάρκεια παραμονής 

των μεταναστών στην Ελλάδα, με παιδιά που συναναστρέφονται το ίδιο με Έλληνες 
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και ομοεθνείς είναι μικρότερη της διάρκειας των μεταναστών με παιδιά που 

συναναστρέφονται περισσότερο ή μόνο με ομοεθνείς τους.  

 

Όσοι γονείς παροτρύνουν τους γιους τους να σπουδάσουν στην Ελλάδα, έχουν κατά 

23,3 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να φύγουν σε σχέση με τους γονείς 

που παροτρύνουν  τους γιους τους να σπουδάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Η 

αντίστοιχη μεταβλητή για τις κόρες των μεταναστών δεν εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική. Το παραπάνω αποτέλεσμα έμμεσα δείχνει ότι η ανώτερη μόρφωση των 

κοριτσιών είναι ελάσσονος σημασίας για τους γονείς μετανάστες. Σε πρόσφατη 

έρευνά του ο Dustmann (2007) αποδεικνύει ότι ο σταθερός μισθός του γιου στη χώρα 

υποδοχής καθώς και η επένδυση στη μόρφωσή του γιου, συνδέονται θετικά με τη 

μόνιμη διαμονή του πατέρα μετανάστη. Η μεταναστευτική εμπειρία των γονέων 

μεταναστών και οι δυσκολίες προσαρμογής δεν επέτρεψε σε πολλούς μετανάστες να 

αποκτήσουν τη μόρφωση που ίσως επιθυμούσαν. Από τα στοιχεία της έρευνάς μας 

προκύπτει ότι το 24% των Αλβανών μεταναστών ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά 

σε ηλικία 12-18 ετών. Σε έρευνα των  Chiswick & DebBurman (2003), οι μετανάστες 

που μετανάστευσαν σε  ηλικία  13-19 ετών, φαίνεται να επωμίζονται όλο το βάρος 

των μειονεκτημάτων της μετανάστευση. Κατά τους Schaafsma & Sweetman, (1999) 

οι μετανάστες που εγκαταστάθηκαν στον Καναδά σε ηλικία 15-18 χρόνων, ζήτησαν 

και απέκτησαν τη μικρότερη μόρφωση από όλους τους μετανάστες που εισήλθαν σε 

ηλικία μικρότερη των 15 ετών και μεγαλύτερη των 18. Το γεγονός όμως αυτό δεν 

αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθειά τους να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να 

μορφωθούν. 

 

Η μεταβλητή που αναφέρεται στην εκτίμηση του γονέα, της χώρας στην οποία 

πιστεύει ότι τα παιδιά του θα ευημερήσουν στο μέλλον, εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική. Οι μετανάστες που εκτιμούν ότι τα αγόρια τους θα ευημερήσουν στη 

χώρα καταγωγής τους ή σε κάποια άλλη χώρα έχουν κατά 21 και 15 ποσοστιαίες 

μονάδες αντίστοιχα,  μεγαλύτερη πιθανότητα να φύγουν σε σχέση με τους γονείς που 

βλέπουν  την Ελλάδα σαν χώρα ευημερίας των γιων τους. Αντίστοιχα, οι γονείς που 

πιστεύουν ότι οι κόρες τους θα ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους έχουν κατά 

27,4 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψουν. Σε έρευνά του ο 

Dustmann (2001), υποστηρίζει ότι η προοπτική καλής καριέρας των παιδιών στη 

χώρα καταγωγής επηρεάζει την επιστροφή και την πρόθεση επιστροφής από το γονέα 



 207

μετανάστη. Η καριέρα όμως στη χώρα υποδοχής είναι μικρότερης σημασίας όταν 

πρόκειται για την κόρη. 

 

Επειδή στο σύνολο των 915 μεταναστών του δείγματός μας υπάρχουν γονείς τα 

παιδιά των οποίων δεν ζουν στην Ελλάδα και παιδιά που είναι μεγάλα στην ηλικία, 

περιορίσαμε το υπόδειγμα (υπόδειγμα 1), σε μετανάστες που έχουν τουλάχιστον ένα 

παιδί μαζί τους στην Ελλάδα και το πρώτο τους παιδί είναι έως 26 χρόνων. Κατόπιν, 

περιορίσαμε ακόμη περισσότερο το δείγμα μας (υπόδειγμα 2) σε μετανάστες που 

έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μαζί τους στην Ελλάδα και το πρώτο τους παιδί είναι 6 

έως 26 χρόνων. Στον Πίνακα 5.2.4 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από τα δυο 

υποδείγματα που εκτιμήσαμε. Θα εστιάσουμε περισσότερο στις διαφορές που 

παρατηρούμε συγκρίνοντας τους Πίνακες 5.2.3 και 5.2.4.  

 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 και το υπόδειγμα 2 του Πίνακα 5.2.4, το φύλο του γονέα 

δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόθεσης επιστροφής του μετανάστη. επίσης, η  

αποστολή χρημάτων στη χώρα καταγωγής από τους μετανάστες με παιδιά 6 έως 26 

χρονών (υπόδειγμα 2), δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ίσως οι μετανάστες της 

συγκεκριμένης ομάδας στην πλειονότητά τους, δεν στέλνουν χρήματα στη χώρα 

καταγωγής τους. 

 

Η μεταβλητή που δηλώνει τη σημερινή ηλικία του πρώτου παιδιού συνδέεται 

αρνητικά με την πρόθεση επιστροφής, που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει το παιδί τόσο 

μειώνεται η πιθανότητα επιστροφής στη χώρα καταγωγής. Επίσης, μετανάστες με 

παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν μικρότερη πιθανότητα να φύγουν, σε 

σχέση με τους μετανάστες που τα παιδιά τους γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής. H 

επίδραση της απόκτησης παιδιού στη χώρα υποδοχής επηρεάζει σημαντικά την 

απόφαση επιστροφής. Η επίδραση αυτή είναι μικρότερης σπουδαιότητας στην 

περίπτωση που το παιδί είναι κορίτσι (Dustmann, 2001).Οι περισσότεροι γονείς που 

έχουν παιδιά ενταγμένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προτίθενται να μείνουν 

στην Ελλάδα ανεξαρτήτως επιδόσεων των παιδιών τους. Προφανώς δίνουν 

μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός της ένταξης στην ελληνική κοινωνία παρά στις 

εκπαιδευτικές επιδόσεις των παιδιών τους.  
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Η σημαντικότητα των μεταβλητών που δηλώνουν τον κοινωνικό χώρο 

συναναστροφής των παιδιών διαφοροποιείται μεταξύ των υποδειγμάτων των δυο 

Πινάκων. Στον Πίνακα 5.2.4 η πρόθεση για επιστροφή ή παραμονή του γονέα 

μετανάστη δεν επηρεάζεται πια από το γεγονός ότι τα παιδιά του συναναστρέφονται 

εξίσου με έλληνες και ομοεθνείς τους. Αντιθέτως, οι μετανάστες που δεν γνωρίζουν 

το χώρο συναναστροφής των παιδιών τους ή δεν τους αφορά ο χώρος 

συναναστροφής, εμφανίζονται να δηλώνουν πως θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα 

περισσότερο κατά 37 ποσοστιαίες μονάδες, από τους γονείς, των οποίων τα παιδιά 

συναναστρέφονται μόνο με ομοεθνείς τους. Γονείς των οποίων το πρώτο τους παιδί 

είναι 6-26 ετών, και που παροτρύνουν την κόρη τους να σπουδάσει σε άλλη χώρα, 

έχουν κατά 26,1 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν στην 

Ελλάδα σε σχέση με τους αντίστοιχους γονείς που παροτρύνουν την κόρη τους να 

σπουδάσει στη χώρα καταγωγής τους. 

 

Όσο αφορά στις μεταβλητές που δηλώνουν την πεποίθηση του γονέα μετανάστη, ως 

προς τη χώρα που τα παιδιά του θα ζήσουν καλύτερα, παρατηρούμε μια 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε γιο και κόρη. Οι μετανάστες που πιστεύουν ότι οι γιοι 

τους θα ζήσουν καλύτερα σε άλλη χώρα – εκτός Ελλάδας και χώρας καταγωγής – 

έχουν κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες πιθανότητες να φύγουν από την 

Ελλάδα, σε σχέση με τους γονείς που πιστεύουν ότι οι γιοι τους θα ευημερήσουν 

στην Ελλάδα. Επίσης, οι μετανάστες που πιστεύουν ότι οι κόρες τους θα ζήσουν 

καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους έχουν κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες 

περισσότερες πιθανότητες να φύγουν από την Ελλάδα, σε σχέση με τους γονείς που 

πιστεύουν ότι οι κόρες τους θα ευημερήσουν στην Ελλάδα. Σε έρευνά του ο 

Dustmann, (2003), καταλήγει ότι οι γονείς με παιδιά διαφορετικού φύλου έχουν και 

διαφορετικές προθέσεις επιστροφής. 
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Πίνακας 5.2.1  Κατανομή του δείγματος των γονέων μεταναστών με βάση την πρόθεσή 
τους να μείνουν ή να φύγουν από την Ελλάδα (Ν=915) 

Μεταβλητές Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

 
z 

Σύνολο 

Σύνολο γονέων μεταναστών 441(48,2%) 474  915
Φύλο    
Άνδρας 209(43,7%) 269    -2,83 478
Γυναίκα 232(53,1%) 205 2,83 437
Ηλικία    
16-20 ετών 1(33,3%) 2 -0,52 3
21-35 ετών 101(44,5%) 126 -1,29 227
36-50 ετών 292(50,1%) 291 1,52 583
51-65 ετών 47(46,1%) 55 -0,45 102
Χώρα καταγωγής    
Αλβανία 285(48,5%) 303 0,22 588
Βουλγαρία 27(30,3%) 62 -3,55 89
Γεωργία 24(80%) 6 3,54 30
Ρουμανία 12(41,4%) 17 -0,75 29
Ρωσία 22(75,9%) 7 3,03 29
Πολωνία 21(58,3%) 15 1,24 36
Άλλη χώρα 50(43,9%) 64 -0,99 114
Θρήσκευμα    
Χριστιανός 366(54,7%) 303 6,50 669
Μουσουλμάνος 59(30,6%) 134 -5,52 193
Άλλο θρήσκευμα 16(30,2%) 37 -2,70 53
Εκπαίδευση    
Πρωτοβάθμια 115(49,4%) 118 0,41 233
Δευτεροβάθμια 201(48,1%) 217 -0,06 418
Τριτοβάθμια 125(47,3%) 139 -0,33 264
Νομικό πλαίσιο    
Νόμιμοι 319(46,6%) 365 -1,62 684
Παράνομοι 19(29,7%) 45 -3,07 64
Κάτοχοι ΕΔΤΟ 103(61,7%) 64 3,86 167
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Γνωρίζουν να μιλούν 419(48,9%) 437 1,73 856
Δεν γνωρίζουν να μιλούν 22(37,3%) 37 -1,73 59
Γνωρίζουν να γράφουν 263(54,2%) 222 3,88 485
Δεν γνωρίζουν να γράφουν 178(41,4%) 252 -3,88 430
Γνωρίζουν ανάγνωση 337(52,6%) 304 4,05 641
Δεν γνωρίζουν ανάγνωση 104(38%) 170 -4,05 274
Ύψος μισθού    
Μισθός        0 -499 € 99(48,5%) 105 0,11 204
Μισθός     500-999 € 208(46,7%) 237 -0,86 445
Μισθός 1000-1499 € 87(48,3%) 93 0,04 180
Μισθός μεγαλύτερος των 1500€ 36(53,7%) 31 0,94 67
Προοπτική εξέλιξης εισοδήματος    
Καλή  148(54,2%) 125 2,37 273
Μέτρια 219(47,2%) 245 -0,61 464
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Μεταβλητές συνέχεια.. Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

 
z 

Σύνολο 

Κακή  29(29,3%) 70 -3,99 99
Προσωρινά άνεργος 45(57%) 34 1,63 79
    
Αποστέλλουν χρήματα στη χώρα καταγωγής 140(35,7%) 252 -6,52 392
Δεν αποστέλλουν χρήματα στη χώρα 
καταγωγής 

300(57,5%) 222 6,52 522

   
Τόπος γέννησης 1ου παιδιού:    
Χώρα καταγωγής 282(52,2%) 258 2,99 540
Ελλάδα 113(56,5%) 87 2,58 200
Τρίτη χώρα 3(42,9%) 4 -6,45 7
Επίδοση πρώτου παιδιού στην Α/θμια:    
 Μέτρια (6-8) 13(65%) 7 1,52 20
Καλή(9-10) 52(56,5%) 40 1,69 92
Δεν απαντώ 376(46,8%) 427 -2,22 803
Επίδοση πρώτου παιδιού στην Β/θμια:     
Κακή    (έως 13) 33(54,1%) 28 0,95 61
Μέτρια (13,1-17,9) 90(51,1%) 86 0,87 176
Καλή    (18-20) 25(55,6%) 20 1,01 45
Δεν απαντώ 293(46,3%) 340 -1,73 633
Στην πατρίδα σας θα έπαιρνε :    
Καλύτερη μόρφωση 70(42,4%) 95 -1,64 165
Ίδια μόρφωση 155(54,4%) 130 2,52 285
Χειρότερη μόρφωση 101(74,3%) 35 6,52 136
Δεν με αφορά 115(35%) 214 -6,01 329
Η επιθυμία των παιδιών να μείνουν 
/φύγουν: 

   

Επηρεάζει την απόφαση των γονέων 219(52,9%) 195 2,59 414
Δεν επηρεάζει την απόφαση των γονέων 174(53,7%) 150 2,47 324
Δεν τους αφορά 48(27,1%) 129 -6,25 177
 Γνώση της μητρικής γλώσσας    
Πρώτο παιδί γνωρίζει τη μητρική 308(50,8%) 298 2,23 606
Πρώτο παιδί δεν γνωρίζει τη μητρική 78(66,1%) 40 4,17 118
Δεν τους αφορά 55(28,8%) 136 -6,03 191
Κοινωνικός χώρος συναναστροφής των 
παιδιών: 

   

Με Έλληνες  192(63,4%) 111 6,46 303
Με Έλληνες και ομοεθνείς  160(44,7%) 198 -1,70 358
Με ομοεθνείς 35(50,7%) 34 0,44 69
Δεν τους αφορά 54(29,2%) 131 -5,79 185
Θα παροτρύνω το γιο μου να σπουδάσει:    
Στη χώρα καταγωγής 22(22,9%) 74 -5,24 96
Στην Ελλάδα 243(59,9%) 163 6,30 406
Σε τρίτη χώρα 26(34,7%) 49 -2,45 75
Δεν με αφορά 
 

150(44,4%) 188 -1,77 338
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Μεταβλητές συνέχεια.. Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

 
z 

Σύνολο 

Θα παροτρύνω την κόρη  μου να 
σπουδάσει: 

   

Στη χώρα καταγωγής 24(27%) 65 -4,22 89
Στην Ελλάδα 212(54,4%) 178 3,22 390
Σε τρίτη χώρα 26(41,3%) 37 -1,14 63
Δεν με αφορά 179(48%) 194 -0,10 373
Πιστεύω ότι οι γιοι μου θα ζήσουν 
καλύτερα: 

   

Στην Ελλάδα 282(61,7%) 175 8,17 457
Στη χώρα καταγωγής μου 15(13,4%) 97 -7,87 112
Στο εξωτερικό 36(34,6%) 68 -2,94 104
Δεν με αφορά 108(44,6%) 134 -1,30 242
Πιστεύω ότι οι κόρες μου θα ζήσουν 
καλύτερα: 

   

Στην Ελλάδα 246(58,3%) 176 5,66 422
Στη χώρα καταγωγής μου 15(13,8%) 94 -7,67 109
Στο εξωτερικό 34(39,1%) 53 -1,79 87
Δεν με αφορά 146(49,2%) 151 0,40 297
Μετανάστες με ένα τουλάχιστον παιδί 
στην Ελλάδα και ηλικία 1ου παιδιού < 26 

365(52,9%) 325  690

Μετανάστες με ένα τουλάχιστον παιδί 
στην Ελλάδα και  
6 < ηλικία 1ου παιδιού < 26 

318(53,9%) 272  590

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 5.2.2  Κατανομή του δείγματος των μεταναστών, που έχουν ένα τουλάχιστον 
παιδί ηλικίας 6-26 χρονών στην Ελλάδα, με βάση την πρόθεσή τους να μείνουν ή να 
φύγουν από την Ελλάδα (Ν=590) 
 
Μεταβλητές 

Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

 
z 

 
Σύνολο 

Μετανάστες με ένα τουλάχιστον παιδί 
στην Ελλάδα και  
6 < ηλικία 1ου παιδιού < 26 

318(53,9%) 272  590

Φύλο    
Άνδρας 144(50,5%) 141 -1,59 285
Γυναίκα 174(57%) 131 1,59 305
Ηλικία    
16-20 ετών 0 0  0
21-35 ετών 46(50%) 46 -0,82 92
36-50 ετών 260(55,8%) 206 1,79 466
51-65 ετών 12(37,5%) 20 -1,91 32
Χώρα καταγωγής    
Αλβανία 217(51,9%) 201 -1,51 418
Βουλγαρία 16(45,7%) 19 -1,00 35
Γεωργία 17(81%) 4 2,53 21
Ρουμανία 8(53,3%) 7 -0,04 15
Ρωσία 15(75%) 5 1,93 20
Πολωνία 17(54,8%) 14 0,11 31
Άλλη χώρα 28(56%) 22 0,31 50
Θρήσκευμα    
Χριστιανός 278(59%) 193 4,97 471
Μουσουλμάνος 33(36,3%) 58 -3,67 91
Άλλο θρήσκευμα 7(25%) 21 -3,14 28
Εκπαίδευση    
Πρωτοβάθμια 74(60,2%) 49 1,57 123
Δευτεροβάθμια 151(53%) 134 -0,43 285
Τριτοβάθμια 93(51,1%) 89 -0,91 182
Νομικό πλαίσιο    
Νόμιμοι 231(52,3%) 211 -1,38 442
Παράνομοι 9(40,9%) 13 -1,25 22
Κάτοχοι ΕΔΤΟ 78(61,9%) 48 2,03 126
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Γνωρίζουν να μιλούν 307(54,2%) 259 0,81 566
Δεν γνωρίζουν να μιλούν 11(45,8%) 13 -0,81 24
Γνωρίζουν να γράφουν 196(57,8%) 143 2,22 339
Δεν γνωρίζουν να γράφουν 122(48,6%) 129 -2,22 251
Γνωρίζουν ανάγνωση 254(57,2%) 190 2,81 444
Δεν γνωρίζουν ανάγνωση 64(43,8%) 82 -2,81 146
Ύψος μισθού    
Μισθός        0 -499 € 64(53,3%) 56 -0,14 120
Μισθός     500-999 € 153(54,1%) 130 0,08 283
Μισθός 1000-1499 € 62(51,2%) 59 -0,66 121
Μισθός μεγαλύτερος των 1500€ 31(59,6%) 21 0,87 52
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Μεταβλητές συνέχεια.. 

Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

 
z 

 
Σύνολο 

Προοπτική εξέλιξης εισοδήματος    
Καλή  101(58%) 73 1,31 174
Μέτρια 172(55,3%) 139 0,72 311
Κακή  20(33,9%) 39 -3,25 59
Προσωρινά άνεργος 25(54,3%) 21 0,06 46
    
Αποστέλλουν χρήματα στη χώρα καταγωγής 80(45,7%) 95 -2,59 175
Δεν αποστέλλουν χρήματα στη χώρα 
καταγωγής 

238(57,3%) 177 2,59 415

    
Τόπος γέννησης πρώτου παιδιού:    
Χώρα καταγωγής 249(52,3%) 227 -1,46 476
Ελλάδα 66(61,7%) 41 1,66 107
Τρίτη χώρα 2(33,3%) 4 -0,59 6
Επίδοση πρώτου παιδιού στην Α/θμια:    
 Μέτρια (6-8) 13(65%) 7 1,01 20
Καλή(9-10) 51(56%) 40 0,45 91
Δεν απαντώ 254(53%) 225 -0,88 479
Επίδοση πρώτου παιδιού στην Β/θμια:     
Κακή    (έως 13) 33(54,1%) 28 0,03 61
Μέτρια (13,1-17,9) 90(51,4%) 85 -0,78 175
Καλή    (18-20) 24(55,8%) 19 0,26 43
Δεν απαντώ 171(55%) 140 0,56 311
Στην πατρίδα σας θα έπαιρνε :    
Καλύτερη μόρφωση 63(42,6%) 85 -3,19 148
Ίδια μόρφωση 145(54,1%) 123 0,09 268
Χειρότερη μόρφωση 93(75,6%) 30 5,43 123
Δεν με αφορά 17(33,3%) 34 -3,08 51
Η επιθυμία των παιδιών να μείνουν 
/φύγουν: 

   

Επηρεάζει την απόφαση των γονέων 182(53,1%) 161 -0,48 343
Δεν επηρεάζει την απόφαση των γονέων 131(55%) 107 0,46 238
Δεν τους αφορά 5(55,6%) 4 0,10 9
 Γνώση της μητρικής γλώσσας    
1ο παιδί γνωρίζει τη μητρική 260(50,6%) 254 -4,20 514
1ο παιδί δεν γνωρίζει τη μητρική 56(80%) 14 4,67 70
Δεν τους αφορά 2(33,3%) 4 -1,02 6
Κοινωνικός χώρος συναναστροφής των 
παιδιών: 

   

Με Έλληνες  156(63,7%) 89 4,01 245
Με Έλληνες και ομοεθνείς  135(46,4%) 156 -3,61 291
Με ομοεθνείς 24(49%) 25 -0,72 49
Δεν τους αφορά 3(60%) 2 0,27 5
Θα παροτρύνω το γιο μου να σπουδάσει:    
Στη χώρα καταγωγής 8(24,2%) 25 -3,52 33
Στην Ελλάδα 197(62,9%) 116 4,68 313
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Μεταβλητές συνέχεια.. 

Πρόθεση να 
μείνουν 

Πρόθεση 
να φύγουν 

 
z 

 
Σύνολο 

Σε τρίτη χώρα 18(33,3%) 36 -3,18 54
Δεν με αφορά 95(50%) 95 -1,31 190
Θα παροτρύνω την κόρη  μου να 
σπουδάσει: 

   

Στη χώρα καταγωγής 6(18,7%) 26 -4,10 32
Στην Ελλάδα 175(56,8%) 133 1,49 308
Σε τρίτη χώρα 18(43,9%) 23 -1,33 41
Δεν με αφορά 119(56,9%) 90 1,10 209
Πιστεύω ότι οι γιοι μου θα ζήσουν 
καλύτερα: 

   

Στην Ελλάδα 213(65,5%) 112 6,28 325
Στη χώρα καταγωγής μου 7(17,5%) 33 -4,78 40
Στο εξωτερικό 25(32,9%) 51 -3,94 76
Δεν με αφορά 73(49%) 76 -1,39 149
Πιστεύω ότι οι κόρες μου θα ζήσουν 
καλύτερα: 

   

Στην Ελλάδα 183(60,4%) 120 3,25 303
Στη χώρα καταγωγής μου 6(13%) 40 -5,79 46
Στο εξωτερικό 26(40,6%) 38 -2,26 64
Δεν με αφορά 103(58,2%) 74 1,37 177
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 5.2.3 Πιθανότητα να φύγουν οι μετανάστες με παιδιά, από την Ελλάδα 
(ανεξαρτήτως που βρίσκονται τα παιδιά). Probit ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: 
«Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την Ελλάδα;» 
Οικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές 
που αφορούν το γονέα μετανάστη 

Συντελεστές z Οριακές 
επιδράσεις 

Άνδρας   0,304** 2,52  0,120** 
Ηλικία -0,009 -0,96 -0,004 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία   0,122 0,52  0,048 
Γεωργία -0,670* -1,73 -0,243** 
Ρουμανία   0,111 0,33 0,044 
Ρωσία -0,901*** -3,04 -0,308*** 
Πολωνία -0,175 -0,63 -0,069 
Άλλη χώρα -0,557*** -2,92 -0,209*** 
Θρήσκευμα    
Μουσουλμάνος   0,523*** 3,52 0,206*** 
Άλλο θρήσκευμα   0,476** 2,07 0,187** 
Προοπτική εξέλιξης εισοδήματος    
Μέτρια   0,174 1,43 0,069 
Κακή    0,588*** 2,91 0,229*** 
Προσωρινά άνεργος -0,117 -0,55 -0,046 
    
Αποστολή χρημάτων στη χώρα καταγωγής   0,276** 2,39 0,110** 
    
Διάρκεια παρούσης απασχόλησης  -0,060*** -3,91 -0,024*** 
Διάρκεια απασχόληση στην Ελλάδα πλην 
παρούσης 

-0,047** -2,39 -0,019** 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

   

Αριθμός παιδιών στην πρωτοβάθμια -0,278** -1,97 -0,090** 
Αριθμός παιδιών στην δευτεροβάθμια   0,121 1,23 0,048 
Αριθμός παιδιών στην τριτοβάθμια -0,078 -0,42 -0,031 
    
Σημερινή ηλικία 1ου παιδιού -0,001 -0,34 -0,001 
Τόπος γέννησης 1ου παιδιού:    
 Ελλάδα -0,163 -0,94 -0,065 
 Τρίτη χώρα -0,017 0,04 0,007 
Επίδοση 1ου παιδιού στην Α/θμια:    
 μέτρια -0,082 -0,25 -0,032 
καλή   0,416* 1,72 0,164* 
Επίδοση 1ου παιδιού στην Β/θμια:     
Κακή -0,121 -0,52 -0,048 
Μέτρια   0,088 0,52 0,035 
Καλή -0,108 -0,43 -0,043 
Στην πατρίδα σας θα έπαιρνε :    
Καλύτερη μόρφωση   0,626*** 3,49  0,245*** 
Ίδια μόρφωση   0,417** 2,67 0,165*** 
Δεν με αφορά   0,647** 2,54 0,253*** 
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Μεταβλητές συνέχεια.. Συντελεστές z Οριακές 
επιδράσεις 

Η επιθυμία των παιδιών να μείνουν 
/φύγουν: 

   

Επηρεάζει την απόφαση των γονέων -0,006 -0,06 -0,003 
Δεν τους αφορά   0,578 1,61 0,224* 
 Γνώση της μητρικής γλώσσας    
1ο παιδί δεν γνωρίζει τη μητρική -0,376** -2,32 -0,146** 
Δεν τους αφορά   0,298 0,96 0,119 
Κοινωνικός χώρος συναναστροφής των 
παιδιών: 

   

Με Έλληνες    0,120 0,55 0,048 
Με Έλληνες και ομοεθνείς    0,389* 1,84 0,154* 
Δεν τους αφορά -0,633 -1,63 -0,231* 
Θα παροτρύνω το γιό μου να σπουδάσει:    
Στην Ελλάδα -0,595** -2,21 -0,233** 
Σε τρίτη χώρα -0,323 -1,00 -0,125 
Δεν με αφορά -0,654** -2,12 -0,252** 
Θα παροτρύνω την κόρη  μου να 
σπουδάσει: 

   

Στην Ελλάδα -0,113 -0,39 -0,045 
Σε τρίτη χώρα -0,099 -0,29 -0,039 
Δεν με αφορά -0,352 -1,08 -0,139 
Πιστεύω ότι οι γιοι μου θα ζήσουν 
καλύτερα: 

   

Στη χώρα καταγωγής μου   0,540** 2,11 0,211** 
Στο εξωτερικό   0,376* 1,80 0,149* 
Δεν με αφορά   0,262 1,19 0,104 
Πιστεύω ότι οι κόρες μου θα ζήσουν 
καλύτερα: 

   

Στη χώρα καταγωγής μου   0,712*** 3,05 0,274*** 
Στο εξωτερικό   0,097 0,45 0,039 
Δεν με αφορά   0,107 0,49 0,042 
Σταθερά   0,313 0,54  
Pseudo R2   0,2168   
Log-Likelihood -407,12251   
Παρατηρήσεις  752   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις: i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii)Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
iii) οι οριακές επιδράσεις αφορούν τους δειγματικούς μέσους. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης σκοπεύει να φύγει. 
Πρόθεση να φύγουν: 474 παρατηρήσεις, πρόθεση να μείνουν: 441 παρατηρήσεις.  
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Πίνακας 5.2.4 Πιθανότητα να φύγουν οι γονείς μετανάστες από την Ελλάδα. Probit 
ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την 
Ελλάδα;» 

Υπόδειγμα (1) Υπόδειγμα (2)  
Μεταβλητές Συντελεστές  Οριακές  

επιδράσεις
Συντελεστές  Οριακές  

επιδράσεις 
Άνδρας  0,183 0,073  0,191  0,076 
Ηλικία  0,013 0,005  0,018  0,007 
Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -0,190 0,076  0,112  0,045 
Γεωργία -0,603   -0,221* -0,671 -0,240* 
Ρουμανία  0,030 0,012 -0,299 -0,115 
Ρωσία -0,954***   -0,321*** -0,918** -0,307*** 
Πολωνία -0,162   -0,064 -0,218 -0,085 
Άλλη χώρα -0,538***   -0,202*** -0,490** -0,183** 
Θρήσκευμα     
Μουσουλμάνος  0,523*** 0,206***  0,557***  0,219*** 
Άλλο θρήσκευμα  0,419* 0,165*  0,548*  0,214** 
Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

    

Μέτρια  0,188 0,075  0,138  0,054 
Κακή   0,654*** 0,252***  0,654***  0,254*** 
Προσωρινά άνεργος  0,008 0,003  0,043  0,017 
     
Αποστολή χρημάτων στη 
χώρα καταγωγής 

 0,245** 0,097**  0,197  0,078 

Διάρκεια παρούσης 
απασχόλησης  

-0,051*** -0,020***    -0,046*** -0,018*** 

Διάρκεια απασχόληση στην 
Ελλάδα πλην παρούσης 

-0,047**   -0,019** -0,047** -0,019** 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

    

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

-0,265**    -0,105** -0,301** -0,119** 

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

 0,145 0,057  0,161  0,063 

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

-0,021   -0,008  0,019  0,007 

Σημερινή ηλικία 1ου παιδιού -0,040*   -0,016* -0,060** -0,024** 
Τόπος γέννησης πρώτου 

 παιδιού: 
    

 Ελλάδα -0,437**   -0,170** -0,366* -0,141* 
 Τρίτη χώρα -0,064   -0,025 -0,110 -0,043 
Επίδοση πρώτου παιδιού 
στην Α/θμια  

    

μέτρια -0,044 -0,017 -0,080 -0,031 
καλή  0,498**  0,196**  0,378  0,150 
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Υπόδειγμα (1) Υπόδειγμα (2)  
Μεταβλητές συνέχεια.. Συντελεστές  Οριακές  

επιδράσεις
Συντελεστές  Οριακές  

επιδράσεις 
Επίδοση πρώτου παιδιού 
στην Β/θμια  

    

Κακή -0,142 -0,056 -0,128 -0,050 
Μέτρια  0,085  0,034  0,096  0,038 
Καλή -0,139 -0,055 -0,162 -0,063 
Στην πατρίδα σας θα 
έπαιρνε : 

    

Καλύτερη μόρφωση  0,711***  0,176***  0,718***  0,280*** 
Ίδια μόρφωση  0,501***  0,198***  0,532***  0,208*** 
Δεν με αφορά  0,784***  0,303***  1,015***  0,373*** 
Η επιθυμία των παιδιών να 
μείνουν / φύγουν: 

    

Επηρεάζει την απόφαση των 
γονέων 

 0,018  0,007  0,034  0,013 

Δεν τους αφορά  0,580  0,225*  0,164  0,065 
 Γνώση της μητρικής 
γλώσσας 

    

1ο παιδί δεν γνωρίζει τη 
μητρική 

-0,356** -0,138** -0,543** -0,203*** 

Δεν τους αφορά  0,752*  0,284**  1,405*  0,452*** 
Κοινωνικός χώρος συνανα-
στροφής των παιδιών: 

    

Με Έλληνες   0,005  0,002 -0,062 -0,024 
Με Έλληνες και ομοεθνείς   0,284  0,113  0,164  0,065 
Δεν γνωρίζουν- δεν τους 
αφορά 

-1,081** -0,351*** -1,306* -0,377*** 

Θα παροτρύνω το γιο μου 
να σπουδάσει: 

    

Στην Ελλάδα -0,720** -0,280** -0,739** -0,287** 
Σε τρίτη χώρα -0,451 -0,172 -0,315 -0,122 
Δεν με αφορά -0,727** -0,278** -0,882** -0,328** 
Θα παροτρύνω την κόρη  
μου να σπουδάσει: 

    

Στην Ελλάδα -0,319 -0,126 -0,479 -0,188 
Σε τρίτη χώρα -0,312 -0,121 -0,732 -0,261* 
Δεν με αφορά -0,463 -0,181 -0,584 -0,225 
Πιστεύω ότι οι γιοι μου θα 
ζήσουν καλύτερα: 

    

Στη χώρα καταγωγής μου  0,450  0,177  0,384  0,152 
Στο εξωτερικό  0,483**  0,190**  0,489*  0,193** 
Δεν με αφορά  0,201  0,080  0,350  0,139 
Πιστεύω ότι οι κόρες μου 
θα ζήσουν καλύτερα: 

    

Στη χώρα καταγωγής μου  0,758***  0,288***  0,781***  0,298*** 
Στο εξωτερικό  0,051  0,020  0,052  0,021 
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Υπόδειγμα (1) Υπόδειγμα (2)  
Μεταβλητές συνέχεια.. Συντελεστές  Οριακές  

επιδράσεις
Συντελεστές  Οριακές  

επιδράσεις 
Δεν με αφορά -0,026  -0,010 -0,070 -0,028 
Σταθερά  0,334   0,711  
Pseudo R2  0,2298   0,2480  
Log-Likelihood  -365,31122   -304,07763  
Παρατηρήσεις 686  586  
Πηγή: βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις:i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
iii) Υπόδειγμα (1): έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μαζί τους στην Ελλάδα και το πρώτο παιδί τους είναι 
μικρότερο  των 26 χρόνων. Πρόθεση να φύγουν: 325 παρατηρήσεις, πρόθεση να μείνουν: 365.  
iv) Υπόδειγμα (2): έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μαζί τους στην Ελλάδα και το πρώτο παιδί τους είναι 
6 έως  26 χρόνων. Πρόθεση να φύγουν: 272 παρατηρήσεις, πρόθεση να μείνουν: 318. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης σκοπεύει να φύγει.  
 
 
5.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια παραμονής των γονέων 
μεταναστών στην Ελλάδα 
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους παράγοντες που καθόρισαν την διάρκεια 

παραμονής των γονέων μεταναστών, που κατοικούν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Το 

υπόδειγμα (1) του Πίνακα 5.3.1, περιλαμβάνει τους μετανάστες που έχουν παιδιά, 

ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου κατοικίας των παιδιών. Επειδή η διάρκεια παραμονής 

ή η απόφαση για μόνιμη εγκατάσταση του μετανάστη στην αλλοδαπή μπορεί να 

επηρεάζεται από την ύπαρξη παιδιών στην αλλοδαπή, δημιουργήσαμε το υπόδειγμα 

(2), στο οποίο θέσαμε τον περιορισμό τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του μετανάστη 

να βρίσκεται μαζί του στην Ελλάδα. Επειδή η εξαρτημένη μεταβλητή: «πόσα χρόνια 

συνολικά έχετε ζήσει στην Ελλάδας;», περιορίζει τη διάρκεια παραμονής με μέγιστο 

τα 16 χρόνια, στην παλινδρόμησή μας χρησιμοποιήσαμε την Tobit right censored 

μέθοδο. Εναλλακτικά εκτιμήσαμε το ίδιο μοντέλο με την OLS μέθοδο, τα 

αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στο παράρτημα του κεφαλαίου 5. (Πίνακας Π 

5.4)  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οικονομετρικού μας υποδείγματος, όπως 

συνοψίζονται στον Πίνακα 5.3.1, οι μεταβλητή του φύλου και της ηλικίας είναι 

στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, και στα δυο υποδείγματα. Ο 

άνδρας μετανάστης, σε σχέση με τη γυναίκα, διαμένει στην Ελλάδα ένα χρόνο 

περίπου περισσότερο. Η αύξηση της ηλικίας του κατά ένα χρόνο αυξάνει τη μέση 

διάρκεια παραμονής του κατά 0,38 χρόνια, αλλά όσο αυξάνεται η ηλικία, η διάρκεια 
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παραμονής αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό, όπως φαίνεται από το αρνητικό πρόσημο 

της μεταβλητής υψωμένης στο τετράγωνο. 

 

Οι μεταβλητές που δηλώνουν τη χώρα καταγωγής του μετανάστη, διαφοροποιούνται 

ελαφρώς ανάμεσα στα δυο υποδείγματα. Στο υπόδειγμα (1), με το σύνολο των 

γονέων μεταναστών, προκύπτει ότι οι Πολωνοί μένουν στην Ελλάδα 2 χρόνια 

περισσότερο από τους Αλβανούς, που είναι η ομάδα αναφοράς και ακολουθούν, οι 

Βούλγαροι οι οποίοι μένουν 1,3 χρόνια λιγότερα από τους Αλβανούς και οι Ρουμάνοι 

2 χρόνια λιγότερα.. Στο υπόδειγμα που περιλαμβάνει τους μετανάστες με ένα 

τουλάχιστον παιδί μαζί τους, οι Πολωνοί μένουν 2 χρόνια περισσότερα από τους 

Αλβανούς ενώ οι Ρουμάνοι 1,8 χρόνια λιγότερα. Σε σχέση με τους μετανάστες που 

έχουν έως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μετανάστες που έχουν δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μένουν στην Ελλάδα από 8 έως 9,5 μήνες λιγότερο. Οι 

μετανάστες με την μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα έχουν 

παρακολουθήσει έως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Οι μετανάστες που ομιλούν την ελληνική γλώσσα μένουν 1,5 χρόνια περισσότερο σε 

σχέση με τους μετανάστες που δεν ξέρουν να ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Η 

ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας είναι σημαντική μεταβλητή μόνο για το σύνολο 

των γονέων μεταναστών. Επίσης, οι μεταβλητές που δηλώνουν το νομικό πλαίσιο 

παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα είναι σημαντικές μόνο στο υπόδειγμα (1). 

Οι παράνομοι γονείς μετανάστες μένουν στην Ελλάδα περίπου 1 χρόνο λιγότερο από 

ότι οι νόμιμοι. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μετανάστες που άφησαν την 

οικογένειά τους στη χώρα καταγωγής, σκοπεύουν να φύγουν σύντομα και δεν τους 

ενδιαφέρει η νομιμοποίησή τους. Συγκεκριμένα από τα δεδομένα της έρευνάς μας 

προκύπτει ότι 56% των παράνομων γονέων μεταναστών άφησε τουλάχιστον ένα 

παιδί του στη χώρα καταγωγής. Αντιθέτως, μόνο το 5,8% των νόμιμων μεταναστών 

που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί μαζί τους, άφησε έστω ένα παιδί στη χώρα 

καταγωγής. (βλέπε Πίνακα Π 5.5 και Π 5.6 στο παράρτημα του κεφαλαίου). 

 

Οι μετανάστες που επέλεξαν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, επειδή είχαν 

συγγενείς και φίλους ήδη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, σε σχέση με την ομάδα 

αναφοράς που είναι οι μετανάστες που επέλεξαν την Ελλάδα λόγω εύκολης 

πρόσβασης και χαμηλού κόστους, φαίνεται να μένουν περίπου 1 χρόνο λιγότερο, κάτι 
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που είναι λογικό αφού προηγήθηκε η εγκατάσταση της ομάδας αναφοράς. Όσοι 

επέλεξαν την Ελλάδα για άλλους λόγους μένουν στην Ελλάδα 8 μήνες περίπου 

περισσότερο από την ομάδα αναφοράς. 

 

Με ομάδα αναφοράς τους ανασφάλιστους, οι ασφαλισμένοι μετανάστες με παιδιά 

μένουν στην Ελλάδα 7 μήνες περισσότερο ενώ οι μετανάστες που αρνήθηκαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση μένουν 2,5 χρόνια λιγότερο. Η μεταβλητή που δηλώνει το 

ύψος του μισθού του μετανάστη συσχετίζεται θετικά με τη διάρκεια παραμονής του. 

Όσο μεγαλύτερο μισθό έχει ο μετανάστης τόσο περισσότερο χρόνο παραμένει στην 

Ελλάδα αλλά και η μεγάλη διάρκεια παραμονής του στην Ελλάδα αιτιολογεί έναν 

υψηλότερο μισθό.  

 

Αναφορικά με τις μεταβλητές που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά των παιδιών των 

μεταναστών, η συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των παιδιών των 

μεταναστών σχετίζεται θετικά με τα χρόνια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα. 

Είναι στατιστικά σημαντική μόνο για το σύνολο των γονέων μεταναστών. Ο χρόνος 

παραμονής των μεταναστών που απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στην Ελλάδα είναι 

μεγαλύτερος κατά 2 και 2,3 χρόνια, αντίστοιχα στα δυο υποδείγματα, σε σχέση με 

αυτούς που το πρώτο  τους παιδί γεννήθηκε στη χώρα καταγωγής. 

 

Κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν πολλοί 

γονείς που δεν θυμόντουσαν τη βαθμολογία του παιδιού τους κατά την προηγούμενη 

σχολική χρονιά ή αρνήθηκαν να μας την δώσουν. Οι γονείς αυτοί είτε πράγματι δεν 

γνώριζαν την βαθμολογία είτε η βαθμολογία ήταν τόσο κακή που δεν άξιζε τον κόπο 

να την ανακοινώσουν. Η επίδοση του πρώτου παιδιού είναι στατιστικά σημαντική 

μόνο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνδέεται θετικά με τη διάρκεια 

παραμονής του γονέα μετανάστη, δηλαδή, όσο μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής έχει 

ο μετανάστης στην Ελλάδα τόσο καλύτερη είναι η βαθμολογία του. 

 

Επίσης, υπήρξαν πολλοί γονείς που δίστασαν να εκφράσουν τη γνώμη τους ως προς 

την ποιότητα εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη χώρα καταγωγής τους. Γονείς που 

εκτιμούν ότι τα παιδιά τους θα είχαν καλύτερη μόρφωση στη χώρα καταγωγής τους, 

κατά μέσο όρο, μένουν λιγότερο στην Ελλάδα ενώ γονείς μετανάστες που πιστεύουν 

ότι στην Ελλάδα θα πάρουν καλύτερη μόρφωση, μένουν κατά 1,6 χρόνια 
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περισσότερο, σε σχέση με την ομάδα αναφοράς, που περιλαμβάνει τους μετανάστες 

που δεν εξέφρασαν την άποψή τους.  

 

Αναφορικά με την μεταβλητή που αναφέρεται στον κοινωνικό χώρο συναναστροφής 

των παιδιών των μεταναστών, παρατηρούμε ότι οι γονείς των παιδιών που 

συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς, μένουν κατά 1,4 χρόνια 

λιγότερο από τους γονείς των παιδιών που συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με 

ομοεθνείς τους. Στην επόμενη ενότητα εξετάζουμε το βαθμό αποδοχής των παιδιών 

των μεταναστών από την ελληνική κοινωνία. και την κοινωνική τους ένταξης. 
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Πίνακας 5.3.1 Διάρκεια παραμονής των γονέων μεταναστών στην Ελλάδα: Tobit 
παλινδρόμηση με ελεγχόμενη ανώτερη τιμή (right-censored). Εξαρτημένη μεταβλητή: 
«Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ζήσει στην Ελλάδα από το 1990?»  

Υπόδειγμα (1) Υπόδειγμα (2)  
Μεταβλητές 

Συντελεστές  t Συντελεστές t 
Άνδρας  1,023*** 4,13  0,983*** 3,66 
Ηλικία  0,385*** 3,51  0,370*** 2,98 
Ηλικία2 -0,004*** -2,79 -0,003** -2,16 
Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -1,269*** -3,19 -0,579 -1,20 
Γεωργία  0,194 0,33  0,003 0,01 
Ρουμανία -2,021*** -3,37 -1,778** -2,49 
Ρωσία -0,448 -0,74 -0,314 -0,52 
Πολωνία  2,041*** 3,53  1,982*** 3,31 
Άλλη χώρα -0,906** -2,52 -0,523 -1,25 
Εκπαίδευση      
Δευτεροβάθμια  -0,706*** -2,75 -0,608** -2,16 
Τριτοβάθμια  -0,814*** -2,71 -0,764** -2,33 
Γνώση Ελληνικής 
Γλώσσας 

    

Ομιλία  1,408*** 3,07  1,635*** 2,88 
Γραφή  0,406 1,55  0,186 0,66 
Ανάγνωση  0,800*** 2,67  0,779 2,37 
Νομικό πλαίσιο     
Παράνομοι -0,966** -2,11 -0,334 -0,58 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ  0,681** 2,25  0,808*** 2,61 
Λόγοι που επέλεξε την 
Ελλάδα 

    

Συγγενείς -1,012*** -3,88 -0,949*** -3,38 
Δουλειά -0,419 -0,99  0,157 0,32 
Άλλοι λόγοι  0,653** 2,16  0,713** 2,26 
Ασφάλιση     
Ασφαλισμένος   0,615* 1,70  0,630 1,54 
Δεν απαντώ -2,361** -2,47 -1,218 -0,94 
Ύψος μισθού σε €     
Μισθός  500-999  0,507* 1,91  0,376 1,29 
Μισθός  1000-1500  1,072*** 3,15  0,965*** 2,63 
Μισθός >1500  1,406*** 3,05  1,153** 2,40 
Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

    

Αριθμός παιδιών  0,280** 2,15  0,216 1,50 
1ο παιδί γεννήθηκε:      
Στην Ελλάδα  2,047*** 6,17  2,315*** 6,67 
Σε τρίτη χώρα  0,228 0,42 -0,237 -0,32 
Επίδοση 1ου παιδιού στην 
Β/θμια:  

    

Κακή  0,845* 1,92  0,922** 2,12 
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Υπόδειγμα (1) Υπόδειγμα (2)  
Μεταβλητές Συντελεστές t Συντελεστές t 

Μέτρια  0,851*** 2,83  0,914*** 3,07 
Καλή  1,021** 2,06  1,092** 2,23 
Τα παιδιά, στην πατρίδα 
σας θα έπαιρναν : 

    

Καλύτερη μόρφωση  1,153*** 2,92  1,279*** 3,21 
Ίδια μόρφωση  1,268*** 3,48  1,403*** 3,83 
Χειρότερη μόρφωση  1,623*** 3,92  1,827*** 4,39 
Κοινωνικός χώρος 
συναναστροφής των 
παιδιών: 

    

Με Έλληνες  -0,047 -0,19 -0,080 -0,33 
Με Έλληνες και ομοεθνείς  -1,391*** -3,41 -1,428*** -3,54 
Δεν με αφορά, δεν απαντώ  0,170 0,31  0,169 0,27 
Σταθερά -3,955* -1,71 -4,389* -1,68 
sigma  2,987057   2,931298  
LR chi2 (36)  491,56   348,19  
Prob >chi2  0,000   0,000  
Pseudo R2  0,0988   0,0866  
Log likelihood -2242,8493  -1835,8638  
παρατηρήσεις 915  758  
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις:i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Υπόδειγμα (1): περιλαμβάνει το σύνολο των μεταναστών που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας 
και τόπου κατοικίας. (0 παρατηρήσεις left-censored, 876 uncensored και 39 right-censored) 
iii) Υπόδειγμα (2): περιλαμβάνει το σύνολο των μεταναστών που έχουν τουλάχιστον ένα από τα  
παιδιά τους στην Ελλάδα.  (0 παρατηρήσεις left-censored, 720 uncensored και 38 right-censored) 
iv) ΕΔΤΟ: ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. 
 
 

5.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τον κοινωνικό χώρο συναναστροφής των 
παιδιών των μεταναστών 
Η ένταξη των μεταναστών στην χώρα υποδοχής συντελείται μέσω της οικονομικής 

ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους. 

Προτεραιότητα, μέχρι τώρα, δόθηκε στην οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών 

που απασχόλησε τους οικονομολόγους παγκοσμίως με πλήθος ερευνών (βλέπε για 

παράδειγμα: Borjas, 1985, 1987, 1989, Chiswick, 1978, Chiswick & Miller, 1985, 

Dustman, 1993, Schmidt, 1992, Pischke, 1993). Οι κοινωνικές σχέσεις οι οποίες 

δημιουργούνται μεταξύ των μεταναστών και των γηγενών, απασχόλησε σε μικρότερο 

βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους στη 

χώρα υποδοχής. Σε έρευνά του ο Dustmann, (1996), διαχωρίζει την οικονομική από 

την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Παρόλο που μεταβλητές όπως επίπεδο 

μόρφωσης, χρόνια παραμονής και επάρκεια της γλώσσας της χώρας υποδοχής, είναι 
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σημαντικές τόσο στην οικονομική – συμβάλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας 

των μεταναστών – όσο και στην κοινωνική ένταξη τους, η οικονομική ενσωμάτωση 

των μεταναστών δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη και την κοινωνική ένταξή τους. 

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τις συναναστροφές των παιδιών των μεταναστώνμε 

σκοπό να εκτιμήσουμε το βαθμό ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία, με την 

επιφύλαξη ότι δε γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να μετρήσουμε το βάθος των σχέσεων 

που δημιουργούνται ανάμεσα σε γηγενείς και μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων. 

 

Οικονομετρική προσέγγιση (multinomial logistic regression) 

Η οικονομετρική μας προσέγγιση των αποτελεσμάτων στην υποενότητα αυτή 

βασίζεται σε ένα μοντέλο μη διαβαθμισμένης επιλογής που αποτελεί κατηγορία των 

μοντέλων διακριτής επιλογής (Discrete Choice Models). O i ερωτώμενος έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε j επιλογές από τις τιμές ενός συνόλου C={1,…,j} 

με βάση τη χρησιμότητα που αποκομίζει από τη συγκεκριμένη επιλογή. Η 

χρησιμότητα της κάθε j επιλογής δίνεται από τη σχέση:                   

ijijz΄Uij εβ +=  

Όπου:  

z: περιλαμβάνει όλες τις ερμηνευτικές μεταβλητές που προσδιορίζουν / καθορίζουν 

τον i ερωτώμενο στη συγκεκριμένη j επιλογή του,  

β: το διάνυσμα των συντελεστών που αναφέρονται στις  j επιλογές και   

ε: ο όρος του τυχαίου σφάλματος.  

Στη δικό μας υπόδειγμα:  

zj: περιλαμβάνει όλες τις ερμηνευτικές μεταβλητές  και  

β: το διάνυσμα των συντελεστών που αναφέρονται στις τρεις επιλογές αφού το C 

παίρνει τις τιμές 1, 2 και 3. 

Όταν ο ερωτώμενος επιλέγει την j επιλογή, υποθέτουμε ότι μεγιστοποιείται η 

χρησιμότητα Uij  σε σχέση με τις άλλες  j-1 επιλογές . Η πιθανότητα της παραπάνω 

επιλογής είναι η εξής: )(Pr ikij UUob >  για κάθε k ≠ j. 

 

Η εξαρτημένη μας μεταβλητή είναι κατηγορική. Οι ερωτώμενοι κλίθηκαν να 

απαντήσουν: «ποιος είναι ο κυριότερος χώρος συναναστροφής των παιδιών σας;». 

Είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν με μια από τις εξής τρεις επιλογές: 1: «Μόνο ή 
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περισσότερο με Έλληνες», 2: «το ίδιο με Έλληνες και ομοεθνείς» και 3: «μόνο ή 

περισσότερο με ομοεθνείς». Η αποδοχή των παιδιών από τους Έλληνες συνομήλικους 

αλλά και η επιλογή της ομάδας συναναστροφής, πιστεύουμε, πως θα μας παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό ενσωμάτωσης των παιδιών των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

 

Το γεγονός ότι οι δυνατές απαντήσεις στην εξαρτημένη μας μεταβλητή δεν 

παρουσιάζουν καμία διαβάθμιση, μας οδηγεί στην επιλογή της multinomial logistic 

παλινδρόμησης (MNL), για την ανάλυση των δεδομένων μας. Στο παράρτημα του 

παρόντος κεφαλαίου παραθέτουμε περαιτέρω ανάλυση της MNL μεθόδου. 

 

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής μας ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4.1 

και θα ερμηνεύονται σε σχέση με την ομάδα αναφοράς που είναι: «τα παιδιά μου 

συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς». Για μια πιο ακριβή εικόνα της 

σημαντικότητας των μεταβλητών αλλά και την επίδραση της κάθε ερμηνευτικής 

μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη, υπολογίσαμε τις ελαστικότητας που 

αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα (βλέπε Πίνακας 5.4.2). 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πινάκων 5.4.1 και 5.4.2 μπορούμε να πούμε ότι 

με ομάδα αναφοράς τα παιδιά από την Αλβανία, τα παιδιά όλων των εθνικοτήτων, με 

εξαίρεση τα παιδιά από τη Γεωργία, προτιμούν να συναναστρέφονται τα παιδιά των 

Ελλήνων, σε επίπεδο σημαντικότητας 1 έως 10%. Αναλυτικότερα, από όλες τις 

εθνικότητες που καταγράψαμε, οι Βούλγαροι, σε σχέση με τους Αλβανούς, είναι πιο 

πιθανό να συναναστρέφονται με Έλληνες ή περισσότερο με Έλληνες. Ακολουθούν οι 

μετανάστες που προέρχονται από ‘άλλη χώρα’, οι Πολωνοί οι Ρουμάνοι και οι Ρώσοι. 

Οι ίδιες εθνικότητες, σε σχέση με τους Αλβανούς, είναι λιγότερο πιθανό να 

συναναστρέφονται  το ίδιο με Έλληνες και ομοεθνείς τους. 

 

Τα παιδιά των μεταναστών με ‘άλλο θρήσκευμα’, εκτός χριστιανών και 

μουσουλμάνων, σε σχέση με τα παιδιά των χριστιανών μεταναστών, είναι λιγότερο 

πιθανό να συναναστρέφονται με Έλληνες ή περισσότερο με Έλληνες και πολύ πιο 

πιθανό να συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με ομοεθνείς τους. Η βαθμίδα 

εκπαίδευσης του γονέα, εμφανίζεται στατιστικά σημαντική μόνο για τα παιδιά των 

μεταναστών που συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με ομοεθνείς τους. 
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Αναλυτικότερα, εάν οι γονείς έχουν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα 

παιδιά τους έχουν μικρότερη πιθανότητα να συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο 

με ομοεθνείς τους σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν έως και 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τους Portes &Rumbaut (2001) οι μετανάστες που 

ερχόμενοι στη χώρα υποδοχής έχουν ενσωματώσει περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο 

από το μέσο μετανάστη, βλέπουν τα παιδιά τους να εντάσσονται γρηγορότερα στη 

κοινωνία υποδοχής. 

 

Η διάρκεια παραμονής του γονέα μετανάστη συνδέεται άμεσα με τη διάρκεια 

παραμονής των παιδιών του στην Ελλάδα. Όσο περισσότερα χρόνια ζει ο μετανάστης 

στην Ελλάδα, τόσο πιο πιθανό είναι τα παιδιά του να συναναστρέφονται εξίσου με 

ομοεθνείς τους και Έλληνες και λιγότερο πιθανό να συναναστρέφονται μόνο με 

ομοεθνείς τους. Κατά τον Dustmann (1996), τα χρόνια παραμονής στη χώρα 

υποδοχής επιδρούν θετικά στην κοινωνική ενσωμάτωση του μετανάστη. Γονείς με 

πρόθεση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, βλέπουν τα παιδιά τους να 

συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς και λιγότερο μόνο με Έλληνες. 

Σε έρευνά τους οι Bauer et al (2000) παρατηρούν πόσο σημαντικός είναι ο 

διαχωρισμός μεταξύ μόνιμων και με πρόθεση επιστροφής μεταναστών. Όσοι 

προτίθενται να επιστρέψουν έχουν πολύ λιγότερα κίνητρα να ενσωματωθούν στη 

χώρα υποδοχής και να αποκτήσουν ανθρώπινο κεφάλαιο που απαιτεί η χώρα 

υποδοχής (Dustmann, 1993). 

 

Οι ρυθμοί ενσωμάτωσης των γονέων μεταναστών στη χώρα υποδοχής 

διαφοροποιούνται από εκείνους των παιδιών τους. Όσο γρηγορότερα εντάσσονται οι 

γονείς τόσο ομαλότερα ενσωματώνονται τα παιδιά τους (Djajic, 2003). Στην έρευνά 

μας παρατηρούμε ότι μετανάστες που οι ίδιοι συναναστρέφονται με Έλληνες ή 

περισσότερο με Έλληνες, σε σχέση με αυτούς που συναναστρέφονται εξίσου με 

Έλληνες και ομοεθνείς τους, βλέπουν τα παιδιά τους να συναναστρέφονται επίσης με 

παιδιά Ελλήνων και λιγότερο μόνο ή περισσότερο με ομοεθνείς τους. Εάν ο 

κοινωνικός χώρος των γονέων είναι με ομοεθνείς, και τα παιδιά τους είναι 

πιθανότερο να συναναστρέφονται περισσότερο ή μόνο με ομοεθνείς τους και 

λιγότερο πιθανό να κάνουν παρέα έστω το ίδιο με Έλληνες και ομοεθνείς. Οι κάτοχοι 

του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς, οι έχοντες άσυλο και οι εποχιακοί 
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μετανάστες, βλέπουν τα παιδιά τους να συναναστρέφονται περισσότερο με Έλληνεςή 

μόνο με Έλληνες και λιγότερο εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς. 

 

Οι μεταβλητές που δηλώνουν τη θέση της παρούσης απασχόλησης του μετανάστη και 

εμμέσως την οικονομική ενσωμάτωση του μετανάστη, ενώ θα περιμέναμε να είναι 

στατιστικά σημαντικές, δεν αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τον κοινωνικό 

χώρο συναναστροφής των παιδιών τους. Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά με γονέα 

απασχολούμενο στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά τους σε σχέση με τα 

παιδιά των ανειδίκευτων μεταναστών, έχουν μικρότερη πιθανότητα να 

συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με ομοεθνείς τους. Η μεταβλητή του μισθού 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Όσο αυξάνεται ο 

μισθός του γονέα από την κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόληση, τόσο πιο πιθανό 

είναι τα παιδιά να κάνουν παρέα μόνο ή περισσότερο με Έλληνες και λιγότερο πιθανό 

να συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς τους. Όταν τα παιδιά των 

μεταναστών επικοινωνούν μεταξύ τους στην Ελληνική, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να συναναστρέφονται περισσότερο ή μόνο με Έλληνες και μικρότερη 

πιθανότητα να συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς τους. Η γνώση 

της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης 

του μετανάστη. (βλέπε Dustmann, 2002,  Seifert, 1998). Στην επόμενη ενότητα 

διερευνούμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις επιδόσεις των παιδιών των 

μεταναστών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Πίνακας 5.4.1 Παράγοντες επηρεασμού του κοινωνικού χώρου συναναστροφής των 
παιδιών των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Multinomial logistic regression. 
Εξαρτημένη μεταβλητή: «ποιος είναι ο κυριότερος χώρος συναναστροφής των παιδιών σας;». 
Oμάδα αναφοράς: «τα παιδιά μου συναναστρέφονται το ίδιο με ομοεθνείς και Έλληνες» 

Μόνο ή περισσότερο με  
Έλληνες 

Μόνο ή περισσότερο με 
ομοεθνείς 

 
Μεταβλητές 
 
 

Συντελεστές  z Συντελεστές z 

Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία  0,851** 2,26      0,592 0,95 
Γεωργία -0,274 -0,52 -0,005 -0,01 
Ρουμανία  1,758** 2,38 -0,032 -0,03 
Ρωσία  1,024* 1,95  1,367* 1,84 
Πολωνία  1,221** 2,40  0,948 1,25 
Άλλη χώρα  1,147*** 3,72 -0,252 -0,43 
Θρήσκευμα     
Μουσουλμάνος -0,222 -0,90 -0,049 -0,11 
Άλλο -0,624 -1,45  0,815 1,57 
Εκπαίδευση γονέα     
Δευτεροβάθμια  -0,129 -0,56 -1,174*** -3,29 
Τριτοβάθμια  -0,234 -0,90 -0,855** -2,22 
     
Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα  

-0,056* -1,89 -0,161*** -3,57 

Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

-0,411** -2,18 -0,454 -1,33 

Κοινωνικός χώρος 
συναναστροφής του 
γονέα μετανάστη 

    

Με Έλληνες  1,399*** 5,74 -1,045 -1,71 
Με ομοεθνείς  0,442* 1,66  0,938*** 2,64 
Νομικό Πλαίσιο     
Νόμιμος  0,753 1,48  0,048 0,08 
Κάτοχος ΕΔΤΟ  0,983* 1,77  0,456 0,62 
Θέση παρούσης 
απασχόλησης 

    

Ανώτερος /κατώτερος 
υπάλληλος γραφείου 

 0,229 0,41  1,315 
 

1,61 

Εξειδικευμένος με 
εξαρτημένη απασχόληση 

-0,359 -1,34 -0,294 -0,69 

Αυτοαπασχολούμενος   0,034 0,09 -0,703 -0,95 
Αγρότης /κτηνοτρόφος  0,029 0,08 -2,027* -1,88 
Οικιακή βοηθός -0,046 -0,16 -0,124 -0,28 
Άλλη αμειβόμενη εργασία  0,238 0,56 -0,130 -0,16 
Προσωρινά άνεργος -0,128 -0,33  0,091 0,16 
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 
 
 

 0,001* 1,81  0,001 0,82 
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Μόνο ή περισσότερο με  
Έλληνες 

Μόνο ή περισσότερο με 
ομοεθνείς 

 
Μεταβλητές συνέχεια.. 
 
 Συντελεστές z Συντελεστές z 

Γλώσσα επικοινωνίας 
μεταξύ των παιδιών σας  

    

Ελληνικά     1,306*** 3,99 -0,082 -0,17 
Μητρική – ελληνικά     0,415 1,20  0,032 0,06 
Δ.Α (χωρίς 2ο παιδί)     0,695* 1,95  0,418 0,91 
Σταθερά    -1,672** -2,40  0,374 0,40 
Pseudo R2     0,1569    
Log-Likelihood     -562,9666    
Wald chi2(54)      190,76    
Prob > chi2       0,0000    
Παρατηρήσεις       713    
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
Στην επιλογή 1 έχουμε 303 παρατηρήσεις, στην επιλογή 2 έχουμε 358 παρατηρήσεις και στην επιλογή 
3 έχουμε 69 παρατηρήσεις.  185 ερωτώμενοι απορρίφθηκαν από την παλινδρόμηση είτε γιατί τα παιδιά 
τους δεν ζουν μαζί τους στην Ελλάδα, είτε είναι βρέφη και δεν έχουν δικό του χώρο συναναστροφής 
είτε είναι πολύ μεγαλύτερα των 26 χρόνων και έχουν δικές τους οικογένειες. 
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Πίνακας 5.4.2 Ελαστικότητες (ey/ex) των ανεξάρτητων μεταβλητών μετά την 
Multinomial logistic παλινδρόμηση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «ποιος είναι ο κυριότερος 
χώρος συναναστροφής των παιδιών σας;» 

Μεταβλητές 
Μόνο ή 
περισσότερο με  
Έλληνες 

Το ίδιο με 
ομοεθνείς και 
Έλληνες  

Μόνο ή 
περισσότερο με 
ομοεθνείς 

Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία  0,290** -0,025**  0,013 
Γεωργία -0,006  0,004  0,004 
Ρουμανία  0,027** -0,020** -0,021 
Ρωσία  0,018* -0,018**  0,030 
Πολωνία  0,028** -0,025**  0,016 
Άλλη χώρα  0,066*** -0,045*** -0,070 
Θρήσκευμα    
Μουσουλμάνος -0,021  0,017  0,008 
Άλλο -0,022*  0,011  0,055** 
Εκπαίδευση γονέα    
Δευτεροβάθμια  -0,002  0,057 -0,491*** 
Τριτοβάθμια  -0,026  0,045 -0,215** 
Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα  

-0,246  0,356** -0,390*** 

Πρόθεση επιστροφής στη χώρα 
καταγωγής 

-0,100**  0,094** -0,120 

Κοινωνικός χώρος 
συναναστροφής μετανάστη 

   

Με Έλληνες  0,182*** -0,110*** -0,328*** 
Με ομοεθνείς  0,030 -0,036**  0,104** 
Νομικό Πλαίσιο    
Νόμιμος  0,325 -0,240 -0,204 
Κάτοχος ΕΔΤΟ  0,111* -0,091*  0,003 
Θέση παρούσης απασχόλησης    
Ανώτερος /κατώτερος 
υπάλληλος γραφείου 

 0,002 -0,005  0,034 

Εξειδικευμένος με εξαρτημένη 
απασχόληση 

-0,046  0,040 -0,030 

Αυτοαπασχολούμενος   0,005  0,002 -0,059 
Αγρότης /κτηνοτρόφος  0,012  0,009 -0,170* 
Οικιακή βοηθός -0,004  0,005 -0,019 
Άλλη αμειβόμενη εργασία  0,007 -0,005 -0,011 
Προσωρινά άνεργος -0,008  0,005  0,015 
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

 0,159* -0,142*  0,119 

Γλώσσα επικοινωνίας των 
παιδιών σας μεταξύ τους 

   

Ελληνικά 0,349*** -0,250*** -0,287 
Μητρική – ελληνική 0,047 -0,035 -0,028 
Δ.Α. (χωρίς 2ο παιδί) 0,078* -0,066**  0,021 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωση: τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
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5.5 Επίδοση των παιδιών των μεταναστών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Στην υποενότητα αυτή εξετάζουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις επιδόσεις 

των παιδιών των μεταναστών στην Α/βάθμια και τη Β/βάθμια εκπαίδευση. Από το 

1998 και μετά, χρονιά κατά την οποία νομιμοποιήθηκε μεγάλο μέρος μεταναστών 

στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το νόμο περί οικογενειακής συνένωσης των 

μεταναστών, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών μαθητών 

στα Ελληνικά σχολεία. Τα τελευταία στοιχεία του ΙΠΟΔΕ απαριθμούν 109.130 

αλλοδαπούς μαθητές κατά το σχολικό έτος 2003-04, 12,6% περισσότερους από την 

προηγούμενη σχολική χρονιά.75 Κατά την ίδια σχολική χρονιά το ποσοστό των 

ημεδαπών μαθητών μειώθηκε κατά 1,52%. Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών 

αποτελεί το 7,53% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας και αν 

συνυπολογίσουμε τους παλιννοστούντες το 9,4% του μαθητικού πληθυσμού του 

σχολικού έτους 2003-04. Από το σύνολο των 109.139 μαθητών, το 10% είναι 

εγγεγραμμένοι στα νηπιαγωγεία, 53% στα Δημοτικά σχολεία, 23% στα Γυμνάσια και 

13,5% στα Λύκεια και ΤΕΕ της Ελλάδας. Από το παραπάνω σύνολο το 72% περίπου 

προέρχεται από την Αλβανία, ποσοστό  μεγαλύτερο από το ποσοστό  των Αλβανών 

μεταναστών στο σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού της Ελλάδας. Το 

παραπάνω αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι Αλβανοί έχουν εγκατασταθεί 

οικογενειακώς στην Ελλάδα και ότι  αντιστοιχούν  περισσότερα παιδιά στην κάθε 

οικογένεια Αλβανών. 

 

Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 3, από το σύνολο των 1443 μεταναστών του 

δείγματός μας, οι 760 ζουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα, από τους οποίυς οι 602 

έστειλαν τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο. Αρχικά τα 

παιδιά των μεταναστών είχαν ενταχθεί στις τάξεις υποδοχής που είχαν δημιουργηθεί 

με σκοπό  την ομαλή προσαρμογή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.76 Στη συνέχεια τα παιδιά αυτά εγγράφονταν στις 

υπάρχουσες τάξεις των σχολείων μαζί με τα ελληνόπουλα. Σήμερα οι τάξεις 

υποδοχής συνεχώς μειώνονται μιας και τα περισσότερα παιδιά των μεταναστών είτε 

ήλθαν πολύ μικρά είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να γνωρίζουν πλέον 

πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Μια δεύτερη επιλογή που είχαν και εξακολουθούν 

                                                 
75 Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
76 i) Νόμος 1404/1983: νομοθετούνται οι τάξεις υποδοχής και ο θεσμός των φροντιστηριακών 
τμημάτων, ii) νέες ρυθμίσεις για τις τάξεις υποδοχής  με υπουργική απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7.9.1999. 
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να έχουν τα παιδιά των μεταναστών, αλλά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι η 

εγγραφή τους σε διαπολιτισμικά σχολεία (δημοτικό – γυμνάσιο – λύκειο).77 Ο 

αριθμός των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα στα παραπάνω σχολεία αποτελεί μικρή 

αναλογία στο σύνολο των παιδιών των μεταναστών. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμένων αλλοδαπών μαθητών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους μεταξύ των ετών 

1987 και 1993. Από τους μαθητές που παρακολουθούν το δημοτικό σχολείο, μεγάλο 

ποσοστό γεννήθηκε στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 1994 και 2000.78  Για την έρευνά 

μας θεωρούμε ότι τα παιδιά των αλλοδαπών αποτελούν τους μετανάστες δεύτερης 

γενιάς με κριτήριο την υποχρεωτική εγγραφή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν. Τελειώνοντας την 

υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευσή τους στην Ελλάδα θα έχουν θεωρητικά την ίδια 

μόρφωση με τα παιδιά των Ελλήνων. 

 

Μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας ισχυρίζεται ότι τα παιδιά των μεταναστών 

κατέχουν μειονεκτική θέση στο ξεκίνημά τους, λόγω γλώσσας, κουλτούρας και 

διαφορετικών ερεθισμάτων που παίρνουν από το σχολείο και την οικογένεια. (Carter 

& Segura,1979, Trueba, 1987, Perlmann, 1988). Οι επιδόσεις των μεταναστών 

δεύτερης γενιάς περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερες από αυτές των γονιών τους. 

(βλέπε για παράδειγμα Kao & Tienda, 1995, Ours & Veenman, 2003, Chiswick & 

DebBurman, 2003). Θα πρέπει να διερευνηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

επιδόσεις των μεταναστών δεύτερης γενιάς είναι  καλύτερες και από τις επιδόσεις 

των γηγενών. (Portes & Rumbaut, 1990). 

 

Η ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών θα επιτευχθεί χωρίς δυσκολίες αν οι 

μαθητές ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτεί η οικονομία της χώρας υποδοχής (Gang & Zimmermann, 

2000). Επιπλέον, η ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

υποδοχής βελτιώνει τις πιθανότητες της κοινωνικής ένταξης των γονέων μεταναστών. 

(Dustmann, 1996). Οι Gang & Zimmermann, (2000), απέδειξαν πως μέσω της 
                                                 
77 Νόμος 2413/96 για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
78 Από το σύνολο των αλλοδαπών μαθητών που ήταν εγγεγραμμένοι σε Ελληνικά σχολεία κατά το 
2002-03 το 71,1% γεννήθηκε στην Αλβανία, το 10% στην Ελλάδα, το 2,9% στη Βουλγαρία και το 
2,1% στη Γεωργία ( Γκότοβος και Μάρκου 2004:111). 



 234

μόρφωσης και συνεπώς της ενσωμάτωσης που επέρχεται από την μόρφωση, το χάσμα 

μεταξύ δεύτερης γενιάς μεταναστών και γηγενών συνεχώς μικραίνει. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και άλλες έρευνες στις ΗΠΑ, ότι δηλαδή, το επίπεδο 

μόρφωσης των παιδιών των μεταναστών συγκλίνει με αυτό των παιδιών των γηγενών 

(Schultz, 1984, Betts & Lofstrom, 2000). 

 

5.5.1  Επίδοση του πρώτου και δεύτερου παιδιού στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

Παρόλο που το 50% περίπου του συνόλου των παιδιών των μεταναστών 

παρακολουθούν  την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, οι παρατηρήσεις που 

συγκεντρώσαμε για την εκτίμηση της επίδοσης του πρώτου παιδιού της οικογένειας 

των μεταναστών στο δημοτικό, είναι πολύ λίγες, γεγονός που μας αποτρέπει από τη 

χρήση πολλών ερμηνευτικών μεταβλητών. Στο υπόδειγμα που εκτιμήσαμε, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν μόνο το 22% της μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Πολλοί γονείς, το 45% των γονέων με ένα παιδί στην 

Α/βάθμια, αρνήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση που αφοεούσε την επίδοση του 

παιδιού τους στο σχολείο. Απάντησαν κυρίως οι γονείς των οποίων τα παιδιά είχαν 

υψηλή βαθμολογία. Έτσι εξηγείται η τιμή της σταθεράς της παλινδρόμησης που 

ισούται με 9,436 μονάδες.  

 

Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

βαθμολογία του πρώτου παιδιού,παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.1.1 και έχουν ως 

ακολούθως: Ο συνολικός αριθμός παιδιών στην οικογένεια επηρεάζει αρνητικά τη 

βαθμολογία του παιδιού στο δημοτικό. Η αύξηση του αριθμού των παιδιών κατά ένα, 

μειώνει το βαθμό κατά 0,36 μονάδες. Ίσως προτιμούν το παιχνίδι με τα αδέλφια και 

οχι τη μελέτη. Ή αύξηση του μισθού από την κύρια και δευτερεύουσα απασχόληση 

του γονέα, επηρεάζει θετικά την βαθμολογική επίδοση.  

 

Σε όλες τις παλινδρομήσεις δεν βρήκαμε την αναμενόμενη θετική συσχέτιση μεταξύ 

χρόνων εκπαίδευσης του ερωτώμενου γονέα και της επίδοσης του παιδιού. 

Υποθέτοντας ότι η θέση απασχόλησης που κατέχει ο γονέας είναι αποτέλεσμα της 

ευρύτερης μόρφωσής του, παρατηρούμε ότι η θέση απασχόλησης του γονέα είναι 

σημαντική στη διαμόρφωση του βαθμού του πρώτου παιδιού μόνο στην περίπτωση 

που ο γονέας ασκεί δουλειά γραφείου ή άλλη αμειβόμενη εργασία πέραν των 

αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο, σε σχέση με το γονέα που  παρέχει εξαρτημένη 
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ειδικευμένη εργασία. Παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έχουν κατά μέσο όρο 

υψηλότερη βαθμολογία κατά 0,4 μονάδες. Η ηλικία μετανάστευσης σχετίζεται θετικά 

με την επίδοση του παιδιού. 

 

Οι πληροφορίες που έχουμε για τις επιδόσεις του δεύτερου παιδιού της οικογένειας 

των μεταναστών είναι επίσης περιορισμένες. Οι 122 παρατηρήσεις μας επιτρέπουν 

την επιλογή περιορισμένου αριθμού ερμηνευτικών μεταβλητών. Το υπόδειγμα που 

εκτιμήσαμε έχει επίσης μικρή ερμηνευτική δυνατότητα—ερμηνεύεται μόνο το 20 % 

της εξαρτημένης μεταβλητής—αλλά τα ευρήματά μας  είναι στατιστικά σημαντικά.   

 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 5.5.1.2, τα παιδιά των μεταναστών ‘άλλων 

θρησκευμάτων’ (εκτός χριστιανών και μουσουλμάνων), έχουν χαμηλότερη επίδοση 

στο δημοτικό, περίπου κατά 2 βαθμούς, σε σχέση με τα παιδιά χριστιανών 

μεταναστών. Τα παιδιά, με γονείς που γνωρίζουν να διαβάζουν την Ελληνική 

γλώσσα, έχουν κατά μέσο όρο 0,5 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με τα παιδιά 

μεταναστών που δεν γνωρίζουν ανάγνωση.Πιθανώς, τα παιδιά της πρώτης ομάδας 

δέχονται βοήθεια στα μαθήματά τους από τους γονείς τους που ξέρουν την Ελληνική 

γλώσσα. Οι ώρες που ο ερωτώμενος γονέας απασχολείται στην εργασία του 

επηρεάζει θετικά, την απόδοση του παιδιού.  

 

Ο τόπος γέννησης του παιδιού δεν επηρεάζει την βαθμολογία του στο δημοτικό. Η 

σημερινή όμως ηλικία του παιδιού επηρεάζει αρνητικά την επίδοσή του στο σχολείο. 

Δηλαδή, αύξηση της ηλικίας του παιδιού κατά 1 χρόνο, μειώνει την επίδοσή του κατά 

0,1 μονάδες. Το 13,2% του συνόλου των αλλοδαπών μαθητών στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση έχουν ή θα έχουν τελειώσει το δημοτικό σε ηλικία μεγαλύτερη των 12 

ετών (Σκούρτου και συν., 2004, σ. 19). Τα  παιδιά του δημοτικού που  μαθαίνουν με 

κάποιο τρόπο τη μητρική τους γλώσσα έχουν ελαφρώς χαμηλότερη επίδοση στο 

σχολείο σε σχέση με τα παιδιά που δεν την μαθαίνουν. Ίσως ο χρόνος που απαιτείται 

για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας μειώνει το χρόνο μελέτης που απαιτεί το 

ελληνικό σχολείο.  

 

Τα παιδιά που μαθαίνουν με κάποιον τρόπο τη μητρική τους γλώσσα φαίνεται να 

έχουν ελαφρώς μειωμένη απόδοση στο σχολείο σε σχέση με αυτά που δεν την 

μαθαίνουν. Ίσως η διγλωσία δημιουργεί σύγχυση στο μικρό μαθητή. Στις διεθνείς 
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εκθέσεις PISA και IGLU διαπιστώνεται ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

δίγλωσσων μαθητών και σχολικής επίδοσης. Από την έρευνά μας, το 82,4% των 

γονέων κρίνουν απαραίτητη τη διδασκαλία της μητρικής  γλώσσα για τα παιδιά τους 

(Πίνακας 2.1.του κεφαλαίου 4). Σε έρευνα των Σκούρτου και συν. (2004), οι γονείς 

μετανάστες, στις σχολικές συγκεντρώσεις, θέτουν το ζήτημα της διδασκαλίας της 

μητρικής τους γλώσσας στα παιδιά τους. 

 

5.5.2 Επίδοση του πρώτου και δεύτερου παιδιού στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Σύμφωνα με την οικονομετρική μας ανάλυση αναφορικά με τις επιδόσεις των 

πρώτων και δεύτερων παιδιών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα αποτελέσματά μας 

συνοψίζονται στους Πίνακες  5.5.2.1 και 5.5.2.2. Η χώρα καταγωγής, ως παράγοντας 

που καθορίζει την προσήλωση των παιδιών των μεταναστών στην εκπαίδευση, 

διερευνήθηκε από αρκετούς ερευνητές (βλέπε: Funkhouser & Trejo, 1995, Cohen et 

al., 1997). Στην έρευνά μας, τα παιδιά των μεταναστών από την Γεωργία και τη 

Ρωσία, που είναι εγγεγραμμένα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν κατά 1,6 και 

2,5 μονάδες αντίστοιχα, χαμηλότερο βαθμό από τα παιδιά των Αλβανών μεταναστών 

(ομάδα αναφοράς). Διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών των μεταναστών 

διαφορετικών εθνικοτήτων, παρατήρησαν σε έρευνές τους και οι Rong & Grant, 

(1992) και Kao et al., (1996). Κατά τους Gang & Zimmermann (2000), όσο 

μεγαλύτερη είναι η εθνική ομάδα στην οποία ανήκουν οι μετανάστες τόσο 

μεγαλύτερη μόρφωση προσλαμβάνουν. 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα μετανάστη επηρεάζει θετικά την απόδοση του 

παιδιού του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τους Haveman &Wolfe (1995) και 

Veenman (1996) το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων μεταναστών, αντανακλά την 

κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους, και αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο 

προσδιοριστικό παράγοντα των εκπαιδευτικών επιδόσεων των παιδιών τους. 

 

Όσο περισσότερα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός 

του πρώτου παιδιού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο γονέας μοιράζει το χρόνο του στα πολλά παιδιά του ή ότι τα πολλά 

παιδιά αποσπούν την προσοχή του μαθητή που εξετάζουμε. Η αύξηση του αριθμού 

των παιδιών κατά ένα μειώνει την επίδοση του πρώτου παιδιού κατά 0,3 μονάδες. Το 
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φύλο του παιδιού είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το βαθμό του μαθητή. 

Συγκεκριμένα, τα αγόρια φαίνεται να έχουν καλύτερη βαθμολογία από τα κορίτσια 

περίπου κατά 1 βαθμό. Η σημερινή ηλικία του παιδιού επηρεάζει επίσης θετικά τη 

βαθμολογία του παιδιού. Κατά τους Martens &Veenman (1996) το χρονικό σημείο 

κατά το οποίο τα παιδιά των μεταναστών αρχίζουν να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας υποδοχής αποτελεί ισχυρό παράγοντα της εκπαιδευτικής τους 

επιτυχίας. Σε έρευνα των Σκούρτου και συν., (2004), έχει καταγραφεί ότι μέρος των 

αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν μεγαλύτερη ηλικία από 

το κανονικό ηλικιακό όριο.  

 

Τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, σε σχέση 

με τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους, έχουν κατά 1,4 και 1,6 

βαθμούς αντίστοιχα υψηλότερη βαθμολογία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 

γεγονός ότι τα εξεταζόμενα παιδιά είναι πάνω από 12 χρόνων και γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα σημαίνει ότι, κατά πάσα πιθανότητα, γνωρίζουν άπταιστα την ελληνική 

γλώσσα, μένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική 

κοινωνία και συναγωνίζονται με ίσους όρους τα παιδιά των Ελλήνων. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα των Gang & Zimmermann (2000) – η διάρκεια παραμονής του μετανάστη 

στη χώρα υποδοχής συνδέεται θετικά με την εκπαιδευτική βαθμίδα που μπορεί να 

φτάσει – περιμένουμε τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα να 

έχουν τις ίδιες επιδόσεις με τα παιδιά των Ελλήνων. Οι Σκούρτου, Βρατσάλη & 

Γκόβαρη (2004), σε έρευνά τους πάνω στις επιδόσεις των μαθητών μεταναστών, 

παρατηρούν ότι η διάρκεια παραμονής των παιδιών στην Ελλάδα δεν αυξάνει κατά 

ανάγκη τις επιδόσεις των μαθητών. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Γκότοβος & 

Μάρκου, (2004: 20-21). Οι Σκούρτου και συν. (2004) καταγράφουν πως οι Αλβανοί 

μαθητές στην Ελλάδα, γεννημένοι στην Αλβανία, έχουν ελαφρώς καλύτερους 

βαθμούς στη Β’ και Γ’ Λυκείου, από τους ομοεθνείς τους που γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα.  

 

Τα παιδιά που μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα, σε σχέση με όσα δεν την 

μαθαίνουν, έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη βαθμολογία. Κατά τους Zhou &Bankston 

(1998) τα παιδιά των μεταναστών που παραμένουν πιο κοντά στην οικογένεια και την 

εθνική τους κουλτούρα αποδίδουν καλύτερα σε σχέση με όσα την απαρνούνται.Τα 

παιδιά των μεταναστών που συναναστρέφονται με παιδιά Ελλήνων ή εξίσου με 
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Έλληνες και ομοεθνείς τους έχουν κατά 1,6 και 1,4 αντίστοιχα, μεγαλύτερο βαθμό 

από τα παιδιά που συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με ομοεθνείς τους. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών των μεταναστών και των παιδιών των Ελλήνων 

ενθαρρύνει στην προσπάθεια των πρώρων για καλύτερα αποτελέσματα στο σχολείο. 

 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των δεύτερων παιδιών των μεταναστών 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνοψίζονται στον πίνακα 5.5.2.2. Από τις 

μεταβλητές που δηλώνουν την χώρα καταγωγής του μετανάστη στατιστικά 

σημαντικές είναι μόνο η Ρουμανία και η Πολωνία. Τα παιδιά των μεταναστών από τη 

Ρουμανία έχουν κατά 2,4 μονάδες υψηλότερο βαθμό σε σχέση με τα παιδιά από την 

Αλβανία ενώ τα παιδιά από την Πολωνία έχουν κατά 2,9 μονάδες χαμηλότερο βαθμό 

σε σχέση με τα παιδιά από την Αλβανία. Τα χρόνια εκπαίδευσης του γονέα 

συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του παιδιού στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ ο  χρόνος απασχόλησης σημαίνει ώρες απουσίας του 

γονέα από το σπίτι και ίσως έλλειψη προσοχής ή ελέγχου του παιδιού από τον γονέα. 

 
Το φύλο του παιδιού επηρεάζει θετικά το βαθμό του. Τα αγόρια έχουν κατά 0,5 

μονάδες υψηλότερη βαθμολογία από τα κορίτσια. Η ηλικία μετανάστευσης του 

παιδιού συνδέεται θετικά με την επίδοση του παιδιού στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Τα παιδιά των μεταναστών που συναναστρέφονται το ίδιο με Έλληνες 

και ομοεθνείς τους, έχουν μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά που συναναστρέφονται 

μόνο ή περισσότερο με ομοεθνείς τους. Στην επόμενη ενότητα διερευνούμε την 

εκτίμηση, από τους γονείς μετανάστες, της χώρας στην οποία τα παιδιά τους θα 

ευημερήσουν. 
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Πίνακας 5.5.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση του 1ου παιδιού στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. OLS ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «βαθμολογία του 1ου 

παιδιού στο Δημοτικό τη χρονιά που μας πέρασε» 

Μεταβλητές που αναφέρονται 
στον  γονέα  

Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα  

t 

Συνολικός αριθμός παιδιών -0,361** 0,156 -2,31 
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα εργασία 

 0,001** 0,001 2,05 

Θέση παρούσης απασχόλησης 
γονέα 

   

Ανώτερος /κατώτερος υπάλληλος 
γραφείου 

 0,468** 0,196 2,39 

Ανειδίκευτος με εξαρτημένη 
απασχόληση 

 0,056 0,253 0,22 

Αυτοαπασχολούμενος   0,201 0,256 0,78 
Αγρότης /κτηνοτρόφος -0,543 0,422 -1,29 
Οικιακή βοηθός  0,004 0,237 0,02 
Άλλη αμειβόμενη εργασία  0,429* 0,241 1,78 
Προσωρινά άνεργος  0,429 0,406 1,06 
Μεταβλητές που αναφέρονται   
στα παιδιά 
Ηλικία μετανάστευσης  0,001*** 0,001 3,67 
Τόπος γέννησης παιδιού η 
Ελλάδα 

 0,394** 0,177 2,23 

Σταθερά  9,436*** 0,371 25,46 
F( 12, 96)  3,73   
Prob > F     0,0002   
R-squared  0,2199   
παρατηρήσεις  109   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις:i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
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Πίνακας 5.5.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση του 2ου παιδιού στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. OLS ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «βαθμολογία του 2ου 
παιδιού στο Δημοτικό τη χρονιά που μας πέρασε» 

Μεταβλητές που αφορούν τον γονέα Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα  

t 

Μουσουλμάνος  -0,089 0,206 -0,43 
Άλλο θρήσκευμα -1,916*** 0.349 -5,48 
    
Ανάγνωση ελληνικής  0,446* 0,223 2,00 
    
Ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως   0,003*** 0,001 5,19 
Μεταβλητές που αφορούν το παιδί    
Τόπος γέννησης η Ελλάδα  0,144 0,136 1,06 
    
Σημερινή ηλικία παιδιού -0,091*** 0,027 -3,36 
Μαθαίνει το παιδί τη μητρική γλώσσα -0,001*** 0,001 -8,95 
Σταθερά   9,639*** 0,434 22,23 
F( 7, 114)    20,59   
Prob > F     0,000   
R-squared  0,1996   
Παρατηρήσεις 122   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις:i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
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Πίνακας 5.5.2.1  Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση του πρώτου παιδιού στην 
Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. OLS ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή q18bb1: «βαθμολογία 
του 1ου παιδιού στο Γυμνάσιο / Λύκειο τη χρονιά που μας πέρασε» 
Μεταβλητές που αναφέρονται στον  
γονέα  Συντελεστές Τυπικό 

σφάλμα t 

Φύλο (άνδρας) -0,026 0,237 -0,11 
Βουλγαρία     -0,176 0,536 -0,33 
Γεωργία -1,613** 0,783 -2,06  
Ρουμανία  0,207 0,616 0,34 
Ρωσία -2,555*** 0,486 -5,05 
Πολωνία     -0,911 0,794 -1,15 
Άλλη χώρα     -0,191 0,456 -0,42 
Χρόνια εκπαίδευσης   0,094** 0,044 2,12 
Μεταβλητές που αναφέρονται   
στα παιδιά 
Αριθμός παιδιών -0,255* 0,134 -1,91 
Φύλο παιδιού (αγόρι)  1,046*** 0,244        4,29 
Σημερινή ηλικία παιδιού  0,001*** 0,001 2,73 
Τόπος γέννησης παιδιού:     
η Ελλάδα  1,391*** 0,505 2,75 
Άλλη χώρα, δεν απαντώ  1,647*** 0,386 4,27  
Μαθαίνει το παιδί τη μητρική 
γλώσσα 

 0,001*** 0,001 6,15 

Κοινωνικός χώρος 
συναναστροφής:  

   

Με Έλληνες  1,594*** 0,454 3,51 
Το ίδιο με ομοεθνείς και έλληνες  1,357*** 0,433 3,13 
Σταθερά     11,729*** 0,769 15,26 
F(16, 265)     49,30   
Prob > F     0,0000   
R-squared  0,2291   
παρατηρήσεις  282   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις:i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
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Πίνακας 5.5.2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση του 2ου παιδιού στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. OLS ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «βαθμολογία του 2ου 
παιδιού στο Γυμνάσιο / Λύκειο τη χρονιά που μας πέρασε» 
Μεταβλητές που αναφέρονται στον  
γονέα  

Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα 

t 

Φύλο (άνδρας)  0,074 0,288 0,26 
Βουλγαρία  0,193 0,626 0,31 
Γεωργία  0,200 0,524 0,38 
Ρουμανία  2,370*** 0,822 2,88 
Ρωσία  0,396 0,722 0,55 
Πολωνία -2,853*** 0,450 -6,33 
Άλλη χώρα -0,573 0,566 -1,01 
Χρόνια εκπαίδευσης 0,043 0,046 0,93 
Σύνολο ωρών  απασχόλησης  -0,004*** 0,001 -5,48 
Μεταβλητές που αναφέρονται   
στα παιδιά 

   

Φύλο παιδιού (αγόρι) 0,479* 0,273 1,75 
Ηλικία μετανάστευσης    0,002*** 0,001 5,12 
Κοινωνικός χώρος συναναστροφής:     
Με Έλληνες       0,824 0,574 1,44 
Το ίδιο με ομοεθνείς και έλληνες   1,006* 0,555 1,81 
Σταθερά 13,101*** 0,723 18,12 
F(13, 184) 40,16   
Prob > F     0,0000   
R-squared  0,1302   
παρατηρήσεις 198   
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις:i) τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
 

 
5.6 Εκτίμηση από τους μετανάστες της χώρας στην οποία τα παιδιά τους θα 
ευημερήσουν 
Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των μεταναστών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα 

γνωρίζουν τόσο την Ελλάδα όσο και τη χώρα καταγωγής τους, κρίναμε πως ήταν 

εφικτή η εκτίμηση από τους γονείς μετανάστες της χώρας όπου τα παιδιά τους θα 

ζήσουν καλύτερα στο μέλλον. Οι γονείς μετανάστες κλήθηκαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση: «που πιστεύετε ότι τα παιδιά σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;» με 

δυνατότητα επιλογής  1: «στην Ελλάδα», 2: «στη χώρα καταγωγής» και 3: «σε τρίτη 

χώρα».  Επειδή ο αριθμός των μεταναστών που επέλεξε την «τρίτη χώρα» ήταν 

μικρός και επειδή μείζονος σημασίας για την έρευνα είναι η απάντηση «στην 

Ελλάδα» ενώσαμε την δεύτερη και τρίτη επιλογή σε μία. Εκτιμήσαμε το υπόδειγμά 

μας με την Probit μέθοδο. Η επιλογή: «στην Ελλάδα» παίρνει την τιμή 1 και: «στη 

χώρα καταγωγής ή σε άλλη χώρα» την τιμή 0. Στην ενότητα 5.2 του παραρτήματος 
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(Πίνακες Π5.11, και Π5.12),  παραθέτουμε την MLN παλινδρόμηση, με τις τρεις 

δυνατές απαντήσεις, εναλλακτικά με την Probit. Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση 

παρατίθενται στον Πίνακα 5.6.1. 

 

Από τις μεταβλητές που δηλώνουν τη χώρα καταγωγής μόνο η Πολωνία είναι 

στατιστικά σημαντική. Αναλυτικότερα, οι Πολωνοί, σε σχέση με τους Αλβανούς, 

εκτιμούν ότι τα παιδιά τους είναι λιγότερο πιθανό, κατά 17,3 ποσοστιαίες μονάδες, να 

ευημερήσουν στην Ελλάδα. Επίσης οι μετανάστες με τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε 

σχέση με όσους έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους 

έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής 

τους ή αλλού.79 Οι μετανάστες που προτίθενται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής 

τους, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν κατά 21,4 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη 

πιθανότητα να ευημερήσουν στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει, αλλά με πολύ μικρότερη 

πιθανότητα, και για τους μετανάστες που είχαν εργαστεί στη χώρα καταγωγής τους 

πριν μεταναστεύσουν στην Ελλάδα. 

 

Οι μετανάστες που πιστεύουν ότι μελλοντικά τα εισοδήματά τους θα βελτιωθούν, 

αλλά και όσοι δεν απάντησαν στην συγκεκριμένη ερώτηση, σε σχέση με αυτούς που 

πιστεύουν σε μια κακή εξέλιξη των εισοδημάτων τους, εκτιμούν ότι τα παιδιά τους θα 

ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα. Με ομάδα αναφοράς τους μετανάστες που 

απασχολούνται σε θέσεις γραφείου, όλοι οι μετανάστες ανεξαρτήτως τομέα 

απασχόλησης, δίνουν μειωμένες πιθανότητες τα παιδιά τους να ευημερήσουν στην 

Ελλάδα. Όσο αυξάνεται μισθός των μεταναστών από την κύρια και τη δευτερεύουσα 

απασχόληση τόσο μειώνεται, κατά την εκτίμησή τους, η πιθανότητα ευημερίας των 

παιδιών τους στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το χρηματικό 

ποσό που συσσωρεύεται από τον υψηλό μισθό ίσως, δημιουργεί τη βάση για μια καλή 

επένδυση στη χώρα καταγωγής για όλη την οικογένεια του μετανάστη. 

 

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια του μετανάστη που είναι 

ενταγμένα στην πρωτοβάθμια ή τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, τόσο οι γονείς 

μετανάστες πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

                                                 
79 Οι Πολωνοί μετανάστες, όπως προκύπτει από την MLN ανάλυση που παραθέτουμε στο 
παράρτημα—Πίνακας Π5.11—πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι πιο πιθανό να ζήσουν καλύτερα σε 
χώρα του εξωτερικού. 



 244

ευημερήσουν στην Ελλάδα και λιγότερες πιθανότητες στη χώρα καταγωγής τους ή 

στο εξωτερικό. Τα παιδιά των μεταναστών που παρακολουθούν την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ενταχθεί στην ελληνική 

κοινωνία και έχουν πολλές πιθανότητες να ανέλθουν κοινωνικά στο άμεσο μέλλον. 

 

Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, 

πάνω στην ίδια ερώτηση,  οι γονείς απαντούσαν με διαφορετικό τρόπο για τις κόρες 

από ότι για τους γιους, μας παρακίνησε να διερευνήσουμε την εκτίμηση, κατά την 

άποψη του γονέα μετανάστη, της χώρας στην οποία θα ευημερήσουν οι κόρες και της 

χώρας όπου θα ευημερήσουν οι γιοι των μεταναστών. Τα αποτελέσματα των δυο 

παλινδρομήσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 5.6.2. Γονείς με αγόρια κλίθηκαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση: «που πιστεύετε ότι τα αγόρια σας θα μπορούσαν να 

ζήσουν καλύτερα;», όσοι είχαν κορίτσια απάντησαν στην ερώτηση: «που πιστεύετε 

ότι τα κορίτσια σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;», και όσοι γονείς είχαν 

παιδιά και των δυο φύλλων απάντησα και στις δύο. Αυτός είναι ο λόγος που το 

άθροισμα των μεταναστών με κόρες και των μεταναστών με γιους υπερβαίνει το 

μέγεθος των γονέων μεταναστών. Στην ανάλυση που ακολουθεί εστιάζουμε κυρίως 

στις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια των μεταναστών. 

 

Η μεταβλητή που δηλώνει τον τόπο διαμονής του μετανάστη είναι στατιστικά 

σημαντική για τους μετανάστες που έχουν κόρες. Οι μετανάστες που ζουν σε αστική 

περιοχή, σε σχέση με όσους ζουν σε αγροτικές περιοχές, πιστεύουν ότι οι κόρες τους 

θα ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα, από ότι στην 

Ελλάδα. Οι ρυθμοί της ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα ίσως τρομάζουν τους γονείς 

που θέλουν οι κόρες τους να ζήσουν σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. Επίσης, η χώρα 

καταγωγής του μετανάστη εμφανίζει στατιστικό ενδιαφέρον μόνο για τους 

μετανάστες που έχουν κόρες. Συγκεκριμένα Βούλγαροι και Πολωνοί, σε σχέση με 

τους Αλβανούς, πιστεύουν ότι οι κόρες τους έχουν, κατά 19 και 26,8 ποσοστιαίες 

μονάδες αντίστοιχα, λιγότερες πιθανότητες να ευημερήσουν στην Ελλάδα.  

 

Με ομάδα αναφοράς τους μετανάστες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι γονείς που 

έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, πιστεύουν ότι οι γιοι τους έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στο εξωτερικό αλλά κρίνουν λιγότερο πιθανό (κατά 

11 ποσοστιαίες μονάδες) να ευημερήσουν στην Ελλάδα.  
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Οι μετανάστες που δηλώνουν πρόθεση επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους, σε 

σχέση με αυτούς που αποφάσισαν να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα, δεν 

διαφοροποιούν τα πιστεύω τους για τους γιους και τις κόρες. Πιστεύουν ότι τα παιδιά  

τους θα ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους. Ίσως ένας λόγος που 

προτίθενται να φύγουν είναι το γεγονός ότι θεωρούν τη χώρα τους σαν τόπο 

ευημερίας των παιδιών τους. Και οι μετανάστες που είχαν εργαστεί για κάποιο 

χρονικό διάστημα στη χώρα καταγωγής τους σε σχέση με όσους δεν είχαν εργασιακή 

εμπειρία στη χώρα τους, δεν πιστεύουν ότι τα αγόρια τους θα ζήσουν καλύτερα στην 

Ελλάδα.  

 

Με ομάδα αναφοράς την «κακή εξέλιξη» στη μεταβλητή που δηλώνει προοπτική 

εξέλιξης του εισοδήματος του γονέα μετανάστη, βλέπουμε ότι οι μετανάστες που 

προβλέπουν μια μέτρια ή καλή εξέλιξη του εισοδήματός τους στο μέλλον, πιστεύουν  

ότι οι γιοι τους θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα. Η μελλοντική βελτίωση των 

εισοδημάτων τους αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας των γιων τους. Οι μετανάστες 

που απασχολούνται στο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό τομέα σε σχέση με όσους 

μετανάστες απασχολούνται στο τομέα των υπηρεσιών, δίνουν μικρές πιθανότητες οι 

γιοι τους να ευημερήσουν στην Ελλάδα. Μετανάστες των οποίων αυξάνεται ο μισθός 

απο την κύρια και δευτερεύουσα απασχόληση, εκτιμούν ότι μειώνονται η πιθανότητα 

οι κόρες τους να ζήσουν καλά στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 5.6.1 Εκτίμηση από το γονέα μετανάστη της χώρας όπου τα παιδιά του θα 
ευημερήσουν. Probit ανάλυση. Εξαρτημένη μεταβλητή: «που πιστεύετε ότι τα παιδιά σας 
θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;» 
Μεταβλητές που αναφέρονται 
στους γονείς Συντελεστές z Οριακές 

Επιδράσεις z 

Φύλλο (άνδρας)  0,247 1,62  0,072 1,63
Διαμονή σε αστική περιοχή -0,225 -1,42 -0,062 -1,50
Χώρα καταγωγής   
Βουλγαρία -0,336 -1,43 -0,109 -1,31
Γεωργία  0,081 0,22  0,023 0,22
Ρουμανία -0,137 -0,44 -0,042 -0,42
Ρωσία  0,287 0,87  0,071 0,98
Πολωνία -0,508** -2,02 -0,173* -1,83
Άλλη χώρα -0,043 -0,19 -0,013 -0,19
Εκπαίδευση    
Δευτεροβάθμια  -0,034 -0,23 -0,010 -0,23
Τριτοβάθμια  -0,407** -2,48 -0,127** -2,36
   
Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

-0,719*** -6,04 -0,214*** -6,15

Εργασιακή εμπειρία στη χώρα 
καταγωγής 

-0,018** -2,35 -0,005* -2,36

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

  

Καλή  0,335 1,64  0,092* 1,74
Μέτρια  0,291 1,55  0,085 1,55
ΔΓ.ΔΑ  0,662** 2,32  0,152*** 3,11
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

  

Αγροτικός -0,059 -0,23 -0,018 -0,23
Βιοτεχνία/ βιομηχανία -0,366* -1,74 -0,118 -1,61
Κατασκευές -0,474** -2,40 -0,151** -2,25
Εμπόριο -0,310* -1,66 -0,098 -1,56
Προσωρινά άνεργος -0,513** -2,06 -0,171* -1,88
   
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

-0,001* -1,80 -0,001* -1,80

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

  

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

 0,433*** 3,85  0,127*** 3,92

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

-0,055 -0,79 -0,016 -0,79

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

 0,520*** 3,00  0,152*** 3,01

   
Φύλλο του 1ου παιδιού  0,001 0,06  0,001 0,06
Σταθερά  1,441*** 4,64  
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Πίνακας  συνέχεια….   
Pseudo R2  0,1597  
Log-pseudolikelihood -322,81389  
Wald chi2(25)  112,68   
Prob > chi2 0,0000   
Παρατηρήσεις    675    
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα.  
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης πιστεύει ότι τα παιδιά 
του θα ευημερήσουν στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 5.6.2  Εκτίμηση από το γονέα μετανάστη της χώρας όπου οι γιοι του / οι κόρες 
του θα ευημερήσουν. Probit ανάλυση. 1η εξαρτημένη μεταβλητή: «που πιστεύετε ότι ο γιος 
σας θα μπορούσε να ζήσει καλύτερα;». 2η εξαρτημένη μεταβλητή: «που πιστεύετε ότι  η κόρη 
σας θα μπορούσε να ζήσει καλύτερα;» 
 

Γιος  Κόρη  
Μεταβλητές Συντελεστές  z Οριακές 

επιδράσεις 
Συντελεστές  z Οριακές 

επιδράσεις 
Μεταβλητές που 
αναφέρονται στους 
γονείς 

      

Φύλλο (άνδρας)   0,158   0,88   0,047  0,269  1,47   0,080 
Διαμονή σε αστική 
περιοχή 

-0,180 -0,96 -0,051 -0,300* -1,67 -0,083* 

Χώρα καταγωγής       
Βουλγαρία -0,204 -0,73 -0,064 -0,547** -1,98 -0,189* 
Γεωργία -0,007 -0,02 -0,002  0,007  0,02   0,002 
Ρουμανία  0,002  0,00   0,001  0,029  0,06   0,008 
Ρωσία  0,044  0,14   0,013 -0,095 -0,29 -0,029 
Πολωνία -0,001 -0,00 -0,001 -0,748** -2,51 -0,268** 
Άλλη χώρα -0,216 -0,96 -0,068 -0,146 -0,58 -0,045 
Εκπαίδευση        
Δευτεροβάθμια   0,010  0,06   0,003  0,010  0,06   0,03 
Τριτοβάθμια  -0,352* -1,86 -0,110* -0,166 -0,89 -0,051 
       
Πρόθεση επιστροφής 
στη χώρα καταγωγής 

-0,770*** -5,77   -0,232*** -0,767*** -5,33  -0,229***

Εργασιακή εμπειρία 
στη χώρα καταγωγής 

-0,018** -2,02 -0,005** -0,013 -1,49 -0,004 

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

      

Καλή   0,412*  1,72  0,113*  0,354  1,44  0,099 
Μέτρια   0,485**  2,26  0,144**  0,111  0,48  0,033 
ΔΓ. ΔΑ   0,752**  2,20  0,169***  0,500  1,42  0,124* 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

      

Αγροτικός -0,053 -0,18 -0,016  0,002  0,01  0,001 
Βιοτεχνία/ 
βιομηχανία 

-0,715*** -2,99 -0,249*** -0,072 -0,24 -0,022 

Κατασκευές -0,368 -1.59 -0,116 -0,250 -1,06 -0,077 
Εμπόριο -0,122 -0,57 -0,037 -0,331 -1,52 -0,107 
Προσωρινά άνεργος -0,471 -1,44 -0,157 -0,537* -1,85 -0,182* 
       
Μισθός από κύρια 
και δευτερεύουσα 
απασχόληση 

-0,001 -1,49 -0,001 -0,001** -2,49 -0,001** 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα 
παιδιά 
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Γιος  Κόρη  Μεταβλητές 
συνέχεια.. Συντελεστές    z Οριακές 

επιδράσεις
Συντελεστές z Οριακές 

επιδράσεις
Αριθμός παιδιών 
στην πρωτοβάθμια 

0,541***  4,20    0,160***  0,344***  2,89  0,102*** 

Αριθμός παιδιών 
στην δευτεροβάθμια 

-0,049 -0,64   -0,015 -0,026 -0,33 -0,008 

Αριθμός παιδιών 
στην τριτοβάθμια 

0,457**  2,45    0,136**  0,570***  2,86  0,170*** 

Σταθερά 1,202***  3,35   1,590***  4,33  
Pseudo R2 0,1832    0,1539   
Log-
pseudolikelihood 

-251,33978   -234,30673   

Wald chi2(24) 108,74      77,20   
Prob > chi2 0,0000        0,0000   
Παρατηρήσεις     529    482   

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα.  
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
Probit εκτίμηση: η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης πιστεύει ότι οι γιοι του 
ή οι κόρες του  θα ευημερήσουν στην Ελλάδα.  
 

5.7 Συμπεράσματα  

Στο κεφάλαιο αυτό ερευνούμε  την πρόθεση των γονέων μεταναστών να μείνουν 

στην Ελλάδα. Δώσαμε βαρύτητα σε παράγοντες  που σχετίζονται με τα παιδιά των 

μεταναστών, την μελλοντική τους ευημερία και τις δικές τους επιθυμίες. Οδηγός  

στην έρευνά μας υπήρξαν προγενέστερες έρευνες του Dustmann (2001, 2003) και του 

Djajic (2005). 

 

Από τα οικονομετρικά μας αποτελέσματά προκύπτει οτι οι μεταβλητές που δηλώνουν 

τον αριθμό των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη μη γνώση της μητρικής 

γλώσσας από το παιδί, και την επιθυμία του γονέα να σπουδάσει ο γιος του στην 

Ελλάδα, συνδέονται θετικά με την πρόθεση του γονέα μετανάστη να μείνει στην 

Ελλάδα. Αντιθέτως, η καλή επίδοση των παιδιών στο δημοτικό συνδέεται θετικά με 

την πρόθεση επιστροφής του μετανάστη. Επίσης, γονείς που πιστεύουν ότι τα παιδιά 

τους θα μορφωθούν καλύτερα ή το ίδιο καλά στη χώρα καταγωγής τους και ότι τα 

παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους, δηλώνουν πρόθεση 

επιστροφής. 

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε οτι η διάρκεια παραμονής των μεταναστών με παιδιά, 

επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, τη χώρα καταγωγής και τη βαθμίδα 
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εκπαίδευσης του μετανάστη. Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας και το νομικό πλαίσιο 

παραμονής επηρεάζουν θετικά τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι ο μισθός του μετανάστη αυξάνεται όσο μεγαλώνει η διάρκεια 

παραμονής του στην Ελλάδα. Από τις μεταβλητές που αναφέρονται στα παιδιά των 

μεταναστών, η επίδοση των παιδιών στη δευτεροβάθμια και ο αριθμός των παιδιών 

στην οικογένεια του μετανάστη, συνδέονται θετικά με τη διάρκεια παραμονής του 

γονέα στην Ελλάδα. Ο χώρος συναναστροφής των παιδιών επηρεάζει αρνητικά τη 

διάρκεια παραμονής μόνο των γονέων των οποίων τα παιδιά συναναστρέφονται 

εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς τους.  

 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των γονέων μεταναστών όπως εθνικότητα, 

θρήσκευμα, επίπεδο μόρφωσης, ύψος εισοδήματος επιδρούν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των παιδιών τους στην Ελλάδα. Τα παιδιά όλων των εθνικοτήτων, σε 

διαφορετικό βαθμό της κάθε εθνικότητας, επιδιώκουν να κάνουν παρέα με Έλληνες, 

αλλά τα παιδιά με ‘άλλο θρήσκευμα’ προτιμούν να κάνουν παρέα με ομοεθνείς τους. 

Όσο αυξάνεται ο μισθός του γονέα μετανάστη τόσο τα παιδιά τους προτιμούν να 

συναναστρέφονται περισσότερο με Έλληνες, αλλά όσο αυξάνεται η διάρκεια 

παραμονής τους στην Ελλάδα επιλέγουν να συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες 

και ομοεθνείς τους.   

 

Ο χώρος συναναστροφής των γονέων επηρεάζει το χώρο συναναστροφής των 

παιδιών τους. Όταν οι γονείς συναναστρέφονται περισσότερο με Έλληνες το ίδιο 

κάνουν και τα παιδιά τους και όταν συναναστρέφονται με ομοεθνείς τους είναι πιο 

πιθανό και τα παιδιά τους να επιλέγουν για παρέα τους ομοεθνείς τους. Οι κάτοχοι 

του ειδικού δελτίου ομογενούς βλέπουν τα παιδιά τους να συναναστρέφονται 

περισσότερο με Έλληνες και όταν τα αδέλφια επικοινωνούν μεταξύ τους στα 

Ελληνικά προτιμούν να συναναστρέφονται περισσότερο με Έλληνες. 

 

Οι μαθητικές επιδόσεις των παιδιών – μετανάστες δεύτερης γενιάς – επηρεάζονται 

θετικά από το επίπεδο  μόρφωσης των γονέων. Η εθνικότητα και το θρήσκευμα, 

επίσης, επηρεάζουν τις επιδόσεις του μαθητή. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας από 

τον γονέα συμβάλει θετικά στη βαθμολογία του παιδιού. Το φύλο, ο τόπος γέννησης 

του παιδιού και ο κοινωνικός χώρος συναναστροφής των παιδιών, είναι σημαντικές 

μεταβλητές μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προθέσεις του γονέα να 
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παροτρύνει τα παιδιά του να σπουδάσουν επηρεάζουν διαφορετικά τις επιδόσεις των 

γιων από ότι των θυγατέρων.  

 

Οι γονείς που προτίθενται να επιστρέψουν, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους ενώ όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση εκτιμούν την Ελλάδα σαν χώρα ευημερίας των παιδιών τους. Επίσης, οι 

γονείς που είχαν κάποια εργασιακή εμπειρία πριν μεταναστεύσουν, πιστεύουν ότι οι 

γιοι τους θα ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους ενώ όσοι προσδοκούν σε 

βελτίωση των οικονομικών τους βλέπουν την Ελλάδα σαν χώρα ευημερίας των γιων 

τους. Οι μετανάστες που ζουν σε αστικά κέντρα και όσοι κατάγονται από την 

Βουλγαρία και την Πολωνία, πιστεύουν ότι οι κόρες τους θα ευημερήσουν στη χώρα 

καταγωγής τους. 

 

Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας θα μπορούσαν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Η βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των αλλοδαπών μαθητών και η μείωση της διαρροής από το Λύκειο, όπως 

παρατηρεί η Σκούντου (2004), θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω. Η 

εκμάθηση της μητρικής γλώσσας πρέπει να εκτιμηθεί σαν γνώση και ανθρώπινο 

κεφάλαιο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη χώρα υποδοχής. Ήδη μερικές χώρες 

υποδοχής, παρέχουν στα παιδιά των μεταναστών γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες 

στη χώρα καταγωγής με σκοπό μελλοντικά να επιστρέψουν στη χώρα τους και να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξή της (Djajic, 2005).  

 

Η μεταναστευτική πολιτική με σκοπό την οικονομική ενσωμάτωση και κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών, πρέπει να σχεδιάζεται με μια μακροχρόνια προοπτική στη 

χώρα υποδοχής και οι δράσεις που βοηθούν την διαδικασία ένταξης να μην 

αναστέλλονται  επειδή οι μετανάστες οραματίζονται την επιστροφή τους.  

 

 

 

 

 



 252

Κεφάλαιο 6 – Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθού των μεταναστών και 
απόφαση συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας 
 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζουμε τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του μισθού, από την κύρια απασχόληση, των μεταναστών που 

εργάζονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διερευνούμε τις μισθολογικές διαφορές που 

παρατηρούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και μεταξύ νόμιμων και 

παράνομων μεταναστών. Οι μετανάστες από το 1997 και μετά αποτελούν σημαντικό 

μέρος του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας επηρεάζοντας την αγορά εργασίας. Το 

1997 οι μετανάστες αποτελούσαν το 3,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας ενώ 

το 2004 το 6,9% του εργατικού δυναμικού και το 14% των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.80  

 

Βασιστήκαμε σε πληροφορίες που συλλέξαμε μέσω της πανελλαδικής έρευνας 

πεδίου, η οποία διεξήχθη μεταξύ των ετών 2005-2006. Η εμπειρική μας έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ύψος του μισθού των διαφόρων ομάδων 

μεταναστών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εργασιακή τους εμπειρία, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στη χώρα καταγωγής τους, τον τομέα που απασχολούνταν την 

περίοδο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, την ύπαρξη  ασφαλιστικής κάλυψης 

και το επίπεδο εκπαίδευσης τους. Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στους 

μισθούς ανδρών και γυναικών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε μη                             

παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των δυο φύλων συμπεριλαμβανομένων των 

διακρίσεων. Αντιθέτως, η μισθολογική διαφορά μεταξύ νόμιμων και παράνομων 

μεταναστών, οφείλεται στα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ομάδων 

και ερμηνεύεται από αυτά. Δηλαδή, οι παράνομοι μετανάστες αμείβονται λιγότερο 

από τους νόμιμους επειδή έχουν λιγότερα προσόντα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο 

γεγονός ότι η πιθανότητα απασχόλησης των παράνομων μεταναστών είναι 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα απασχόλησης των νομίμων.  

 

Κατά τους Baldwin et al (1999) και King (2000), η μετανάστευση που παρατηρήθηκε 

μετά τη δεκαετία του ΄80 προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, χαρακτηρίζεται από 

ζήτηση ανειδίκευτης εργασίας κυρίως στην παράνομη αγορά εργασίας ή στην 

                                                 
80 Τα στοιχεία προέρχονται από την ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Από την  έρευνα 
οικογενειακών προϋπολογισμών 2004/5 της ΕΣΥΕ  το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 8,6%. 
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καλύτερη περίπτωση στη δευτερογενή αγορά εργασίας. Η εξήγηση είναι η εξής: i) η 

εποχικότητα αρκετών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζει τις χώρες της νότιας 

Ευρώπης (όπως τουρισμός, αλιεία), ii) η ύπαρξη πολλών μικρών οικογενειακών 

επιχειρήσεων η οποία ευνοεί την απασχόληση που δεν διέπεται από τις θεσμικές 

ρυθμίσεις του κράτους και ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων (Cavounidis, 

2006) και iii) η απροθυμία των γηγενών νέων να αναλάβουν ‘κατώτερες’ 

χειρωνακτικές εργασίες χωρίς κοινωνικό status (Malheiros, Veiga & Reyneri, 1999). 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα έχει γίνει δέκτης μεγάλων 

μεταναστευτικών ροών. Δεκάδες χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες επέλεξαν την 

Ελλάδα ως χώρα μεταναστευτικού προορισμού για να ζήσουν και να εργαστούν 

(Venturini, 1993, Angrist & Kugler, 2003, Baldwin-Edwards, 2004). Παρά το γεγονός 

ότι η ανεργία στην Ελλάδα ήταν υψηλή, υπήρχαν τομείς που ζητούσαν μετανάστες 

ως εργατικό δυναμικό. Στη Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία, χώρες οι οποίες 

αναπτύχθηκαν με γρήγορους ρυθμούς μετά τη δεκαετία του ΄70, και στις οποίες 

παρατηρήθηκε έντονη παραοικονομική δραστηριότητα και μαύρη εργασία, υπήρχαν 

θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονταν από τους γηγενείς. Αυτές οι θέσεις αποτέλεσαν 

πόλο έλξης των μεταναστών (βλέπε Venturini, 1989, Pugliese, 1990, Baldacci et al., 

1999, Reyneri, 2001, Πολύζου & Αλτσιτζόγλου, 2006). Οι μετανάστες, σε μεγάλο 

βαθμό, εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα και αρχικά τουλάχιστον, απασχολήθηκαν 

παράνομα στην αγορά εργασίας. (βλέπε Lianos et al., 1996, Baldwin, 2004, 2005).81  

 

Από τις πρώτες έρευνες που αφορούν την αγορά εργασίας της Ελλάδας, μετά την 

αθρόα είσοδο των μεταναστών, είναι η μελέτη των Λιανού, Κατσέλη και Σαρρή 

(1996). Από την έρευνά τους, η οποία διεξήχθη σε τέσσερις νομούς της Βόρειας 

Ελλάδας, προέκυψε ότι οι νόμιμοι μετανάστες δεν υποκατέστησαν Έλληνες 

εργαζόμενους ενώ το ποσοστό της καθαρής υποκατάστασης των Ελλήνων 

εργαζομένων στην αγροτική παραγωγή, από τους παράνομους, υπολογίζεται σε 21%. 

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι παράνομοι μετανάστες σε σχέση με τους 

Έλληνες εργαζόμενους, αμείβονται έως και 40% λιγότερο, ενώ οι νόμιμοι μετανάστες 

                                                 
81 Κατ΄ εκτίμηση των Λιανός και άλλοι, το 1993, οι παράνομοι μετανάστες πλησιάζουν τις 470.000 εκ 
των οποίων οι περισσότεροι είναι Αλβανοί. Το 2004 οι παράνομοι μετανάστες εκτιμώνται από τον 
Baldwin σε 150.000 ενώ κατά τον Κόντη είναι 230.000 έως 300.000. 
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περίπου 20% λιγότερο. Επίσης, η απασχόληση των μεταναστών συνέβαλλε κατά 1% 

στην αύξηση του ΑΕΠ.  

 

Σε άλλη έρευνα, οι Sarris and Zografakis (1999), χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 

γενικής ισορροπίας και μέσω μιας θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσης, 

παρουσιάζουν τις αναδιανεμητικές συνέπειες της μετανάστευσης σε μια μικρή 

ανοικτή οικονομία όπως είναι η Ελλάδα. Βρίσκουν ότι οι μετανάστες επιδρούν θετικά 

στις αποδοχές των εξειδικευμένων Ελλήνων, στο ΑΕΠ της Ελλάδας και στην 

απασχόληση ενώ αντιθέτως η επίδρασή τους στους μισθούς των γηγενών 

ανειδίκευτων εργαζομένων και απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, είναι 

αρνητική. Η καταγραφή και νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών θα αμβλύνει 

τις υπάρχουσες αναδιανεμητικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματά τους στηρίχθηκαν 

στις υποθέσεις: i) οι μετανάστες είναι παράνομοι, ii) δεν είναι ασφαλισμένοι και 

συνεπώς, δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και iii) δεν υπόκεινται σε φορολογία 

εισοδήματος. 

 

Σε πιο πρόσφατη μελέτη του, ο Lianos (2003) καταλήγει ότι η απασχόληση των 

μεταναστών παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών, στα 

ιδιωτικά νοικοκυριά και στις μεταποιητικές μονάδες παραγωγής. Οι μετανάστες 

απασχολούνται κυρίως ως ανειδίκευτοι και ειδικευμένοι τεχνίτες ενώ το ποσοστό των 

μεταναστών στο σύνολο του πληθυσμού, σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, δεν 

επηρεάζει την ανεργία. 

 

Από την έρευνα του OECD (2005) για την Ελλάδα, προκύπτει πως η αύξηση της 

προσφοράς εργασίας κατά 5% έως 10% μέσα σε 10 χρόνια, απορροφήθηκε ομαλά 

χωρίς να αυξήσει την ανεργία.82 Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών απασχολείται στον τομέα των κατασκευών, στον 

αγροτικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών, κυρίως ως οικιακοί βοηθοί, τα 

αποτελέσματα έχουν ως εξής: στις μεν κατασκευές παρατηρήθηκε αύξηση των 

μισθών των Ελλήνων και των μεταναστών, λόγω αυξημένης ζήτησης των 

Ολυμπιακών έργων, στο δε αγροτικό τομέα και στις οικιακές υπηρεσίες οι μισθοί 

                                                 
82 Οι μεταβολή στο ύψος της ανεργίας δεν οφείλεται κατ΄ ανάγκη στην εισροή των μεταναστών.  
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διαμορφώθηκαν με βάση την μοναδική προσφορά εργασίας από τους μετανάστες 

λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τους Έλληνες.   

 

Σε μελέτη τους οι Demousis, Giannakopoulos & Zografakis (2007), διερευνούν τις 

μισθολογικές διαφορές Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν ότι το 48% της μέσης μισθολογικής διαφοράς δεν 

εξηγείται από τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά Ελλήνων και μεταναστών και ότι 

μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται στην ασύμμετρη επαγγελματική πρόσβαση 

Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων. 

 

Το θέμα του μισθού είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της γενικότερης εξέτασης των 

οικονομικών επιπτώσεων που έχει η μετανάστευση στην αγορά εργασίας μιας χώρας, 

στο βαθμό ευελιξίας της, στο κατά πόσο οι μετανάστες αποτελούν συμπληρωματικό 

ή υποκατάστατο των ντόπιων εργαζομένων. (βλέπε Lianos et al., 1996). Πολλές 

έρευνες, όπως των Winter-Ebmer et al., (1996), υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες 

ανταγωνίζονται μόνο τους γηγενείς ανειδίκευτους βιομηχανικούς εργάτες ενώ ο 

ρόλος τους είναι συμπληρωματικός των εργαζομένων σε τομείς υπηρεσιών και 

διοίκησης. Επιπλέον δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους γηγενείς 

(Piore, 1979). Ως προς το βαθμό ευελιξίας της αγοράς οι Greenwood et al. (1986) 

υποστηρίζουν ότι η εγχώρια ανεργία θα αυξηθεί μόνο στην περίπτωση που οι μισθοί 

είναι άκαμπτοι προς τα κάτω. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά στον προσδιορισμό των 

μισθών των μεταναστών στην Ελλάδα ως παράγοντα της προσφοράς εργασίας και θα 

εστιάσουμε στις διαφορές που προκύπτουν στους μισθούς μεταξύ των διαφόρων 

ομάδων με βάση το φύλο και την νομική κατάσταση των μεταναστών. Επιλέξαμε το 

διαχωρισμό με βάση το φύλο διότι, από την περιγραφική στατιστική ανάλυση που 

αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 3, (παράγραφος 3.4.3), παρατηρείται μεγάλη διαφορά 

μεταξύ των μισθών στο μεταναστευτικό πληθυσμό των ανδρών και των γυναικών που 

πιθανόν να οφείλεται στη συγκέντρωση μεταναστών σε συγκεκριμένα 

επαγγέλματα.83 Στη συνέχεια, χωρίσαμε τον μεταναστευτικό πληθυσμό με βάση το 

νομικό πλαίσιο παραμονής στην Ελλάδα σε νόμιμους και παράνομους, επειδή, επίσης 
                                                 
83 Γυναίκες μετανάστριες ως  οικιακοί βοηθοί, και άνδρες σε θέσεις ανειδίκευτων εργατών ή στις 
οικοδομές. 
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παρατηρήσαμε μεγάλη απόκλιση στους μισθούς μεταξύ των δυο κατηγοριών. Στόχος 

μας είναι να διερευνήσουμε την αιτία των παραπάνω διαφορών.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται χρήσιμα στοιχεία για τους χαράσσοντες την 

εργασιακή πολιτική αλλά και γενικότερα τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας 

ως προς το μακροχρόνιο όφελος της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 

Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταξη των παράνομων μεταναστών, εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις. 

  

Η εισροή μεγάλων μεταναστευτικών κυμάτων στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας 

του 90 και η έλλειψη πρότερων εμπειριών στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών, 

συνέβαλλαν στην ελλειμματικότητα της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, 

ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90. Παρά τις προσπάθειες που έχουν 

γίνει για την νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, ο κρατικός μηχανισμός 

συνεχίζει να λειτουργεί με αναποτελεσματικό τρόπο στα θέματα της νομιμοποίησης  

και ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομική ζωή 

του τόπου.84 Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι το γεγονός ότι παρά τη συνεχή 

βελτίωση της θέσης μεγάλου μέρους των μεταναστών, ένα μέρος του 

μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι παράνομο. 

Επιπλέον, ένα μέρος των νόμιμων μεταναστών κινδυνεύει να μετατραπεί σε 

παράνομο ως αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας.85 (βλέπε για παράδειγμα Fakiolas, 

2003, Glytsos, 2005). Οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα εκτιμήθηκαν 

συντηρητικά το 2004 σε περίπου 150.000 (βλέπε Baldwin, 2005) ενώ δεν υπάρχουν 

ακόμη εκτιμήσεις για τους νόμιμους μετανάστες που εργάζονται παράνομα. 

 

Η οργάνωση του κεφαλαίου έχει ως ακολούθως: στην ενότητα 6.2 καταγράφονται οι 

παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών βάση προγενέστερων 

μελετών. Στην ενότητα 6.3 γίνεται μια περιγραφή των δεδομένων μας και 

ερμηνεύονται οι μέσες τιμές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. 

Επίσης παρουσιάζεται το οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην ανάλυσή 

μας, και προσδιορίζεται η συνάρτηση μισθού του μετανάστη που ζει στην Ελλάδα. 
                                                 
84 Μέχρι σήμερα τρεις φορές δόθηκε η δυνατότητα να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες: το 1998, 2000 
και πρόσφατα το 2005. Η σχετική νομοθεσία παρατίθεται στο παράρτημα αυτού του κεφαλαίου. 
85 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μετανάστες παραλαμβάνουν άδειες εργασίας που έχουν λήξει. Glytsos, 
(2005) 
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Στην ενότητα 6.4 εκτιμούνται οι συναρτήσεις μισθών των μεταναστών, τόσο των 

ανδρών όσο και γυναικών, που ζουν στην Ελλάδα. Επίσης, παρατίθεται η 

μεθοδολογία που ακολουθείται για τον εντοπισμό πιθανών διακρίσεων στους μισθούς 

των δύο φύλων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις των 

συναρτήσεων μισθών των νόμιμων και παράνομων μεταναστών παρουσιάζονται στην 

ενότητα 6.5. Στην ενότητα 6.6 παρουσιάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

συμμετοχή των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Τέλος στην ενότητα 6.7 

καταγράφονται τα συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου που αφορούν τον 

προσδιορισμό του μισθού των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, ο μισθός των μεταναστών 

προσδιορίζεται από το φύλο, την ηλικία, και την οικογενειακή κατάσταση του 

μετανάστη. Το ύψος του μισθού του μετανάστη στην Ελλάδα επηρεάζεται θετικά από 

την ηλικία, την εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα, τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, 

την υψηλή μόρφωση και την ασφάλιση του μετανάστη, ενώ αντιθέτως η εργασιακή 

εμπειρία στη χώρα καταγωγής του μετανάστη έχει αρνητική επίδραση.   

 

6.2 Παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών 

Ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας του επιπέδου του μισθού, είναι η 

επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Τα χρόνια εκπαίδευσης αλλά και η εμπειρία που 

αποκτάται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης αποτελούν πηγή ανθρώπινου 

κεφαλαίου (Becker, 1962, Mincer, 1974). Η εκπαίδευση συμβάλλει από τη μία στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και συνεπώς σε υψηλότερες αμοιβές, και 

από την άλλη στη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εργασιακής καριέρας. Οι ίδιοι οι εργοδότες, 

στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης τους, 

εκπαιδεύουν το εργατικό δυναμικό που απασχολούν.  

 

Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής φαίνεται να προσδιορίζει το ύψος του 

μισθού του μετανάστη. Σε έρευνες των Grenier (1984) και McManus et al. (1983) η 

γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους μετανάστες συμβάλει θετικά στο 

ύψος του μισθού τους. Ο Borjas (1994) συμπεραίνει ότι οι πιο ικανοί εργαζόμενοι 

στις Η.Π.Α. μιλούν την αγγλική γλώσσα και είναι σε θέση να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη τεχνογνωσία στον εργασιακό τους χώρο. 
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Σε άλλη έρευνα, οι Arrow (1973) και Spencer (1973) ισχυρίζονται ότι η εκπαίδευση 

πολύ λίγο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η ασύμμετρη 

πληροφόρηση από την πλευρά των εργοδοτών ως προς τα επίπεδα δεξιοτήτων των 

εργαζομένων, μπορεί να οδηγήσει εργοδότες και εργαζόμενους σε επίπεδο μισθών 

όπου ελαχιστοποιείται το ατομικό ρίσκο εκατέρωθεν. Δηλαδή, ο εργαζόμενος 

αντισταθμίζει την πιθανή απόλυση του με συμβιβασμό να δουλέψει με χαμηλότερο 

μισθό. 

 

Οικονομετρικές αναλύσεις πολλών ερευνητών, όπως των Becker (1962 και 1993); 

Duleep & Regets (1999) και Rauch (1991), καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ μισθού και ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως ο αριθμός των 

χρόνων εκπαίδευσης του εργαζόμενου και η συνολική εργασιακή του εμπειρία. 

Επίσης, προσωπικά, κοινωνικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και η 

επαγγελματική κατηγορία απασχόλησης του εργαζόμενου αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες διαφοροποίησης των μισθών.  

 

Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν τους μισθούς των μεταναστών, στη διεθνή και 

αμερικάνικη βιβλιογραφία εστιάζουν στις διαφορές των μισθών που καταγράφονται 

μεταξύ γηγενών και μεταναστών. Σε έρευνά του ο Chiswick (1978), από τους 

σημαντικότερους ερευνητές του θέματος, καταλήγει πως όντως οι μισθοί των 

μεταναστών διαφέρουν πολύ από τους μισθούς των ντόπιων αλλά καθώς μεγαλώνει η 

διάρκεια παραμονής τους στη χώρα υποδοχής παρατηρείται μια ταχεία σύγκλιση 

στους μισθούς των δυο ομάδων. Κατά τον συγγραφέα, οι μετανάστες αποκτούν το 

μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων τα πρώτα χρόνια 

εγκατάστασής τους στη χώρα υποδοχής. Επίσης, το έλλειμμα ανθρώπινου κεφαλαίου 

από την πλευρά των μεταναστών σταδιακά αντισταθμίζεται από την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας. Σε άλλη έρευνα οι Funkhauser & Trejo (1995) παρατηρούν ότι 

με την αύξηση του χρόνου εργασίας στη χώρα υποδοχής, επέρχεται βελτίωση των 

προσόντων και δεξιοτήτων και γενικά του ανθρώπινου κεφαλαίου μεταξύ των 

μεταναστών. Ο Borjas (1999), ισχυρίζεται πως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ντόπιων 

και μεταναστών εργαζομένων περιορίζεται μέσω της οικονομικής ενσωμάτωσης των 

μεταναστών.86 

                                                 
86 Ορίζει την οικονομική ενσωμάτωση ως διαδικασία συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου. 
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Άλλες έρευνες δίνουν έμφαση στη νομική κατάσταση του μετανάστη σαν 

προσδιοριστικό παράγοντα του μισθού. Οι Chiswick (1984), Bailey (1985), Massey 

(1987), Borjas & Trienta (1993), βασιζόμενοι σε εμπειρικά δεδομένα, βρίσκουν ότι οι 

νόμιμοι μετανάστες αμείβονται περισσότερο από τους παράνομους μετανάστες. Ο 

Chiswick (1984, 1988) συγκεκριμένα δίνει σαν πιθανή εξήγηση στην εκτιμώμενη 

διαφορά των μισθών νόμιμων και παράνομων, το διαφορετικό ανθρώπινο κεφάλαιο 

και το κοινωνικό υπόβαθρο των δυο παραπάνω ομάδων και όχι την ευκαιρία για 

εκμετάλλευση των δεύτερων. Σε έρευνά του ο Borjas (1990, σελ.72) καταλήγει ότι οι 

παράνομοι μετανάστες έχουν μικρότερους μισθούς από τους νόμιμους όχι επειδή 

είναι παράνομοι, αλλά εξαιτίας των λιγότερων προσόντων που διαθέτουν. Για τον 

Bailey (1985) είναι αναμενόμενη η διαφορά στην ωριαία αμοιβή νόμιμων - 

παράνομων γιατί αποτελεί αντανάκλαση, σε κάποιο βαθμό,  διαφορετικής εργασιακής 

εμπειρίας. Οι Borjas & Trienta (1993) υπολόγισαν ότι η διαφορά στους μισθούς 

οφείλεται κατά το ήμισυ στη χώρα καταγωγής, επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο που 

αποκτάται κατά την διαμονή ενός ατόμου σε μια χώρα διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

 

Ο τομέας απασχόλησης είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας στον προσδιορισμό 

του μισθού. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, έχει καταγραφεί ότι μετανάστες 

συγκεκριμένης εθνικότητας απασχολούνται σε παρεμφερείς τομείς, για παράδειγμα, 

οι Κινέζοι στο εμπόριο, οι Πακιστανοί στα ναυπηγεία, οι Αλβανοί σε οικοδομές και 

οι γυναίκες από την ανατολική Ευρώπη σαν οικιακοί βοηθοί. 

 

Οι περισσότεροι μετανάστες στην Ελλάδα, που επιλέγουν την ύπαιθρο σαν τόπο 

εγκατάστασης, απασχολούνται στον αγροτικό τομέα παραγωγής ενώ οι περισσότεροι 

από τους μετανάστες που επιλέγουν τα αστικά κέντρα απασχολούνται στον 

κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, κυρίως οικιακής 

βοήθειας και φροντίδας ηλικιωμένων, παρέχοντας ανειδίκευτη ή μικρής εξειδίκευσης 

εργασία (βλέπε OECD, 2005, Λιανός, 2003).  

 

Οι μέχρι τώρα θεωρίες προσδιορισμού του μισθού, στο σύνολό τους, κρίνονται 

ανεπαρκείς στο να συμπεριλάβουν όλους τους παράγοντες που καθορίζουν και 

επηρεάζουν το ύψος των μισθών των μεταναστών. Ποιοτικές μεταβλητές  όπως η 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα καταγωγής, ενώ επηρεάζουν το 
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αποτέλεσμα, παρουσιάζουν δυσκολίες στην ποσοτικοποίησή τους και συνήθως 

παραλείπονται από την παλινδρόμηση.   

 

6.3  Προσδιορισμός της συνάρτησης μισθούτων μεταναστών του δείγματος 

Στην παρούσα ενότητα, αρχικά, με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής 

ανάλυσης, θα μελετήσουμε τη σημαντικότητα στις μέσες τιμές των μεταβλητών, που 

χρησιμοποιούμε στην οικονομετρική εκτίμηση των μισθών, οι οποίες θα μας δώσουν 

μια πρώτη εικόνα των παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

του μισθού των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Ακολούθως, θα 

ερευνήσουμε τους μισθούς των μεταναστών με βάση το φύλο και τη νομική τους 

κατάσταση και θα ερμηνεύσουμε τις αιτίες των διαφορών που παρατηρούνται στους 

μισθούς των αντίστοιχων μεταναστευτικών ομάδων.  

 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 6.3.1, το 61,4% του δείγματός μας που εργάζεται, 

αποτελείται από άνδρες από τους οποίους το 89% είναι νόμιμοι και το 11% 

παράνομοι. Οι γυναίκες αποτελούν το 38,6% του εργαζόμενου μεταναστευτικού 

πληθυσμού από τις οποίες το 90% είναι νόμιμες και το 10% δηλώνουν ότι μένουν και 

εργάζονται παράνομα στη χώρα μας. Η ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

μετανάστες που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου ήταν: «Ποιο είναι το μέσο καθαρό 

ατομικό μηνιαίο εισόδημά σας σε € σήμερα στην Ελλάδα;». Από την παραπάνω 

ερώτηση συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τον καθαρό μηνιαίο ατομικό μισθό του 

μετανάστη από την κύρια απασχόληση και από την δευτερεύουσα απασχόληση, εάν 

υπάρχει, καθώς και πληροφορίες για άλλα τυχόν εισοδήματα που προέρχονται από 

εμβάσματα ή άλλες πηγές.  

 

Στην ανάλυσή μας, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του μετανάστη από την κύρια 

απασχόλησή του, κατά προσέγγιση ισούται με τον καθαρό μισθό του μετανάστη από 

την κύρια απασχόλησή του και αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή της συνάρτησης 

μισθού που θα εκτιμήσουμε στην παρούσα ενότητα. Ερωτήθηκαν 1440 μετανάστες 

ηλικίας 16-65 ετών, από τους οποίους οι 178 δήλωσαν ότι δεν εργάζονται το 

τελευταίο διάστημα, και οι 21 αρνήθηκαν να απαντήσουν. Μετά την αφαίρεση των 
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παραπάνω μεταναστών, το δείγμα περιορίστηκε στους 1241 μετανάστες, το οποίο 

αντιστοιχεί στο 86% του συνόλου των ερωτηθέντων.87  

 

Η συλλογή στοιχείων που αφορούσε τους παράνομους μετανάστες ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη υπόθεση λόγω της απροθυμίας τους να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο.88 

Οι παράνομοι μετανάστες είτε φοβόντουσαν να απαντήσουν, είτε δεν καταλάβαιναν 

την ελληνική γλώσσα για να απαντήσουν. Οι 129 μετανάστες που δήλωσαν 

παράνομοι, αποτελούν το 10,4% του δείγματος.89 Από τους υπόλοιπους μετανάστες, 

υπάρχουν πάρα πολλοί που βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο αναφορικά με την 

νομιμοποίησή τους, καθώς κατά την περίοδο της έρευνας, τους είχε δοθεί η 

δυνατότητα να υποβάλλουν δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους. Οι μετανάστες 

αυτοί βασιζόμενοι σε μια θετική αξιολόγηση των δικαιολογητικών τους, δήλωσαν ότι 

διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα και έτσι τους εκλάβαμε σαν νόμιμους. 

Επιπλέον στοιχεία, που αφορούν το μισθό και τα εισοδήματα των μεταναστών, 

παρατίθενται στον πίνακα 3.19 του κεφαλαίου 3. Στο σημείο αυτό επικεντρωνόμαστε 

στην ανάλυση του Πίνακα 6.3.2. 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3.2, ο μέσος ατομικός μηνιαίος μισθός του συνόλου του 

δείγματος που απασχολείται, είναι 815,42 € με μικρότερο δηλωθέν μισθό τα 50 € και 

μεγαλύτερο τα 4.000 €. Η κατανομή του μισθού παρουσιάζει μια θετική ασυμμετρία 

που σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι χαμηλόμισθοι και ότι ένα μικρό 

ποσοστό είναι υψηλόμισθοι.90 Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στοιχεία περιγραφικής 

στατιστικής κατατάσσοντάς τα σε ομάδες. 

 

Με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών παρατηρούμε μεγάλη 

διαφορά, στατιστικά σημαντική, ανάμεσα στους μέσους μηνιαίους καθαρούς μισθούς 

ανδρών και γυναικών. Ο μέσος μισθός των ανδρών είναι κατά 33% μεγαλύτερος από 
                                                 
87 Στο παραπάνω σύνολο περιλαμβάνονται 7 μετανάστες που δεν θεώρησαν  τον εαυτό τους άνεργο 
γιατί βρίσκονταν σε μεταβατικό στάδιο απασχόλησης. Δήλωσαν το μισθό που έπαιρναν στην εργασία 
που μόλις σταμάτησαν, ενώ λίαν προσεχώς θα απασχολούνταν στον νέο τους εργοδότη. 
88 Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και άλλοι ερευνητές: Chiswick: έρευνα με 292 παράνομους 
μετανάστες, Massey: δείγμα 232 παράνομων μεξικανών στις ΗΠΑ, Borjas: χρησιμοποίησε τα 
παραπάνω data. 
89 Το ποσοστό των παράνομων μεταναστών δεν διαφοροποιείται από άλλες εκτιμήσεις που έγιναν στο 
παρελθόν, βλέπε για παράδειγμα  Baldwin (2004); OECD (2005) 
90 Οι McKinley Blackburn and D.Bloom (1987) στο  “Earnings and Income Inequality in the United 
States’ Population and Development Review 13, p.575-609, περιγράφουν την κατανομή των 
εισοδημάτων στις ΗΠΑ 
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τον αντίστοιχο των γυναικών. Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, 

όπως για παράδειγμα οι Borjas & Tienda (1993), όπου η μισθολογική διαφορά 

μεταξύ των ανδρών και των γυναικών μεταναστών πιθανόν να οφείλεται στο είδος 

της προσφερόμενης εργασίας, στο επίπεδο μόρφωσης των γυναικών ή στην 

απροθυμία των γυναικών να μετακινούνται από τόπο σε τόπο ψάχνοντας καλύτερη 

εργασία.  

 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 6.3.2, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός 

διαφοροποιείται επίσης, με βάση την ηλικία. Χωρίσαμε τον πληθυσμό σε τέσσερις 

ηλικιακές ομάδες: έως 20 ετών, 21-35 ετών, 36-50 ετών και άνω των 50 ετών. 

Στατιστικά σημαντική είναι η μισθολογική διαφορά των μεταναστών ηλικίας έως 20 

ετών και των μεταναστών 36-50 ετών με μέσους μισθούς 587 και 839 € αντίστοιχα. 

Οι μετανάστες που είναι εγκατεστημένοι σε αστικές περιοχές έχουν μέσο μηνιαίο 

μισθό 833 € ενώ οι μετανάστες που μένουν σε αγροτικές περιοχές έχουν μόνο 757 €, 

διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική. Ίσως οι διαφορετικοί τομείς απασχόλησης 

των δυο ομάδων αιτιολογεί την μισθολογική διαφορά.    

 

Με βάση τη χώρα καταγωγής, οι Πολωνοί έχουν το μεγαλύτερο μέσο μηνιαίο μισθό 

(976 €), καθώς το ανθρώπινο κεφάλαιο που έφεραν ερχόμενοι από την Πολωνία ήταν 

εφάμιλλο των ανεπτυγμένων χωρών της δυτικής Ευρώπης. Ακολουθούν οι Αλβανοί 

με 841 €. Ο σχετικά υψηλός μέσος μηνιαίος μισθός των Αλβανών μεταναστών στην 

Ελλάδα δικαιολογείται από την πολυετή πλέον εργασιακή τους εμπειρία στην Ελλάδα 

και την έκθεσή τους σε μεγάλο αριθμό διαφορετικών επαγγελμάτων που απαιτούσαν 

διαφορετικές δεξιότητες. Το μικρότερο μέσο μισθό έχουν οι Βούλγαροι με 678 €. Οι 

μετανάστες από την Βουλγαρία στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες μέσης ηλικίας, 

που εργάζονται ως αδήλωτες, εσωτερικές, οικιακοί βοηθοί, χωρίς ασφάλιση. 

Στοχεύουν να συγκεντρώσουν ένα ποσό χρημάτων και να επιστρέψουν το 

συντομότερο. Οι μισθολογικές διαφορές των υπολοίπων χωρών δεν είναι σημαντικές. 

 

Στη συνέχεια εξετλαζουμε πως η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο 

επηρεάζουν το μέσο μισθό. Στον Πίνακα 6.3.2 παρατηρούμε πως οι διαφορές στους 

μέσους μισθούς όλων των μεταβλητών που δηλώνουν οικογενειακή κατάσταση είναι 

σημαντικές. Ο μετανάστης που ζει με το/τη σύζυγο στην Ελλάδα έχει μέσο μισθό 858 

€ ενώ αυτός που έχει αφήσει τη σύζυγό του στη χώρα καταγωγής του έχει ως μηνιαίο 
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καθαρό μισθό 705 €. Η διαφορά στο μέσο μηνιαίο μισθό, σε σχέση με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης του μετανάστη είναι σημαντική μόνο για τους μετανάστες που 

παρακολούθησαν, έστω μερικά χρόνια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, με μέσο μισθό τα 

878 €.   

 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση επικοινωνίας μεταξύ 

εργοδότη εργαζόμενου. Όταν το αντικείμενο του εργαζόμενου απαιτεί καθοδήγηση, η 

γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, κρίνεται απαραίτητη. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η γνώση της γλώσσας κρίνεται απαραίτητη για την πρόσληψη του 

εργαζόμενου.Οι μέσοι μισθοί διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ των μεταναστών  που 

γνωρίζουν να μιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν και των μεταναστών που δεν 

γνωρίζουν και είναι στατιστικά σημαντική. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται 

μεταξύ αυτών που γνωρίζουν να μιλούν καλά έως πολύ καλά την Ελληνική, με μέσο 

μισθό 825 €, και αυτών που δεν την μιλούν με 684 €. Η παραπάνω διαφορά 

αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα ή 

έφεση στις ξένες γλώσσες. Η διαφορά στο μέσο μισθό ανάμεσα σε αυτούς που 

ξέρουν να γράφουν και σε όσους δεν ξέρουν είναι μόλις 90 € ενώ η διαφορά ανάμεσα 

σε αυτούς που ξέρουν να διαβάζουν και σε όσους δεν ξέρουν, είναι 110 €.  

  

Με βάση το νομικό πλαίσιο, χωρίσαμε τους μετανάστες σε νόμιμους, παράνομους και 

κατόχους του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.91 Παρατηρούμε ότι οι 

ομογενείς μετανάστες αμείβονται με  το μεγαλύτερο μέσο μισθό, 858 €. Αυτό 

αντανακλά την  αποδοχή τους από την ελληνική κοινωνία, την ενσωμάτωσή τους σε 

αυτήν αλλά και τα χρόνια παραμονής τους στην Ελλάδα. Οι ομογενείς ήταν οι πρώτοι 

που ήρθαν στην Ελλάδα με το άνοιγμα των συνόρων το 1990. Στον αντίποδα 

βρίσκονται οι παράνομοι μετανάστες, με μέσο μισθό 698 €, στατιστικά σημαντική 

μισθολογική διαφορά σε σχέση με τους μέσους μισθούς των νόμιμων και των 

κατόχων ΕΔΤΟ. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν προγενέστερες εμπειρικές 

και περιγραφικές ερευνάς που αφορούν την αγορά εργασίας της Ελλάδας: οι αμοιβές 

των παράνομων μεταναστών αποτελούν περίπου το 40% των αμοιβών των Ελλήνων 

εργατών (βλέπε Λιανός, Σαρρής & Κατσέλη, 1996). Η διαφορά στους μισθούς 

νομίμων – παρανόμων μεταναστών, μπορεί να οφείλεται είτε στη χαμηλότερη 
                                                 
91 Όπως αναφέρουμε στο 4ο κεφάλαιο, αν και είναι  ελληνικής καταγωγής τους κατατάσσουμε στους 
μετανάστες επειδή δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Είναι νόμιμοι. 
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μόρφωση των παράνομων, είτε στο μικρότερο χρόνο παραμονής τους στην ξένη χώρα 

και συνεπώς, στη μη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Λόγω της παρανομίας 

τους και της μικρής διαπραγματευτικής τους δύναμης, δέχονται να εργασθούν με 

χαμηλές αμοιβές στην παράνομη αγορά εργασίας. 

 

Η μεγάλη διαφορά στους μέσους μισθούς των μεταναστών πριν και μετά την 

νομιμοποίηση αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μη ανταγωνιστική θέση των 

παράνομων μεταναστών στην  αγορά εργασίας σε σχέση με τους νόμιμους. Κατά τον 

Glytsos (2005) υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μισθοί μετά την νομιμοποίηση είναι κατά 

πολύ καλύτεροι από ότι ήταν πριν την νομιμοποίηση, και σε μερικές περιπτώσεις 

πλησιάζουν τους μισθούς των Ελλήνων.  

 

Μικρή, μη σημαντική διαφορά στο μέσο μισθό εμφανίζουν οι μετανάστες που 

εργάστηκαν στη χώρα καταγωγής τους πριν μεταναστεύσουν και όσοι δεν 

απασχολήθηκαν στην αγορά εργασίας της χώρας τους. Ο μέσος μισθός της παρούσας 

απασχόλησης διαφοροποιείται κατά πολύ μεταξύ των διαφόρων θέσεων 

απασχόλησης. Το εύρος της διαφοράς ξεπερνά το 110%. Όλες οι μισθολογικές 

διαφορές των μεταβλητών που δηλώνουν την παρούσα απασχόληση του μετανάστη 

είναι στατιστικά σημαντικές εκτός των υπαλλήλων γραφείου και των προσωρινά 

άνεργων. Στα δυο άκρα βρίσκονται οι αυτοαπασχολούμενοι με μέση, κατά 

προσέγγιση, αμοιβή για την οκτάωρη απασχόλησή τους 1316 € και οι οικιακοί βοηθοί 

με μέσο μισθό 623 €.92 Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι μετανάστες που αφού γνώρισαν 

και μελέτησαν την αγορά εργασίας της Ελλάδας, μετά από κάποια χρόνια παραμονής 

και εργασίας, παρέχοντας, κυρίως, εξαρτημένη απασχόληση, αποφάσισαν να κάνουν 

τη δική τους επιχείρηση στην Ελλάδα. Συνήθως δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

κατασκευών με δικά τους συνεργεία ή έχουν δημιουργήσει μικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Απασχολούν, ως επί το πλείστον, μετανάστες, κυρίως προερχόμενους 

από την ίδια χώρα καταγωγής. Ο μέσος μισθός των μεταναστών που παρέχουν 

εξειδικευμένη εργασία φτάνει τα 935 €. Συνήθως είναι μετανάστες που μετέφεραν 

ανθρώπινο κεφάλαιο από την χώρα τους, εφαρμόσιμο  στην Ελλάδα, ή ήρθαν νέοι και 

απέκτησαν γνώσεις και εμπειρία στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι ανειδίκευτοι 

εργαζόμενοι αμείβονται κατά μέσο όρο με 763 € και συνήθως είναι μικρής ηλικίας με 

                                                 
92 Αποδοχές κατ΄ εκτίμηση για οκτάωρη απασχόληση στη δική τους επιχείρηση 
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μικρή εμπειρία και λίγα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα. Πολλοί εργοδότες 

αξιολογούν τους νεοεισερχόμενους μετανάστες στην Ελλάδα ως ανειδίκευτους έως 

ότου βεβαιωθούν για τις ικανότητές τους. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ανειδίκευτοι 

μετανάστες απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής ως αγρότες και 

κτηνοτρόφοι με μέση αμοιβή τα 691 €. Το μικρότερο μέσο μισθό, 623 €, έχουν οι 

οικιακοί βοηθοί. 

  

Μεγάλη διαφορά, στατιστικά σημαντική, παρατηρείται μεταξύ του μέσου μισθού των 

ασφαλισμένων και ανασφάλιστων μεταναστών, 852 € και 639 € αντίστοιχα. 

Ανασφάλιστοι είναι κυρίως οι νεοεισερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες και οι 

παράνομα εγκατεστημένοι. Υπάρχουν όμως πολλές γυναίκες που εργάζονται χωρίς 

ένσημα αλλά καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του 

εργαζόμενου συζύγου τους. Επίσης, οι μετανάστες που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να 

μείνουν στην Ελλάδα μόνιμα έχουν μέσο μισθό 838 €, ενώ οι μετανάστες που 

δηλώνουν πρόθεση να φύγουν έχουν μέσο μισθό 795 €, διαφορά οριακά σημαντική. 

 

Συμπερασματικά, η περιγραφική στατιστική ανάλυση της ενότητας υποδεικνύει ότι ο 

μέσος μισθός των ανδρών μεταναστών είναι μεγαλύτερος αυτού των γυναικών με 

καλύτερα αμειβόμενους τους μετανάστες ηλικίας 36-50 χρόνων και τους διαμένοντες 

σε αστικές περιοχές της χώρας. Οι μετανάστες από την Πολωνία έχουν τους 

υψηλότερους μέσους μισθούς σε σχέση με τους υπόλοιπους μετανάστες. Ομοίως, 

όσοι ζουν οικογενειακώς στην Ελλάδα, όσοι έχουν φτάσει έως την τριτοβάθμια 

βαθμίδα εκπαίδευση και όσοι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα  έχουν υψηλότερους 

μέσους μισθούς σε σχέση με τους άγαμους, με τους μετανάστες που έχουν φτάσει έως 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με όσους δεν γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. 

Επίσης οι μετανάστες που είναι νόμιμοι, ασφαλισμένοι και παρέχουν ειδικευμένη 

εργασία έχουν υψηλότερες αμοιβές από τους υπόλοιπους μετανάστες. Σε 

πλεονεκτικότερη θέση από άποψη μισθού βρίσκονται οι αυτοαπασχολούμενοι 

μετανάστες με μέσο μισθό κατά πολύ μεγαλύτερο από το μέσο μισθό άλλων 

επαγγελματικών κατηγοριών. 

 

Οικονομετρική εκτίμηση 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμά μας ενσωματώνουν 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών και συσσώρευση κεφαλαίου. 
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Θέλουμε να διερευνήσουμε πώς οι παραπάνω μεταβλητές επηρεάζουν το ύψος του 

μισθού από την κύρια απασχόληση των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, και για λόγους που εξηγούμε στο τέλος αυτής 

της ενότητας, ορίζουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή το φυσικό λογάριθμο του μισθού. 

Με την προϋπόθεση ότι το ύψος του μισθού από την κύρια απασχόληση που 

δήλωσαν οι μετανάστες, προέρχεται από οκτάωρη περίπου απασχόληση, δεν κρίναμε 

απαραίτητη τη μετατροπή του μισθού σε ωριαία αντιμισθία. Η εξίσωση 

παλινδρόμησης που επιλέξαμε είναι Μινσεριανού τύπου, η οποία ενδείκνυται για τα 

δεδομένα μας. Η συνάρτηση απολαβών του Mincer, όπως έχει αποδειχθεί από πλήθος 

ερευνών, παρέχει μια ορθή περιγραφή του υποδείγματος ανθρώπινου κεφαλαίου – 

μισθού σε αγορές εργασίας πολλών χωρών.93  

 

Ο Mincer προτείνει ένα υπόδειγμα μισθού- ανθρώπινου κεφαλαίου της μορφής: 

μεταβλητεςαλλεςα +−+= 2
321log tatasW                      (6.3.1) 

όπου W: ο μισθός του εργάτη, s: τα χρόνια εκπαίδευσης, t: χρόνια εμπειρίας στην 

αγορά εργασίας και t2: τα χρόνια εμπειρίας υψωμένα στο τετράγωνο που 

δημιουργούν την κοιλότητα του προφίλ ηλικίας απολαβών. Αναλυτικότερα, ο 

συντελεστής α1 εκτιμά την ποσοστιαία αύξηση του μισθού από ένα έτος εκπαίδευσης 

ακόμη. Οι συντελεστές α2 και α3 εκτιμούν το ρυθμό αύξησης των απολαβών με την 

αύξηση της εργασιακής εμπειρίας κατά ένα χρόνο και δείχνουν την επίπτωση από την 

κατάρτιση στην εργασία. Αντικαταστήσαμε το logW με LnW και προσθέσαμε στις 

‘άλλες μεταβλητές’ όλες τις μεταβλητές, δημογραφικές και ανθρώπινου κεφαλαίου, 

που κατά τη γνώμη μας ερμηνεύουν την εξαρτημένη μεταβλητή. Δεδομένου ότι οι 

μετανάστες στην Ελλάδα είναι οικονομικοί μετανάστες, η μεταβλητή που μετράει τη 

διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα δηλώνει ταυτόχρονα την εργασιακή 

του  εμπειρία στην Ελλάδα.  

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, περιμένουμε η ηλικία να ασκεί 

θετική επίδραση στη διαμόρφωση του μισθού.94 Για να ελέγξουμε το ρυθμό 

                                                 
93 Βλέπε σχετικά: Robert J.Willis, “Wage Determinants: A Survey and  Reinterpretation of Human 
Capital Earnings Function”  in Orley C. Anhenfelter and R. Layard, Handbook of Labor Economics, 
Vol I. Amsterdam: North – Holland, 1986, pp.525-602 
94 Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου αναπτύχθηκε από τους Schultz (1961) and Becker (1964) και 
υποθέτει ότι ο κάθε άνθρωπος επενδύει σε ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό να μεγιστοποιήσει την 
ευημερία του. 
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μεταβολής του μισθού με την ηλικία, προσθέσαμε στην παλινδρόμηση τη ίδια 

μεταβλητή υψωμένη στο τετράγωνο. Με βάση τη συνάρτηση απολαβών του Mincer, 

εισάγαμε τη μεταβλητή της διάρκειας παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα και τη 

διάρκεια απασχόλησης στη χώρα καταγωγής για να εκτιμήσουμε τη συμβολή της 

συνολικής εργασιακής του εμπειρίας στο ύψος του μισθού του 

 

Οι μεταβλητές που δηλώνουν την εκπαίδευση του μετανάστη, και την εργασιακή του 

εμπειρία διερευνώνται στα πλαίσια του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι μεταβλητές της 

εκπαίδευσης αντανακλούν την επίδραση που ασκεί η βαθμίδα εκπαίδευσης στο μισθό 

του μετανάστη και αναμένεται να έχουν θετικό πρόσημο στην εξίσωση μισθών.  

 

Οι μεταβλητές που αφορούν την εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα ή αλλού, 

μετρούνται σε χρόνια και αντανακλούν τα προσόντα που απαιτούνται από την αγορά 

εργασίας. Με βάση τη θεωρία, αναμένουμε θετική επίδραση των χρόνων εργασίας 

στο ύψος του μισθού, αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Επειδή, όπως ήδη αναφέραμε, τα 

χρόνια εργασίας στην Ελλάδα, κατά προσέγγιση, συμπίπτουν με τα χρόνια 

παραμονής τους στη χώρα μας, όσα περισσότερα χρόνια ζουν οι μετανάστες στην 

Ελλάδα τόσο καλύτερα γνωρίζουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της περιοχής 

όπου έχουν εγκατασταθεί και έχουν τη δυνατότητα να βρουν μια καλύτερα 

αμειβόμενη εργασία.95 Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου, οι κοινότητες των 

ομοεθνών τους οργανώνονται καλύτερα και μπορούν να πληροφορήσουν καλύτερα 

τα μέλη τους σε θέματα απασχόλησης. 

 

Οι μεταβλητές που ενσωματώνουν δημογραφικά – κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

μεταναστών, όπως έχει αποδειχθεί από τις μέχρι τώρα μελέτες, επηρεάζουν το ύψος 

των μισθών. Το φύλο, η χώρα προέλευσης και η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν 

μεταβλητές της παραπάνω κατηγορίας. Ως προς τη μεταβλητή του φύλου, αναμένεται 

μεγαλύτερος μισθός για τον άνδρα από ότι για την γυναίκα. Για την οικογενειακή 

κατάσταση έχουμε εισάγει τρεις μεταβλητές: τον άγαμο, το μετανάστη που ζει με την 

οικογένειά του στην Ελλάδα και αυτόν που άφησε την οικογένειά του στη χώρα 

καταγωγής του. Οι απαιτήσεις διαβίωσης των έγγαμων με παιδιά μεταναστών είναι 
                                                                                                                                            
 
95 Υπενθυμίζουμε ότι ο μισθός από την  κύρια  απασχόληση προέρχεται από οκτάωρη εργασία και 
όπως αναφέραμε, αυτός ήταν ο λόγος που δεν λογαριθμίσαμε  την ωριαία αντιμισθία σαν εξαρτημένη 
μεταβλητή. 
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μεγάλες και ίσως συσχετίζονται με υψηλότερους μισθούς. Αλλά και οι μετανάστες 

που έχουν σύζυγο / οικογένεια στη χώρα καταγωγής έχουν κίνητρο να δουλέψουν πιο 

εντατικά για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της επιστροφής τους στη χώρα 

καταγωγής ή τις προϋποθέσεις για οικογενειακή συνένωση στην Ελλάδα.  

 

Επίσης, έχουμε εισαγάγει τις παρακάτω μεταβλητές που εκτιμούμε ότι επηρεάζουν το 

μισθό του μετανάστη: τη μεταβλητή που δηλώνει το νομικό πλαίσιο στο οποίο ζει και 

εργάζεται ο μετανάστης, τη μεταβλητή που σχετίζεται με την ασφαλιστική κάλυψη 

του μετανάστη και μεταβλητές που εξετάζουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η 

γνώση της ελληνικής γλώσσας περιμένουμε να επηρεάζει θετικά το μισθό του 

μετανάστη. Γενικά, η καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αυξάνει τις 

ευκαιρίες απασχόλησης του μετανάστη σε πολλές εργασίες. Αντίστοιχες έρευνες 

έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ μισθού και βαθμού κατανόησης της γλώσσας 

υποδοχής (Βλέπε για παράδειγμα, Bloom & Grenier, 1993, Chiswick & Miller, 1996, 

Rivera-Batiz, 1990,1992,1996). 

 

Με βάση την παρουσίαση των ερμηνευτικών μεταβλητών που κάναμε, η εξίσωση 

μισθού που έχουμε να εκτιμήσουμε δίνεται ως εξής: 

                              Lnwage1 =  β0 + β1Χ1 + β2Χ2  + β3Χ3 + u                                (6.3.2) 

όπου:   

βj: το διάνυσμα των παραμέτρων των γενικών κατηγοριών των μεταβλητών j που θα 

εκτιμήσουμε  

Χ1: η μήτρα που περιλαμβάνει τις δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, ηλικία, ηλικία2, 

περιοχή διαμονής, χώρα καταγωγής και οικογενειακή κατάσταση),  

Χ2: η μήτρα που περιλαμβάνει μεταβλητές ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση, 

εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα, εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής, 

εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής στο τετράγωνο),  

Χ3: η μήτρα που περιλαμβάνει μεταβλητές που δηλώνουν βαθμό ενσωμάτωσης στην 

ελληνική κοινωνία (γνώση ελληνικής γλώσσας, νομικό πλαίσιο, ασφάλιση) και: 

u: το σφάλμα του τυχαίου όρου. 

 

Αρχικά, εκτιμήσαμε μια συνάρτηση μισθού για όλο το δείγμα των μεταναστών που 

εργάζονται. Στη συνέχεια, εκτιμήσαμε συναρτήσεις μισθών με βάση το φύλο και τη 

νομική κατάσταση των μεταναστών, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
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(OLS). Κατά την εκτίμηση είχαμε να αντιμετωπίσουμε δυο προβλήματα: της 

ετεροσκεδαστικότητας και της μεροληψίας της επιλογής ή της επιλογής δείγματος 

(selectivity bias). Όταν το εύρος των τιμών που παίρνει η εξαρτημένη μεταβλητή 

είναι μεγάλο, ενδεχομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της 

ετεροσκεδαστικότητας.96 Για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της πιθανής 

ετεροσκεδαστικότητας και να προσεγγίσει καλύτερα η κατανομή του μισθού την 

κανονική κατανομή, μετατρέπουμε την εξαρτημένη μας μεταβλητή στο φυσικό της 

λογάριθμο (LnWage1), όπως απαιτεί η διεθνής βιβλιογραφία.97 Αλλά ακόμη και η 

εκτίμηση της συνάρτησης μισθού με τη λογαριθμική έκφραση του μισθού, δεν 

εξαλείφει το πρόβλημα των σταθερών και ίσων διακυμάνσεων του τυχαίου 

σφάλματος. Αφού έγιναν οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για 

ετεροσκεδαστικότητα, ασχοληθήκαμε με τον έλεγχο της πιθανής μεροληψίας της 

επιλογής. Όπως διαπιστώνουμε, η μεταβλητή του μισθού αναφέρεται μόνο σε όσους 

εργάζονται. Θέτοντας λοιπόν την παραπάνω μεταβλητή ως εξαρτημένη,  αφήνουμε το 

μέρος του πληθυσμού με μηδενικό μισθό, εκτός της παλινδρόμησης, γεγονός που 

πιθανόν να δημιουργεί το πρόβλημα της επιλογής του δείγματος (selectivity) και 

συνεπώς, το πρόβλημα της μεροληψίας (bias, sample selectivity) (Goldenberg, 1981, 

Green, 1981).98 Σε ανάλογες περιπτώσεις, η σχετική βιβλιογραφία προτείνει διάφορες 

μεθόδους ελέγχου και θεραπείας, όπως για παράδειγμα τη μέθοδο του  Heckman 

(1979) ή του Olsen (1980), ώστε οι εκτιμητές της OLS να γίνουν συνεπείς και πιο 

αξιόπιστοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμήσαμε τη συνάρτηση μισθού με τη 

μέθοδο που πρότεινε ο Heckman σε δύο στάδια και διορθώσαμε το πρόβλημα της 

μεροληψίας με τον υπολογισμό και χρήση του Lambda που προέκυψε από την 

παραπάνω εκτίμηση. 

 

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, της εκτίμησης της συνάρτησης 

μισθού, συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3.3.και αφορούν το σύνολο των μεταναστών 

που δήλωσαν μισθό από την κύρια απασχόλησή τους. Στην πρώτη στήλη του πίνακα 

καταγράφουμε όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που επιλέξαμε να ερευνήσουμε, με 

βάση τη θεωρία και προγενέστερες μελέτες. Στη δεύτερη στήλη παραθέτουμε τους 
                                                 
96 Η διακύμανση του τυχαίου όρου δεν είναι σταθερή και ίδια για κάθε άτομο. 
97 Σε πολλές έρευνες που ο μισθός προέρχεται από μεγάλο εύρος ωρών απασχόλησης,  μετατρέπουμε 
την εξαρτημένη μεταβλητή σε ln ωριαίας αντιμισθίας από τον τύπο: ωριαίος μισθός = εβδομαδιαίος 
μισθός / (39+1,3*υπερωρίες). 
98 Ο μέσος της κατανομής των καταλοίπων  είναι διάφορος του 0 και συσχετίζεται με τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές. Οι εκτιμητές της OLS παλινδρόμησης παύουν να είναι συνεπείς και αξιόπιστοι. 
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εκτιμηθέντες συντελεστές πολλαπλής παλινδρόμησης του υποδείγματός μας. Στην 

τρίτη στήλη δίνουμε τη στατιστική t για κάθε συντελεστή παλινδρόμησης. Η 

στατιστική t μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τη στατιστική σημαντικότητα των 

συντελεστών. Η δεύτερη και τρίτη στήλη προέκυψαν από την εκτίμηση της εξίσωσης 

του μισθού με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων αφού αφαιρέσαμε τους 

μετανάστες που έχουν μηδενικό μισθό. Στην τέταρτη και πέμπτη στήλη 

παρουσιάζουμε τους συντελεστές και τη στατιστική t μετά την διόρθωση της 

μεροληψίας που προέκυψε από την επιλογή. Θετικό πρόσημο του συντελεστή 

παλινδρόμησης δηλώνει θετική επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην 

εξαρτημένη. Η ακριβή επίδραση πάνω στο μισθό υπολογίζεται με τον τρόπο που 

αναφέρουμε στο τέλος της παρούσας ενότητας.  

 

Ξεκινώντας από τις δημογραφικές μεταβλητές, παρατηρούμε ότι οι άνδρες 

μετανάστες στην έρευνά μας έχουν μεγαλύτερο μισθό από ότι οι γυναίκες 

μετανάστριες. Η μεταβλητή του φύλου, με ομάδα αναφοράς τους άνδρες, επιδρά 

σημαντικά στο ύψος του μισθού επιβεβαιώνοντας πλήθος προγενέστερων ερευνών, 

όπως για παράδειγμα των Blau & Kahn (1996) και Rosenfeld & Kalleberg (1990). Η 

διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των μισθών ανδρών-γυναικών μπορεί να οφείλεται 

στο είδος της δουλείας που επιλέγουν τα δυο φύλλα, στα περισσότερα προσόντα και 

ικανότητες που πιθανόν έχουν οι άνδρες μετανάστες ή στο γεγονός και μόνο ότι είναι 

άνδρες. Στην ενότητα 6.4 θα διερευνήσουμε το λόγο της μισθολογικής τους 

διαφοράς. 

 

Η μεταβλητή της ηλικίας είναι μια συνεχής μεταβλητή με τιμές από 16-65. Όπως 

βλέπουμε, μετά την εξάλειψη της μεροληψίας δεν επηρεάζει το ύψος του μισθού του 

μετανάστη. Ως προς την μεταβλητή του τόπου διαμονής οι μετανάστες είχαν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ αστικής και αγροτικής περιοχής. Με ομάδα 

αναφοράς την αστική περιοχή, παρατηρούμε, ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, οι 

μετανάστες που μένουν σε αστικά κέντρα απολαμβάνουν μεγαλύτερους μισθούς από 

τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. Οι ευκαιρίες απασχόλησης που 

παρουσιάζονται στις πόλεις και η ζήτηση εργατικού δυναμικού με μεγαλύτερη 

εξειδίκευση από αυτήν που απαιτεί η ύπαιθρος, δικαιολογεί το παραπάνω εύρημα. 
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Στην μεταβλητή ‘χώρα καταγωγής’, στον Πίνακα 6.3.3, ομάδα αναφοράς είναι η 

Αλβανία. Στατιστική σημαντικότητα παρατηρούμε μόνο στους μετανάστες που 

κατάγονται από την Πολωνία και την Ρωσία. Οι Πολωνοί, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, έχουν πολύ υψηλότερο μισθό από ότι οι Αλβανοί.99 Το ίδιο 

βλέπουμε και στην περίπτωση των Ρώσων αλλά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η 

Πολωνία ήταν από τις πρώτες χώρες που άρχισε τη μετάβαση της οικονομίας της. Ο 

βιομηχανικός τομέας ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και μεγάλο μέρος της οικονομικής 

δραστηριότητας προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα. Οι Πολωνοί εργάτες ήταν 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου βιομηχανικού 

κράτους. Επίσης, η διάρκεια παραμονής των Πολωνών είναι η μεγαλύτερη σε σχέση 

με τους υπόλοιπους μετανάστες και έχουν  υψηλή μόρφωση. Όλα τα παραπάνω 

δικαιολογούν τους υψηλούς μισθούς τους. 

 

Η οικογενειακή κατάσταση δίνεται στο υπόδειγμά μας με τρεις ψευδομεταβλητές: 

‘άγαμος’ που είναι και ομάδα αναφοράς, ‘με τη σύζυγο /οικογένεια στην Ελλάδα’, 

‘χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα’. Στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, παρουσιάζει μόνο η τρίτη μεταβλητή. Με βάση την έρευνά μας, 

οι μετανάστες που άφησαν την οικογένεια στη χώρα καταγωγής παίρνουν μισθό 

μικρότερο από ότι οι άγαμοι. Ίσως να περιμέναμε ακριβώς το αντίθετο, αφού 

εργάζονται σκληρότερα για να συντηρηθούν οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους στη 

χώρα καταγωγής. Η μόνη εξήγηση για το δικό μας εύρημα θα μπορούσε να είναι η 

περίπτωση που οι παραπάνω μετανάστες έχουν μικρό διάστημα παραμονής στην 

Ελλάδα και τώρα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για οικογενειακή εγκατάσταση στην 

Ελλάδα. Στην παραπάνω κατηγορία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους μετανάστες 

που προέρχονται από την ΝΑ Ασία και την Αφρική που στην πλειοψηφία τους έχουν 

αφήσει την οικογένειά τους στη χώρα καταγωγής τους, χωρίς να έχουν πρόθεση να τη 

φέρουν στην Ελλάδα. Αυτοί απασχολούνται κυρίως σε υποδεέστερες εργασίες, δεν 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς είτε λόγω 

ελλιπών προσόντων είτε λόγω διακρίσεων.  

 

                                                 
99 Αν W(Pol):ο μισθός των Πολωνών και  W(Alb): ο μισθός των Αλβανών, η σχέση που τους συνδέει 
είναι: W(Pol)=1,239* W(Alb), δηλαδή, ο μισθός των Πολωνών είναι 23,9% μεγαλύτερος του μισθού 
των Αλβανών. 
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Όσο αφορά στις μεταβλητές που ενσωματώνουν ανθρώπινο κεφάλαιο, οι μετανάστες 

που έχουν φτάσει ή έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν 

υψηλότερους μισθούς, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, από αυτούς που έφτασαν 

μέχρι την πρωτοβάθμια. Η ανώτατη εκπαίδευση συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση 

του μισθού του μετανάστη, καθώς του επιτρέπει να απασχοληθεί σε θέσεις 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

 

Ως προς τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, παρατηρούμε ότι οι μετανάστες που 

γνωρίζουν να γράφουν στην Ελληνική έχουν υψηλότερους μισθούς, κατά 8,5%, σε 

σχέση με όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική γραφή. Επίσης, στο σύνολό της – 

ομιλία, γραφή και ανάγνωση – η γνώση της ελληνικής γλώσσα, επηρεάζει το ύψος 

του μισθού του μετανάστη.100 Στην διεθνή βιβλιογραφία η γνώση της γλώσσας της 

χώρας υποδοχής αποτελεί μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου στην αγορά εργασίας 

ενώ περιορισμένη γνώση της συνδέεται με χαμηλές απολαβές (McManus et al., 1983, 

McManus, 1985). Κατά τους Chiswick & Miller (1995) και Shields & Price (2002), η 

ηλικία μετανάστευσης συνδέεται αρνητικά με την επάρκεια της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής. Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αυξάνει τις ευκαιρίες 

απασχόλησης, αποτελεί προϋπόθεση επαγγελματικής ανέλιξης και γιατί όχι, δείχνει 

ικανότητα απόκτησης νέας γνώσης (βλέπε Borjas, 1994). Σύμφωνα με έκθεση του 

ΟECD (2002a), η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής κρίνεται απαραίτητη όχι 

μόνο για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας αλλά και για την 

κοινωνική τους ένταξη.  

 

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας 

προέρχεται από τον ανεπίσημο τομέα, ο οποίος τροφοδοτείται κυρίως με φτηνή 

εργατική δύναμη και δεν υπόκειται σε συστηματικούς ελέγχους από την πλευρά της 

πολιτείας, εξηγεί το λόγο για τον οποίο η μεταβλητή που δηλώνει το νομικό 

καθεστώς εργασίας και παραμονής του μετανάστη, δεν εμφανίζει στατιστική 

σημαντικότητα στην παλινδρόμηση. 

 

                                                 
100 Ο έλεγχος F δείχνει ταυτόχρονη στατιστική σημαντικότητα της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο 
σημαντικότητας 1%. Αυτό σημαίνει πως συνολικά η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας σχετίζεται 
θετικά με το μισθό του μετανάστη. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς κατώτατους μισθούς που ισχύουν για την 

ανειδίκευτη εργασία, οι μεν ελληνικές επιχειρήσεις ωφελούνται όταν απασχολούν 

παράνομους οικονομικούς μετανάστες, αφού παράγουν με φτηνό εργατικό κόστος, οι 

δε παράνομοι μετανάστες, κυρίως οι ανειδίκευτοι, έχουν εύκολη πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας χωρίς να μπουν στη χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία της 

νομιμοποίησης. Για όσο διάστημα υπάρχει χαλαρότητα από την πλευρά της 

Πολιτείας στους ελέγχους και τις κυρώσεις, τόσο των επιχειρήσεων που απασχολούν 

παράνομους μετανάστες όσο και στη νομική κατάσταση των ίδιων των μεταναστών, 

το όφελος που προκύπτει για τις δυο πλευρές παρατείνει αυτήν την μη υγιή 

κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο παράνομος μετανάστης στην Ελλάδα, 

όπως προκύπτει από την έρευνά μας – ενότητα 6.6 – παρουσιάζεται να έχει, λίγο ως 

πολύ, τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης και απόκτησης χρημάτων με τον μετανάστη 

που έχει νομιμοποιηθεί. Αν ο μετανάστης επιπλέον έχει λίγα προσόντα, αρκείται στο 

μικρό μισθό, όπως αποδεικνύεται στην ενότητα 6.5. Ίσως αυτό να είναι η αιτία που η 

νομιμότητα ή μη του μετανάστη δεν παρουσιάζεται ως σημαντικός παράγοντας στη 

διαμόρφωση του μισθού του. 

 

Η συμβολή της εργασιακής εμπειρίας στη διαμόρφωση του μισθού εξετάζεται μέσω 

των παρακάτω μεταβλητών: 

i) ‘διάρκεια απασχόλησης, σε χρόνια, στη χώρα καταγωγής’, πριν μεταναστεύσει 

κάποιος στην Ελλάδα. Εμφανίζεται στατιστικά σημαντική, με αρνητικό πρόσημο το 

οποίο σημαίνει ότι ο μετανάστης που εργάστηκε στην πατρίδα του πριν 

μεταναστεύσει στην Ελλάδα, έχει μικρότερο μισθό από το μετανάστη που δεν 

εργάστηκε στη χώρα καταγωγής του. Για να έχει εργασθεί στη χώρα καταγωγής του 

σημαίνει ότι ήρθε μεγάλος στην Ελλάδα, έχοντας ίσως ενσωματώσει ανθρώπινο 

κεφάλαιο και τεχνολογία ‘ξεπερασμένη’ στην ελληνική αγορά εργασίας. Σε έρευνά 

του ο Friedberg (2000), υποστηρίζει πως το κεφάλαιο που αποκτάται στο εξωτερικό, 

λαμβάνει μια χαμηλότερη απόδοση στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής από 

ότι στη χώρα καταγωγής. Αντιθέτως, αυτός που δεν εργάστηκε στη χώρα του, 

πιθανότατα, ήρθε πολύ νέος στην Ελλάδα και προσάρμοσε τις δεξιότητες του στις 

απαιτήσεις των Ελλήνων εργοδοτών. Στο ίδιο εύρημα καταλήγει και έρευνα των 

Baldacci et al., (1999), 

ii) ‘διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα’. Δεδομένου ότι οι μετανάστες 

στην Ελλάδα είναι οικονομικοί μετανάστες , η διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα 
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ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την απασχόλησή του στην Ελλάδα. Παρατηρούμε ότι 

συμβάλει θετικά στο ύψος του μισθού του μετανάστη. Με την πάροδο του χρόνου ο 

μετανάστης γνωρίζει καλύτερα την αγορά εργασίας, καταρτίζεται σε ειδικότητες που 

απαιτεί η οικονομία της χώρας υποδοχής, ενσωματώνεται καλύτερα στην κοινωνία 

και έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει την εργασία που του αποδίδει το 

μεγαλύτερο μισθό.  

 

Τέλος οι ανασφάλιστοι μετανάστες έχουν πολύ μικρότερους μισθούς από τους 

ασφαλισμένους, που αποτελούν την ομάδα αναφοράς, καθώς το γεγονός της μη 

ασφάλισης δηλώνει παρανομία. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι μετανάστες είναι 

παράνομα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή προτίθενται να μείνουν για μικρό χρονικό 

διάστημα και δεν κρίνουν απαραίτητη την ασφάλισή τους. Η μεταβλητή Lambda 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Το αρνητικό πρόσημο 

που τη συνοδεύει εκφράζει την αρνητική επιρροή που ασκεί στους μισθούς η ύπαρξη 

μεροληψίας αν δεν διορθωθεί.  

 

Επειδή η εξαρτημένη μεταβλητή είναι σε λογαριθμική μορφή, η ερμηνεία των 

συντελεστών μερικής παλινδρόμησης διαφέρει από την  περίπτωση που ήταν στην 

κανονική τους μορφή. Εξηγούμε, για παράδειγμα, τη σημασία της παραμέτρου β = 

0,2674 που αφορά το φύλο. Η μεταβλητή του φύλου είναι δίτιμη, παίρνει την τιμή 1 

αν ο μετανάστης είναι άνδρας και την τιμή 0 αν είναι γυναίκα. Αν συμβολίσουμε 

W(m): το μισθό των ανδρών και W(f): το μισθό των γυναικών τότε, των άλλων ίσων: 
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δηλαδή, ο μέσος μισθός του άνδρα είναι κατά 30,7% μεγαλύτερος από τον μέσο 

μισθό της γυναίκας.  

 
Στην περίπτωση της ηλικίας, που είναι μια συνεχής μεταβλητή, η παράμετρος β = 

0,0202365 δηλώνει την κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, των άλλων ίσων. Αν με 

LnW2 συμβολίσουμε το μέσο μισθό του μετανάστη στο έτος 2 και με  LnW1 το μέσο 

μισθό στο έτος 1, των άλλων ίσων, ο υπολογισμός που ακολουθεί: 
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μας δείχνει πως όταν μεταβάλλεται η ηλικία του μετανάστη κατά ένα χρόνο, 

(Δage=1), με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές σταθερούς, ο μισθός του αυξάνεται 

κατά 2,04%. 

 

Ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισμού  (R-squared) ισούται με 0,2773 που δηλώνει ότι 

το μοντέλο ερμηνεύει το 27,73% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Ο συντελεστής Durbin – Watson ισούται με 1,800 το οποίο σημαίνει ότι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι και μεταξύ τους ανεξάρτητες. Οι δείκτες 

πολυσυγγραμμικότητας, Τolerance και VIF κυμαίνονται σε φυσιολογικά πλαίσια και 

παρατίθενται στον Πίνακα Π 6.4, στο παράρτημα του κεφαλαίου 6.  

 
 

Πίνακας 6.3.1  Κατανομή εργαζόμενων μεταναστών με βάση το φύλο και τη νομική τους 
κατάσταση 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Νόμιμοι 681 431 1112 

Παράνομοι 81 48 129 

Σύνολο  762 479 1241 
Πηγή: βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 6.3.2  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του μισθού των μεταναστών από την 
κύρια απασχόληση σε σχέση με τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα 

Μεταβλητές Ν 
Ατομικός 
μηνιαίος 
μισθός σε € 

Τυπική 
απόκλιση t101 Ασυμμε- 

τρία Κύρτωση 

Σύνολο του δείγματος
που απασχολείται 

1241 815.42 390.069  2,542 11,931 

Φύλο     
Άνδρες  762 903.66 415.595 10,48 2,575 11,471 
Γυναίκες  479 675.06 295.934  2.441 12,624 
Ηλικιακές ομάδες       
Έως  20 ετών    81 587.41 198.782 5,51 0,462 0,451 
Από 21 έως 35 ετών  506 829.77 369.662 -1,07 2,560 11,514 
Από 36 έως 50 ετών  559 839.82 397.214 -1,99 2,175 8,766 
Πάνω από 50 ετών   95 789.89 502.656 0,66 3,523 18,333 
Περιοχή  διαμονής       
Αστική  948 833.24 393.113 2,90 2,627 12,536 
Αγροτική   293 757.78 374.937  2,311 10,005 
Χώρα καταγωγής       
Αλβανία  794 841.56 412.090 -3,16 2,618 12,516 
Βουλγαρία  112 678.17 216.779 3,93 ,621 1,028 
Γεωργία   45 786.89 347.778 0,50 1,895 3,712 
Ρουμανία   41 759.12 288.880 0,94 1,430 3,309 
Ρωσία   37 761.16 288.984 0,86 ,585 ,809 
Πολωνία   36 976.53 480.520 -2,52 2,013 4,527 
Άλλη χώρα  176 783.70 377.974 1,16 2,180 7,344 
Οικογενειακή 
κατάσταση 

      

Άγαμος   444 779.68 357.956 2,44 2,895 15,003 
Με τη σύζυγο στην 
Ελλάδα 

 678 858.05 421.967 -4,25 2,338 10,180 

Χωρίς τη σύζυγο στην 
Ελλάδα 

 119 705.92 262.605 3,23 1,489 4,273 

Εκπαίδευση        
Πρωτοβάθμια   367 790.18 403.360 1,48 3,610 21,791 
Δευτεροβάθμια   552 795.60 353.172 1,60 1,986 7,600 
Τριτοβάθμια   322 878.18 427.545 -3,37 2,005 6,319 
Γνώση Ελληνικής 
Γλώσσας 

      

Μιλούν καλά /πολύ 
καλά 

1154 825.32 395.804 -3,267 2,558 11,833 

Μιλούν κακά έως 
καθόλου 

  87 684.18 273.415  ,921 ,872 

Γράφουν καλά/πολύ 
καλά 

 638 859.72 422.718 -4,14 2,745 12,097 

Γράφουν  κακά έως 
καθόλου 

 603 768.56 346.478  2,009 9,331 

Διαβάζουν  καλά / 
πολύ καλά 

 844 850.68 405.089 -4,68 2,594 11,694 

                                                 
101 δείχνει κατά πόσο η διαφορά στους μέσους μηνιαίους ατομικούς  μισθών δυο ομάδων μεταναστών 
είναι στατιστικά σημαντική. Η μηδενική υπόθεση είναι: H0:διαφορά =0 
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Μεταβλητές 
συνέχεια… Ν 

Ατομικός 
μηνιαίος 
μισθός σε € 

Τυπική 
απόκλιση t Ασυμμε- 

τρία Κύρτωση 

Διαβάζουν κακά έως 
καθόλου 

 397 740.46 344.716  2,345 12,152 

Νομικό πλαίσιο       
Νόμιμοι  926 822.60 375.419 -1,11 2,231 9,582 
Παράνομοι  126 698.06 318.423 3,58 3,390 21,472 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ  189 858.50 480.984 -1,65 2,928 13,161 
       
Πριν τη νομιμοποίηση  459 468.15 215.106 7,74 1.541 5.044 
Μετά τη 
νομιμοποίηση  

 463 761.27 336.587  1.931 6.637 

Εργασιακή εμπειρία       
Απασχόληση στη 
χώρα καταγωγής 

 807 818.37 385.520 -0,36 2,423 10,742 

Όχι απασχόληση στη 
χώρα καταγωγής 

 434 809.94 398.779  2,753 14,019 

Παρούσα 
απασχόληση 

      

Ανώτερος /κατώτερος 
υπάλληλος γραφείου 

  37 873.24 544.518 -0,91 3,433 15,079 

Ανειδίκευτος   352 763.78 281.572 2,94 1,887 11,323 
Εξειδικευμένος με 
εξαρτημένη 
απασχόληση 

 315 935.12 364.409 -6,41 2,938 17,807 

Αυτοαπασχολούμενος    89 1,316.80 676.282 -13,47 1,053 1,013 
Αγρότης 
/κτηνοτρόφος 

 153 691.76 277.816 4,22 1,295 3,754 

Οικιακή βοηθός  201 623.36 226.107 7,81 1,540 6,574 
Άλλη αμειβόμενη 
εργασία 

  84 732.60 296.583 2,02 1,147 3,209 

Προσωρινά άνεργος     7 632.57 230.896 1,24 ,164 -,054 
Ασφάλιση        
Aσφαλισμένος 1019 852.71 406.032 8,11 2,527 11,326 
Aνασφάλιστος   207 639.41 237.312 7,26 1,219 4,936 
Δεν απαντώ    15 711.67 298.638 1,04 1,367 2,447 
Μελλοντική 
πρόθεση 

      

Να μείνουν   578 838.22 419.278 1,92 2,660 11,885 
Να φύγουν   663 795.55 361.841  2,312 11,103 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 6.3.3 Παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών. Μέθοδος 
Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) πριν και μετά τη διόρθωση του σφάλματος μεροληψίας 
από την επιλογή.  Εξαρτημένη μεταβλητή: φυσικός λογάριθμος μισθού από κύρια 
απασχόληση (lnwage11) 

OLS Heckman selection 
model Μεταβλητές 

Συντελεστές t Συντελεστές t 
Φύλο- Άνδρας  0,3590*** 14,11  0,2674***   7,53 
Ηλικία    0,0552***   5,19  0,0202   1,43 
Ηλικία2 -0,0007***  -4,97 -0,0003  -1,56 
Αστική περιοχή διαμονής  0,0986***   3,28  0,1002***   3,35 
Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία  0,0483   1,24  0,0327   0,84 
Γεωργία  0,0615   1,03  0,0273   0,45 
Ρουμανία  0,0935*   1,72  0,0554   1,02 
Ρωσία  0,1256*   1,83  0,1727**   2,54 
Πολωνία  0,2068***   3,26  0,2146***   3,43 
Άλλη χώρα  0,0250   0,73  0,0445   1,29 
Οικογενειακή κατάσταση     
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,0351  -1,22  0,0276   0,84 
Χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,1611***  -4,19 -0,1589***  -4,27 
Εκπαίδευση      
Δευτεροβάθμια   0,04189   1,55  0,0328   1,21 
Τριτοβάθμια   0,1092***   3,39  0,1314***   4,03 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας     
Ομιλία  0,0327   0,73 -0,0158  -0,35 
Γραφή  0,0676***   2,54  0,0817***   3,04 
Ανάγνωση  0,0180   0,57  0,0323   1,03 
Εργασιακή εμπειρία     
Διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα  
(σε χρόνια) 

 0,0149***   3,93  0,0160***   4,22 

Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής 

-0,0124**  -2,44 -0,0140**  -2,76 

(Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής)2 

 0,0005***   2,75  0,0005***   2,84 

Νομικό πλαίσιο     
Νόμιμοι - παράνομοι -0,0054  -0,14  0,0406   0,97 
Ασφάλιση      
ανασφάλιστος -0,1234***  -3,38 -0,1012***  -2,76 
Δεν απαντώ -0,0960  -0,96 -0,0198  -0,19 
Σταθερά  5,1353*** 26,52  5,8804*** 20,97 
lambda   -0,4319***  -3,38 
F(23,1170) 19,35  F(24,1169)=18,96 
Prob > F   0,0000     0,0000  
R-squared   0,2705     0,2773      
Παρατηρήσεις  1194  1194  
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  



 279

6.4  Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθού ανδρών-γυναικών μεταναστών  

Με βάση τη θεωρία των μισθολογικών διαφορών, οι μισθοί στο σύνολο των εργατών 

διαφέρουν επειδή οι εργάτες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και οι εργασίες που 

κάνουν είναι επίσης διαφορετικές. Ο κάθε εργαζόμενος εισέρχεται στην αγορά 

εργασίας με ένα μοναδικό σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απέκτησε με την 

εμπειρία του (βλέπε Berndt, 1991, Borjas, 2003).  

 

 Η διαφοροποίηση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών απασχόλησε τους 

μελετητές από πολύ νωρίς, για παράδειγμα Oaxaca (1973), Oaxaca & Ransom 

(1994). Παρά το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ των μισθών των δυο φύλων, από το 

1950 και μετά, στο συνολικό πληθυσμό μιας χώρας, έχει μειωθεί σημαντικά, στις 

σύγχρονες βιομηχανικές οικονομίες εξακολουθεί να υφίσταται. Έρευνες της 

δεκαετίας του ’80 έχουν δείξει ότι οι μισθοί των γυναικών στις σκανδιναβικές χώρες, 

τη Γαλλία και την Αυστραλία αποτελούν το 80%-90% του μισθού των ανδρών. Η 

διαφορά αυτή αγγίζει έως και το 65% σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης και της 

Αμερικής.  

 

Εμπειρικές έρευνες σε Ευρώπη και Αμερική έδειξαν ότι παρόμοιες διαφορές 

παρατηρούνται και στο μεταναστευτικό πληθυσμό (βλέπε για παράδειγμα Rivera-

Batiz, 1999, Baldacci et al., 1999, Grand & Szulkin, 2002). Οι διαφορές αυτές μπορεί 

να οφείλονται τόσο σε παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των μεταναστών όσο και σε μη 

παρατηρήσιμα, όπως οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων. Η αγορά εργασίας απαιτεί 

διαφορετικά προσόντα από τα δυο φύλα, όπως διαφορετικοί μπορεί να είναι και  οι 

τομείς απορρόφησης τους. Το παραπάνω δηλώνει διαφορετική εκπαίδευση για τα δυο 

φύλα άρα και διαφοροποίηση στη δομή του μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα 

παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των μεταναστών κατατάσσουμε τα χρόνια 

εκπαίδευσης, την εργασιακή εμπειρία, τον τομέα απασχόλησης. Υπάρχουν όμως 

χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να παρατηρηθούν ούτε να υπολογιστούν, όπως η 

ποιότητα εκπαίδευσης και οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων.  

 

Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα του συνόλου του δείγματός μας που εργάζεται, 

παρατηρούμε ένα μεγάλο χάσμα στους μισθούς ανδρών-γυναικών μεταναστών. Ο 

μέσος μισθός των ανδρών είναι 903,66 € ενώ των γυναικών μόλις 675,06 €, βλέπε 

Πίνακα 6.3.2. Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα 6.4.1 χωρίζουμε τις μεταναστευτικές 
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ομάδες σε τέσσερις κατηγορίες: νόμιμους άνδρες, νόμιμες γυναίκες, παράνομους 

άνδρες και παράνομες γυναίκες. Όπως βλέπουμε, ο μέσος μισθός των νόμιμων 

ανδρών είναι κατά 35,6% μεγαλύτερος σε σχέση με το μισθό των νόμιμων γυναικών 

ενώ των παράνομων ανδρών είναι κατά 18,6% μεγαλύτερος σε σχέση με το μισθό 

των παράνομων γυναικών.  
 

Στο Διάγραμμα 6.4.1 παρουσιάζουμε τη σχέση του μέσου μισθού που προέρχεται από 

την κύρια απασχόληση, με την ηλικία των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών 

μεταναστών. Είναι ορατή η καμπυλότητα των δυο γραμμών, σχήμα ανάποδο U, όπως 

επίσης και η απόσταση των δυο γραμμών. Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, 

η διαφορά των μισθών μεταξύ ανδρών – γυναικών μεγαλώνει. Αρχικά, για μισθούς 

που αντιστοιχούν έως την ηλικιακή ομάδα των 21-35 χρόνων, ο ρυθμός μεταβολής 

του μισθού των ανδρών φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερος του ρυθμού μεταβολής 

του μισθού των γυναικών, αλλά η σχέση αντιστρέφεται από την ηλικιακή ομάδα 50 

χρόνων και άνω. Το παραπάνω σημαίνει ότι οι γυναίκες μετανάστριες που ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα, 50 χρόνων και άνω, απασχολούνται σε χαμηλόμισθες εργασίες. 

Με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των μεταναστών ήρθε στην Ελλάδα από το 1990 και 

μετά, στην ηλικιακή τάξη των 50 και άνω περιλαμβάνονται μετανάστριες μέσης 

ηλικίας και άνω, που ήρθαν  σε μεγάλη ηλικία και απασχολούνται σε μη ειδικευμένες 

θέσεις εργασίας. 

 
Στον Πίνακα 6.4.2 παραθέτουμε μέσες τιμές μεταβλητών που δηλώνουν ανθρώπινο 

κεφάλαιο και, όπως είδαμε, επηρεάζουν το μέσο μισθό του μετανάστη. Με βάση τα 

στοιχεία του Πίνακα, διαπιστώνουμε ότι η μέση ηλικία των γυναικών είναι 

μεγαλύτερη, τα χρόνια εκπαίδευσης, κατά μέσο όρο, περισσότερα και η συνολική 

εργασιακή τους εμπειρία μεγαλύτερη των ανδρών αντίστοιχα.  

 
Κατά μέσο όρο η συνολική εργασιακή εμπειρία των γυναικών είναι 15,09 χρόνια ενώ 

των ανδρών 14,38. Οι γυναίκες μετανάστριες έχουν μέσο όρο απασχόλησης στην 

Ελλάδα 7,64 χρόνια ενώ οι άνδρες μετανάστες 8,67 χρόνια. Παρόλα αυτά ο μέσος 

μισθός των γυναικών είναι κατά πολύ μικρότερος του μισθού των ανδρών. Το 

γεγονός αυτό μας προϊδεάζει για ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ των φύλων. Αφού 

διερευνήσουμε τη στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών που προσδιορίζουν 
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τους μισθούς των δυο φύλων θα συνεχίσουμε για τον εντοπισμό πιθανής διάκρισης 

ως αιτία της παραπάνω διαφοράς. 

 

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 6.4.3 

όπου παραθέτουμε τις εκτιμήσεις των παλινδρομήσεων με βάση το φύλο. Εκτιμούμε 

το αρχικό μας υπόδειγμα μια φορά για τον ανδρικό πληθυσμό των μεταναστών που 

εργάζονται στην Ελλάδα και μια φορά για τον γυναικείο. Η εξαρτημένη μας 

μεταβλητή είναι ο φυσικός λογάριθμος του μισθού που προέρχεται από την κύρια 

απασχόληση και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι ίδιες που εκτιμήσαμε στην 

ενότητα 6.3. 

 

Η μεταβλητή της ηλικίας αποκτά στατιστικό ενδιαφέρον μόνο για τους άνδρες. Η 

αύξηση της ηλικίας των ανδρών συνοδεύεται από μια αύξηση του μισθού κατά 3,84% 

σε σχέση με το μισθό του προηγούμενου έτους, των άλλων ίσων. Ο τόπος 

εγκατάστασης των μεταναστών φαίνεται να επηρεάζει το μισθό και των δυο φύλων. 

Οι άνδρες που κατοικούν και εργάζονται σε αστικές περιοχές έχουν 9,33% 

μεγαλύτερο μισθό από τους μετανάστες που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές. Οι 

γυναίκες μετανάστριες των πόλεων αμείβονται είναι 12,5% περισσότερο από τις 

μετανάστριες της υπαίθρου. Οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι περισσότερες στις 

μεγαλουπόλεις και η ανάδειξη των ικανοτήτων των μεταναστών γρηγορότερη.  

 

Όσο αφορά τις μεταβλητές που δηλώνουν τη χώρα καταγωγής, εκτός από τους 

Πολωνούς και Ρώσους, άνδρες και γυναίκες, που εξακολουθούν να αμείβονται με 

υψηλότερους μισθούς από τους Αλβανούς και Αλβανίδες (ομάδες αναφοράς), 

παρατηρούμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στους μετανάστες των άλλων 

εθνικοτήτων. Από τους άνδρες μετανάστες, οι Γεωργιανοί, έχουν μικρότερους 

μισθούς από τους Αλβανούς ενώ οι μετανάστριες από την Ρουμανία είναι οι πλέον 

καλοπληρωμένες, αμείβονται κατά 23,02% περισσότερο από τις Αλβανίδες. Η 

Γεωργία είναι μια χώρα κυρίως αγροτική και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που μετέφεραν οι 

Γεωργιανοί μετανάστες στην Ελλάδα είναι χαμηλής ποιότητας και μη 

εκμεταλλεύσιμο,  με αντίκτυπο τη μειωμένη παραγωγικότητά τους. 
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Οι μετανάστες που άφησαν τις συζύγους τους στην χώρα καταγωγής, έχουν 

μικρότερους μισθούς από ότι οι άγαμοι μετανάστες. Στην κατηγορία των μεταναστών 

χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα, βάσει της έρευνάς μας, περιλαμβάνονται πολλοί 

ανειδίκευτοι μετανάστες προερχόμενοι από την Αφρική και ΝΑ Ασία με ελάχιστα 

προσόντα και χαμηλούς μισθούς. Επίσης περιλαμβάνονται οι μετανάστες που 

κατοικούν για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και δεν πρόλαβαν να 

εγκατασταθούν με τις οικογένειές τους.  

 

Η βαθμίδα εκπαίδευσης σαν παράγοντας προσδιορισμού του μισθού των 

μεταναστών, εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα μόνο στην περίπτωση του άνδρα 

μετανάστη που έχει φτάσει έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση με μισθό, κατά 17,3%, 

μεγαλύτερο από το μισθό του μετανάστη με πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνώση της 

ελληνικής γλώσσας (είτε μεμονωμένα ως ομιλία, γραφή και ανάγνωση, είτε σαν 

σύνολο) φαίνεται να επηρεάζει θετικά μόνο το ύψος των αποδοχών των γυναικών 

μεταναστών.102 Οι γυναίκες που γνωρίζουν την ελληνική γραφή αμείβονται 

περισσότερο από αυτές που δεν την γνωρίζουν. Αυτό μπορεί να αποδοθεί, ως ένα 

βαθμό, στο γεγονός ότι οι άνδρες μετανάστες απασχολούνται σε θέσεις εργασίας στις 

οποίες η γλώσσα μπορεί να μην παίζει σημαντικό ρόλο, σε αντίθεση με τις γυναίκες 

μετανάστριες όπου η απασχόλησή τους ως οικιακοί βοηθοί και baby sitters απαιτεί τη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι Chiswick, (1991) και Dustmann, (1994), έχουν 

δείξει ότι η γνώση γραφής και ανάγνωσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής παίζει 

σημαντικότερο ρόλο στην αγορά εργασίας από ότι η γνώση της ομιλίας.  

 

Η διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα επηρεάζει θετικά το μισθό τόσο των μεταναστών 

όσο και των μεταναστριών. Η μεταβολή της παραμονής κατά ένα χρόνο μεταβάλει το 

μέσο μισθό κατά 1,44% στους άνδρες και 1,33% στις γυναίκες. Δεδομένου ότι η 

πλειονότητα των μεταναστών στην Ελλάδα είναι οικονομικοί μετανάστες και ότι η 

ανεργία των μεταναστών, όπως θα δούμε παρακάτω, πολύ μικρή, η διάρκεια 

παραμονής υποδηλώνει χρόνια απασχόλησης στην Ελλάδα. Η εργασιακή εμπειρία 

στη χώρα καταγωγής επηρεάζει αρνητικά το μισθό των μεταναστριών. Συνήθως,  

 
 
                                                 
102 Prob > F =0,7445 >0,1  άρα η H0  δεν απορρίπτεται, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονη 
στατιστική σημαντικότητα της ελληνικής γλώσσας  για το ανδρικό φύλο.  
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γυναίκες που εργάστηκαν στη χώρα καταγωγής τους, έχουν ηλικία μετανάστευσης 

μεγαλύτερη των γυναικών που μετανάστευσαν χωρίς εργασιακή εμπειρία, γεγονός 

που συνδυάζεται με δυσκολίες στην προσαρμογή και στην ενσωμάτωση των 

μεταναστριών και συνεπώς, με χαμηλούς μισθούς. 

 

Τέλος, οι ανασφάλιστοι άνδρες μετανάστες έχουν κατά 14,4% μικρότερο μισθό από 

τους ασφαλισμένους μετανάστες. Η παραπάνω μεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική μόνο για τους άνδρες γιατί όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, οι 

περισσότερες γυναίκες εργάζονται ανασφάλιστες. Το lambda έχει αρνητικό πρόσημο 

για άνδρες και γυναίκες το οποίο δηλώνει αρνητική επιρροή στους μισθούς, είναι 

όμως σημαντικό μόνο για τις γυναίκες μετανάστριες. Συνεχίζουμε την ανάλυση με τη 

διερεύνηση των αιτιών των διαφορών που έχουν παρατηρηθεί στους μισθούς των 

μεταναστών με βάση το φύλο. 

 

6.4.1  Διαχωριστική ανάλυση Oaxaca 

Από πολλές έρευνες (βλέπε για παράδειγμα Blinder, 1973, Oaxaca, 1973, Rivera-

Batiz, 1998, Blau & Kahn, 1997, Baldacci et al., 1999), είναι γνωστό ότι μέρος της 

διαφοράς των μισθών μεταξύ των δυο φύλων, ανδρών – γυναικών, οφείλεται σε 

αντικειμενικά χαρακτηριστικά όπως είναι το επίπεδο μόρφωσης και η εργασιακή 

εμπειρία ενώ το υπόλοιπο μέρος μένει ανερμήνευτο. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι 

πόσο μέρος της διαφοράς αποδίδεται στη μόρφωση και τις δεξιότητες των ανδρών και 

πόσο στο γεγονός ότι οι άνδρες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε καλοπληρωμένες 

θέσεις εργασίας. 

 

Η απάντηση σε ερωτήματα όπως το παραπάνω δίνεται μέσω της ανάλυσης Oaxaca.103 

Η μέθοδος που εισήγαγαν οι Blinder,(1973) και Oaxaca, (1973), εφαρμόζεται όταν 

θέλουμε να συγκρίνουμε μισθούς εργατών που ενώ έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τις 

ίδιες δεξιότητες και ικανότητες, αμείβονται διαφορετικά. Όταν παρατηρείται 

μισθολογική διαφορά μεταξύ ομάδων διαφορετικών φυλών ή φύλων ή κατηγοριών 

                                                 
103 Επικριτές της μεθόδου ισχυρίζονται ότι η ανάλυση Oaxaca μετρά μεροληπτικά τις διακρίσεις. Είναι 
αδύνατον να παρατηρήσουμε όλες τις μεταβλητές του αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου ενός 
εργάτη, όπως και μεταβλητές που σχετίζονται με το κίνητρο, το δυναμισμό, την προσπάθεια  του 
εργαζόμενου. Η ποιότητα εκπαίδευσης για παράδειγμα δεν μετριέται σε αντίθεση με τα χρόνια 
εκπαίδευσης. Η ανάλυση θα πρέπει να μας κάνει λίγο δύσπιστους ως προς την ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων (Borjas, 2003). 
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εργαζομένων με τα ίδια προσόντα, τότε πιθανόν να οφείλεται σε διακρίσεις της 

αγοράς εργασίας. 

 

Έστω ότι η συνάρτηση μισθού δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

ijii
n
ii uY +ΧΣ+= = ββ 10                                   (6.4.1.1) 

όπου:  

:iY   συμβολίζουμε το lnW  

:jiΧ τις  ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν την Υ 

iβ :  το διάνυσμα των παραμέτρων ή συντελεστών της παλινδρόμησης που έχουμε να 

εκτιμήσουμε μη συμπεριλαμβανομένου του σταθερού όρου, 

και iu : το διαταρακτικό όρο της γραμμικής παλινδρόμησης που υποθέτουμε ότι 

κατανέμεται τυχαία μεταξύ του πληθυσμού. 

 

Θέλουμε να συγκρίνουμε δύο ομάδες εργαζομένων: άνδρες και γυναίκες. Με βάση 

την εξίσωση του μισθού (6.5.2.1) θα έχουμε τις ακόλουθες δύο μισθολογικές 

συναρτήσεις: 
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uY +ΧΣ+= = ββ 10 : Συνάρτηση μισθών για τους άνδρες και 
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uY +ΧΣ+= = ββ 10 : Συνάρτηση μισθών για τις γυναίκες.   

Οι συντελεστές m
0β και fe

0β δίνουν τη σταθερά του προφίλ των αποδοχών για τις δυο 

ομάδες, ενώ m
iβ και fe

iβ  τα διανύσματα των συντελεστών της παλινδρόμησης των 

ανδρών και των γυναικών. 

Με βάση το υπόδειγμα παλινδρόμησης, η διαφορά των μισθών μπορεί να γραφεί ως 

ακολούθως: 
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αλλά:  
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από τη (6.4.1.2) και (6.4.1.3) προκύπτει: 
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Η εξίσωση (6.6.2.4) δείχνει ότι η μικτή μισθολογική διαφορά είναι άθροισμα δυο 

μερών: 

Το πρώτο μέρος:    )()( 00
fe
j

m
j

fe
jj

fem ββββ −ΧΣ+−                                    (6.4.1.4(i)) 

είναι το μέρος της διαφοράς που αποδίδεται σε παράγοντες (coefficients) που δεν 

μπορούν να παρατηρηθούν και δεν μπορούν να ερμηνευθούν από το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων.104 Θα είναι θετικό αν (i) οι 

εργοδότες ‘εκτιμούν’ περισσότερο το ανθρώπινο κεφάλαιο )( fe
j

m
j ββ > που έχει 

ενσωματώσει η μία από τις δύο ομάδες παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά είναι το 

ίδιο, π.χ. την αξία της εκπαίδευσης των ανδρών σε σχέση με αυτή των γυναικών και 

(ii) οι εργοδότες πληρώνουν αυθαίρετα τη μια ομάδα περισσότερο από την άλλη για 

ίδιο επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου )( 00
fem ββ > . Η διαφορά )( 00

fem ββ − δεν 

ερμηνεύεται από τη μεταβολή των συντελεστών. 

Το δεύτερο μέρος:  )(
fe
j

m
j

m
jj Χ−ΧΣ β                                                       (6.4.1.4.(ii))                                

Είναι το μέρος της διαφοράς που αποδίδεται σε διαφορετικές ικανότητες, ταλέντα, 

χαρίσματα και γενικά ανθρώπινο κεφάλαιο των δυο ομάδων και εξηγείται από την 

παλινδρόμηση (endowments). 

 

Έλεγχος για ύπαρξη μισθολογικών διακρίσεων μεταξύ των φύλων  

Στον Πίνακα 6.7 παρουσιάζουμε τη μισθολογική διαφορά με βάση την ανάλυση 

διαχωρισμού του Oaxaca. Η διαφορά στους μισθούς των δυο φύλων που προκύπτει 

από την μέχρι τώρα ανάλυση, είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

1%. Αναλυτικότερα, η μισθολογική διαφορά, που αποτελεί το μέρος 6.4.1.4(i) της 

συνάρτησης διαφοράς μισθών (6.4.1.4) στην παρούσα ενότητα , αποδίδεται στους 

συντελεστές της παλινδρόμησης, που επίσης είναι σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια χαρακτηριστικά στα δυο φύλα 

αμείβονται διαφορετικά. Δηλαδή, μέρος της μισθολογικής διαφοράς οφείλεται σε 

παράγοντες που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε και ίσως και σε διακρίσεις υπέρ 
                                                 
104 Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει εξαιτίας της διαφορετικής αντιμετώπισης δυο ομάδων 
εργαζομένων π.χ. ανδρών - γυναικών, λευκών - μαύρων, νόμιμων – παράνομων μεταναστών, 
μεταναστών – γηγενών, ορίζεται ως διάκριση (Borjas, 2003).  
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των ανδρών. Η διαφορά που αποδίδεται στα έμφυτα χαρακτηριστικά όπως 

διαφορετικές ικανότητες, χαρίσματα, είναι επίσης στατιστικά σημαντική. 

Συμπερασματικά, η ανάλυσή μας καταδεικνύει ότι υπάρχει μια διακριτική 

μεταχείριση υπέρ των ανδρών μεταναστών, στην αγορά εργασίας, μεταξύ των δυο 

φύλων.  

 

Στον Πίνακα 6.4.1.2, στη 2η και 3η στήλη, παρουσιάζουμε τους μέσους όρους της 

κάθε μεταβλητής καθώς και τη συμβολή της κάθε μιας στη διαφορά του μισθού 

μεταξύ των δυο φύλων. Το άθροισμα της 5ης και 6ης στήλης εμφανίζεται στην 4η 

στήλη. Η διαφορά λοιπόν στους μισθούς μεταξύ των δυο φύλων οφείλεται λιγότερο 

σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (endowments), ενώ σε μεγάλο βαθμό 

αποδίδεται σε παράγοντες που δεν μπορούν να παρατηρηθούν ούτε μπορούν να 

ερμηνευθούν από το ανθρώπινο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 

(coefficients). Τα χαρακτηριστικά των ατόμων εξηγούν το μικρότερο μέρος της 

παρατηρήσιμης απόκλισης στους μισθούς των δυο φύλων από ότι εξηγεί το ίδιο το 

φύλο των ατόμων. 

 
 
Πίνακας 6.4.1 Κατανομή του μέσου  ατομικού μηνιαίου μισθού από την κύρια 
απασχόληση του μετανάστη σε € μεταξύ ανδρών-γυναικών, νόμιμων-παράνομων 

 
 
 
 

 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
 
 
Πίνακας 6.4.2 Περιγραφή μεταβλητών  με βάση το φύλο και το εργασιακό  υπόβαθρο 
των μεταναστών  (Ν=1241) 
 Άνδρες 

Ν=762 
Γυναίκες 
Ν=479 

Μέσος μισθός από κύρια εργασία 903,66 675,06 
Ηλικία   35,07 38,11 
Χρόνια εκπαίδευσης 10,73 11,98 
Διάρκεια παρούσης απασχόλησης 6,61 6,04 
Διάρκεια απασχόλησης στην Ελλάδα πλην παρούσης 2,07 1,60 
Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα καταγωγής 5,71 7,4 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
 

 

 

 Άνδρες Γυναίκες 

Νόμιμοι 923,89 € 681,35 € 

Παράνομοι 733,52 € 618,54 € 
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Πίνακας 6.4.3  Παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών με βάση 
το φύλο. Μέθοδος Eλαχίστων Tετραγώνων (OLS). Εξαρτημένη μεταβλητή: φυσικός 
λογάριθμος του μισθού από την κύρια απασχόληση (lnwage11)  

Άνδρες Γυναίκες Μεταβλητές Συντελεστές t Συντελεστές t 
Ηλικία    0,0377**  2,08  0,0006   0,02 
Ηλικία2 -0,0005** -2,06 -0,0001  -0,12 
Αστική περιοχή διαμονής  0,0892***  2,58  0,1176*   1,90 
Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -0,0191 -0,37  0,0661   1,19 
Γεωργία -0,1432** -2,37  0,1255   1,40 
Ρουμανία -0,0668 -1,04  0,2072**   2,47 
Ρωσία  0,1351*  1,82  0,2090**   2,34 
Πολωνία  0,2873***  2,67  0,2227***   2,90 
Άλλη χώρα -0,0319 -0,74  0,1700**   2,76 
Οικογενειακή κατάσταση     
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα  0,0213  0,57  0,0409   0,61 
Χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,1848*** -4,10 -0,0135  -0,17 
Εκπαίδευση     
Δευτεροβάθμια   0,0446  1,40 -0,0598  -1,01 
Τριτοβάθμια   0,1599***  3,83  0,0060   0,10 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας     
Ομιλία -0,0362 -0,63  -0,0097   -0,12 
Γραφή  0,0452  1,33  0,1073**   2,32 
Ανάγνωση  0,0334  0,92  0,0791   1,26 
Εργασιακή εμπειρία     
Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής 

-0,0092 -1,37 -0,0231**  -2,39 

(Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής)2 

 0,0003  1,43  0,0007**   2,18 

Διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα  
(σε χρόνια) 

 0,0143***  3,07  0,0132**   2,21 

Νομικό πλαίσιο     
Νόμιμοι - παράνομοι  0,0310  0,59  0,0655   0,93 
Ασφάλιση      
ανασφάλιστος -0,1342*** -2,73 -0,0481  -0,92 
Δεν απαντώ -0,0464 -0,40  0,1520   0,73 
Σταθερά  5,8846*** 18,20  6,2721*** 10,90 
lambda -0,2578 -1,42 -0,5397**  -2,60 
F(23,712)  9,71  F(23,434)=4,52 
Prob > F  0,0000  0,0000  
R-squared  0,2354  0,1869  
Παρατηρήσεις   736      458  
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
iii) Έχει διορθωθεί η μεροληψία από την επιλογή 
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Διάγραμμα 6.4.1: Σχέση ηλικίας και μέσου  μισθού ανδρών-γυναικών μεταναστών  
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Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
 
 
Πίνακας 6.4.1.1  Συνολική εκτίμηση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και 
γυναικών μεταναστών (Ανάλυση διαχωρισμού Oaxaca) 
 Συντελεστές Τυπικό σφάλμα z 

Διαφορά 0,293*** 0,0254 11,53 

Γραμμική ανάλυση (στα συνθετικά του) 
(Linear decomposition) 
Έμφυτα χαρακτηριστικά -0,079*** 0,023 -3,46 

Συντελεστές 0,336*** 0,026 12,80 

Αλληλεπίδραση 0,036 0,026 1,40 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 6.4.1.2 Διαχωρισμός της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών – 
γυναικών με τη μέθοδο του Oaxaca  
Μεταβλητές    Μ.Ο. 

Ανδρών
Μ.Ο. 
Γυναικ
ών  

Σύνολο  Έμφυτ 
χαρακ/κά 

Συντε-
λεστές 

Ηλικία   34,81 37,97 -27,9 -17,2 -10,7
Ηλικία2 1310,97 1531,79 16,4 16,0 -0,4
Αστική περιοχή διαμονής 0,72 0,83 -6,1 -0,8 -5,3
Χώρα καταγωγής  
Βουλγαρία 0,05 0,17 -1,6 0,4 -2,0
Γεωργία 0,02 0,06 -1,6 0,5 -2,1
Ρουμανία 0,02 0,05 -1,2 0,1 -1,4
Ρωσία 0,01 0,06 -0,9 -0,6 -0,3
Πολωνία 0,02 0,05 -0,6 -1,0 0,4
Άλλη χώρα 0,13 0,15 -2,3 0,1 -2,4
Οικογενειακή κατάσταση  
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα 0,52 0,58 5,9 -0,1 6,0
Χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα 0,12 0,04 -2,0 -1,3 -0,7
Εκπαίδευση  
Δευτεροβάθμια  0,42 0,49 1,3 -0,3 1,5
Τριτοβάθμια  0,20 0,34 2,1 -1,8 3,9
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας  
Ομιλία 0,93 0,93 -4,3 0,0 -4,3
Γραφή 0,46 0,60 -6,6 -0,4 -6,3
Ανάγνωση 0,64 0,76 -1,1 -0,4 -0,7
Νομικό πλαίσιο  
Νόμιμοι (/ παράνομοι) 0,89 0,90 2,1 -0,0 2,1
Εργασιακή εμπειρία  
Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής 

5,71 7,46 2,8 1,9 0,9

(Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής)2 

82,62 112,42 -2,0 -1,2 0,8

Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα (σε χρόνια) 

9,67 8,90 1,4 1,0 0,4

Ασφάλιση   
Ανασφάλιστος 0,15 0,20 -0,7 0,8 -1,5
Δεν απαντώ 0,01 0,01 -0,1 -0,0 -0,1
Σταθερά 1,00 1,00  
Σύνολο  -27,3 -4,3 -23,0
Ανερμήνευτο μέρος της μισθολογικής διαφοράς 56,6
Μέρος της μισθολογικής διαφοράς οφειλόμενο και σε διακρίσεις 33,6
Endowments ως % στο σύνολο -14,7
Διακρίσεις  ως % στο σύνολο 114,7
Πρόβλεψη για μισθό ανδρών:  € 832,32 ή lnwage=6,724 

Πρόβλεψη για μισθό γυναικών: € 620,96 ή lnwage=6,431 

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα.   N ανδρών =736, Ν γυναικών =458 
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6.5.  Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθού νόμιμων-παράνομων μεταναστών  

Οικονομίες με έντονη παραοικονομική δραστηριότητα, τροφοδοτούνται ως επί το 

πλείστον με εργατικό δυναμικό από την παράνομη αγορά εργασίας και αποτελούν 

πόλο έλξης παράνομων μεταναστών (βλέπε για παράδειγμα Venturini, 1997, Garson, 

2000, Reyneri, 2001).105 Τα οφέλη από την απασχόληση παράνομων μεταναστών, 

βραχυχρόνια, είναι ορατά για την οικονομία υποδοχής και δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν το ύψος του μισθού των γηγενών εργαζομένων (Sarris & 

Zografakis,1999, Baldwin & Arango, 1999, Λιανός, 2001). Σε περιόδους ή περιοχές 

με υψηλή ανεργία, οι παράνομοι μετανάστες υποκαθιστούν τους γηγενείς, που 

απασχολούνται επίσης παράνομα, και λόγω ανταγωνισμού, μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά τους μισθούς στην παράνομη αγορά εργασίας (Pugliese, 1990, De New & 

Zimmermann, 1994, Venturini, 1999). Όταν η προσφορά εργασίας των μεταναστών 

λειτουργεί  συμπληρωματικά ως προς την προσφορά εργασίας των γηγενών, συνήθως 

δεν επηρεάζεται το ύψος των μισθών των τελευταίων (βλέπε Piore, 1979, Winter-

Ebmer, 1996, Lianos et al., 1996). Οι Winegarden & Khor (1991) βρίσκουν ότι οι 

παράνομοι μετανάστες δεν επηρεάζουν επιζήμια τα ποσοστά ανεργίας της χώρας 

υποδοχής, ενώ οι Muhleisen & Zimmermann (1994), καταγράφουν αρνητική αλλά 

όχι σοβαρή επίπτωση των ξένων στην ύπαρξη ανεργίας στη Γερμανία, κατά τα τέλη 

της δεκαετίας του ’80. 

 

Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευτεί με αντικείμενο το βαθμό εκμετάλλευσης των 

παράνομων μεταναστών από τους εργοδότες στην αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής (βλέπε για παράδειγμα Bonacich, 1987, Heyman, 1998, Baldwin & Arango, 

1999, Cranford, 2005). Πάνω στο ίδιο θέμα, αλλά με αντίθετο αποτέλεσμα, ο 

Chiswick (1988) ισχυρίζεται ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν είναι αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης από τους εργοδότες αλλά οφείλεται στα ελλιπή προσόντα από την 

πλευρά των παράνομων μεταναστών. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Borjas (1990) 

που υποστηρίζει ότι οι παράνομοι μετανάστες των ΗΠΑ αμείβονται λιγότερο επειδή 

έχουν λιγότερα προσόντα.  

 

                                                 
105 H εκτίμηση της παραοικονομίας στην Ελλάδα,  ισούται με το 29% του ΑΕΠ -το μεγαλύτερο 
ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ- και στην Ιταλία με το 27% του ΑΕΠ (πηγή: Corriere della Sera, 
17.6.98 by Censis in Italy) 
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Άλλες έρευνες με θέμα την παράνομη απασχόληση, εξετάζουν περιπτώσεις όπου 

νόμιμοι μετανάστες απασχολούν παράνομους, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

πρώτους να διαθέσουν το χρόνο τους σε περισσότερο κερδοφόρες δραστηριότητες 

(βλέπε για παράδειγμα Bonacich, 1987, Jahn & Straubhaar, 1999, Epstein, 2000). 

Αυτό είναι λογικό αφού οι παράνομα νεοαφιχθέντες μετανάστες θα ζητήσουν 

βοήθεια και θα βοηθηθούν από τους νόμιμους συμπατριώτες τους (βλέπε Marks, 

1989, Church & King, 1993, Carrington et al., 1996, Chiswick & Miller, 1996). Με 

αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια παράνομη αγορά εργασίας που σαν σκοπό έχει να 

παρέχει υπηρεσίες σε παράνομους μετανάστες. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι σε 

πολλές περιπτώσεις οι νόμιμοι μετανάστες απασχολούνται ταυτόχρονα και 

παράνομα, σε δεύτερη δουλειά, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το εισόδημά τους. Το 

ίδιο διαπιστώνουν  σε έρευνά τους οι Jahn & Straubhaar, (1999). 

 

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι μειωμένες αμοιβές των παράνομων 

εργαζόμενων μπορεί να οφείλονται στη χαμηλή τους μόρφωση, στη μικρή τους 

εργασιακή εμπειρία, στην περιορισμένη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή 

στην έλλειψη εξειδικευμένων προσόντων που απαιτεί η αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής. Αλλά και το γεγονός ότι είναι παράνομοι, τους περιορίζει σε 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίες που από τη φύση τους απαιτούν λίγα προσόντα και 

είναι, ως επί το πλείστον, κακώς αμειβόμενες. Για παράδειγμα, στα εστιατόρια, οι 

νόμιμοι μετανάστες απασχολούνται σε θέσεις που έρχονται σε άμεση επαφή με τους 

πελάτες ενώ οι παράνομοι στην καθαριότητα των χώρων (βλέπε Rivera-Batiz, 1999). 

Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη μας μισθολογικές διαφορές που αποδίδονται σε 

δημογραφικούς παράγοντες και σε παράγοντες συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου 

ίσως εξακολουθεί να υπάρχει ανερμήνευτη απόκλιση μεταξύ των αμοιβών νόμιμων – 

παράνομων μεταναστών.  

 

Όπως αναφέραμε στην ενότητα 6.4.1, ένα μέρος της διαφοράς στους μισθούς μεταξύ 

νόμιμων και παράνομων μεταναστών, μπορεί να οφείλεται στη διάκριση που 

υπόκεινται οι παράνομοι μετανάστες. Αν οι νόμιμοι μετανάστες αμείβονται 

περισσότερο από τους παράνομους ενώ έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δημογραφικά, 

συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου και απασχόλησης, τότε με βάση τον ορισμό 

που έδωσαν οι Ehrenberg & Smith (1994) παρατηρείται διάκριση κατά των 
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παρανόμων.106 Η εξήγηση του φαινομένου της διάκρισης των παράνομων εργατών 

προκύπτει από τη φύση της νομικής τους κατάστασης: όντας παράνομοι, φοβούνται 

την απέλαση και υπακούουν στην μονοψωνιακή δύναμη του εργοδότη τους. 

 

Στην ενότητα αυτή, βασιζόμενοι στη δική μας έρευνα, θα εστιάσουμε στους 

παράγοντες που διαφοροποιούν τους μισθούς των μεταναστών με βάση το νομικό 

τους status. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συγκρίσιμα στοιχεία που αφορούν τους 

μισθούς των νόμιμων και παράνομων μεταναστών που εργάζονται στην Ελλάδα. Οι 

διαφορές στους μισθούς τους μπορεί να προέρχονται είτε από τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά των δυο κατηγοριών εργαζομένων, όπως δημογραφικά και 

ανθρώπινου κεφαλαίου που ενσωματώνουν, είτε από τα μη παρατηρήσιμα 

χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής διάκριση υπέρ των νόμιμων 

μεταναστών. Μια πρώτη έρευνα στους μισθούς των μεταναστών έγινε από τους 

Σαρρή & Ζωγραφάκη (1999), κατά την οποία, οι αμοιβές των παράνομων 

εμφανίζονται κατά πολύ μικρότερες από αυτές των νόμιμων. Υπενθυμίζουμε ότι οι 

μισθοί των νόμιμων και παράνομων μεταναστών αφορούν καθαρούς, ατομικούς, 

μηνιαίους μισθούς από την κύρια απασχόλησή τους. 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 6.4.1, ο μέσος μηνιαίος μισθός των νόμιμων 

ανδρών μεταναστών είναι κατά 25,9% μεγαλύτερος από αυτόν των παρανόμων. 

Αντίστοιχα ο μέσος μηνιαίος μισθός των νόμιμων γυναικών είναι κατά 10,15% 

μεγαλύτερος από το μισθό των παρανόμων μεταναστριών. Στον Πίνακα 6.5.1, 

παρατηρούμε οτι οι νόμιμοι μετανάστες υπερτερούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 

εργασιακή εμπειρία σε σχέση με τους παράνομους. Οπωσδήποτε αυτό δικαιολογεί 

μεγαλύτερο μέσο μισθό στους πρώτους. Η διαφορά όμως που προκύπτει στους 

μέσους μισθούς των δυο ομάδων είναι πολύ μεγάλη καθώς οι νόμιμοι μετανάστες, 

στο σύνολό τους, έχουν κατά 20,14% μεγαλύτερο μισθό από ότι οι παράνομοι.  

 
Στο Διάγραμμα 6.5.1 παρουσιάζουμε την πορεία του μέσου μισθού των νόμιμων και 

των παράνομων μεταναστών σε σχέση με την ηλικία τους. Και εδώ η καμπυλότητα 

των δυο γραμμών, σχήμα ανάποδο U, είναι ορατή. Πρωτίστως παρατηρούμε ότι 

έχουμε παράνομους μετανάστες όλων των ηλικιών. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι 
                                                 
106 Οι Ehrenberg and Smith (1994 p.402) δίνουν τον παρακάτω ορισμό για τη διάκριση: ¨εργαζόμενοι 
με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά στην παραγωγικότητα της εργασίας, έχουν διαφορετική μεταχείριση 
εξαιτίας της διαφορετικής ομάδας στην οποία ανήκουν. 
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παράνομοι μετανάστες στην ηλικιακή κλάση των 16-20 ετών, έχουν ψηλότερο μισθό 

από ότι οι νόμιμοι της ίδιας ηλικίας. Ίσως οι νόμιμοι αυτής της ηλικίας είναι 

εγκατεστημένοι με την οικογένειά τους στην Ελλάδα ή είναι μετανάστες δεύτερης 

γενιάς που βλέπουν το εισόδημά τους σαν συμπλήρωμα στο οικογενειακό εισόδημα ή 

το εισόδημά τους ενισχύεται από την οικογένεια. Με το πέρασμα σε μεγαλύτερες 

ηλικιακές κλάσεις, η διαφορά στους μισθούς των νόμιμων και παράνομων 

μεταναστών συνεχώς μεγαλώνει. Το γεγονός ότι η μεταβλητή ‘Νόμιμος-Παράνομος’, 

στον Πϊνακα 6.3.3, δεν είναι στατιστικά σημαντική, μας κάνει επιφυλακτικούς για 

την καταλληλότητα του διαχωρισμένου υποδείγματος με βάση την νομική κατάσταση 

των μεταναστών. Επόμενο βήμα μας είναι να διερευνήσουμε τη στατιστική 

σημαντικότητα των μεταβλητών που επηρεάζουν τους μισθούς των νόμιμων και 

παράνομων μεταναστών και τέλος θα συνεχίσουμε με τον εντοπισμό πιθανής 

διάκρισης ως αιτία της παραπάνω διαφοράς. 

 

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των παλινδρομήσεων παρατηρούμε ομοιότητα 

μεταξύ της αρχικής παλινδρόμησης του συνόλου του μεταναστευτικού πληθυσμού 

του δείγματός μας και αυτής των νομίμων μεταναστών. Αντιθέτως, στην εκτίμηση 

της συνάρτησης μισθών των παράνομων μεταναστών προκύπτει στατιστική 

σημαντικότητα σε ελάχιστες μεταβλητές. Στον Πίνακα 6.5.3 παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα των δυο παλινδρομήσεων, των νόμιμων και των παράνομων 

μεταναστών η ανάλυση των οποίων ακολουθεί. 

 

Οι μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας είναι στατιστικά σημαντικές στην εξίσωση 

των μισθών των νόμιμων μεταναστών. Οι νόμιμοι άνδρες μετανάστες έχουν κατά 

32,2% υψηλότερο μισθό από τις νόμιμες γυναίκες και όσο αυξάνεται η ηλικία των 

ανδρών αυξάνεται ο μέσος μισθός τους κατά 2,7% ετησίως αλλά με φθίνοντα ρυθμό. 

Για τους παράνομους μετανάστες οι παραπάνω μεταβλητές δεν εμφανίζονται 

στατιστικά σημαντικές.  

 

Αναφορικά με τον τόπο διαμονής, οι νόμιμοι μετανάστες που επιλέγουν τα αστικά 

κέντρα έχουν μεγαλύτερο μισθό από όσους διαμένουν σε αγροτικές περιοχές. 

Συγκεκριμένα οι μισθοί τους είναι κατά 12,7% μεγαλύτεροι από τους μισθούς των 

νόμιμων μεταναστών που ζουν στην ύπαιθρο. Η μεταβλητή που αφορά τον τόπο 

διαμονής δεν είναι στατιστικά σημαντική για τους παράνομους μετανάστες. 
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Οι μεταβλητές που αφορούν τη χώρα καταγωγής εμφανίζονται στατιστικά 

σημαντικές μόνο για τους νόμιμους μετανάστες που προέρχονται από τη Ρουμανία, 

τη Ρωσία και την Πολωνία. Σε σχέση με τους νόμιμους Αλβανούς, που είναι η χώρα 

αναφοράς, οι προερχόμενοι από τις παραπάνω χώρες νόμιμοι μετανάστες, έχουν 

μέσους μισθούς μεγαλύτερους των Αλβανών. Η διαφορά δε μεταξύ Πολωνών και 

Αλβανών αγγίζει το 25% υπέρ των πρώτων. Ακόμη και οι παράνομοι Πολωνοί 

μετανάστες έχουν μέσο μισθό κατά 27% μεγαλύτερο από το μισθό των παράνομων 

Αλβανών. Όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, το ανθρώπινο κεφάλαιο που φέρνουν οι 

Πολωνοί ερχόμενοι στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό και δικαιολογεί το παραπάνω 

εύρημα. Σε αντίθεση με τους Πολωνούς, το ανθρώπινο κεφάλαιο που είχαν οι 

Αλβανοί δεν φαίνεται να ήταν αυτό που απαιτούσε η αγορά εργασίας στην Ελλάδα. 

Οι παράνομοι μετανάστες από τη Γεωργία έχουν κατά 42,3% μικρότερο μέσο μισθό 

από το μισθό των παράνομων Αλβανών. 

 

Από τις μεταβλητές που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση του μετανάστη, 

στατιστικά σημαντική, για νόμιμους και παράνομους, είναι η μεταβλητή ‘χωρίς το /τη 

σύζυγο στην Ελλάδα’. Οι παραπάνω μετανάστες, αμείβονται λιγότερο από τους 

άγαμους, που αποτελούν την ομάδα αναφοράς. Αν λάβουμε υπόψη μας τον Πίνακα 

6.5.2, ο οποίος αναφέρεται στη διάρκεια παραμονής και εργασίας των νόμιμων 

μεταναστών, σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση, η μόνη εξήγηση που θα 

μπορούσαμε να δώσουμε είναι η χώρα προέλευσης (Αφρική, Ασία) και τα μειωμένα 

προσόντα που έχουν οι μετανάστες που άφησαν την οικογένεια στη χώρα καταγωγής. 

 
Όλοι οι μετανάστες που έχουν φτάσει έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι νόμιμοι 

μετανάστες που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα απολαμβάνουν μεγαλύτερους 

μισθούς από όσους έχουν φτάσει μόνο ως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν 

γνωρίζουν την γλώσσα. Η διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, επηρεάζει θετικά το 

ύψος του μισθού των νόμιμων μεταναστών ενώ η διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 

καταγωγής αρνητικά. Επίσης, οι ανασφάλιστοι νόμιμοι μετανάστες έχουν κατά 11,1% 

μικρότερο μέσο μισθό από τους ασφαλισμένους. Για τους παράνομους μετανάστες οι 

παραπάνω μεταβλητές δεν είναι σημαντικές.  
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6.5.1 Διαχωριστική ανάλυση Oaxaca  
Με βάση τους υπολογισμούς που γίνονται κατά την ανάλυση διαχωρισμού του 

Oaxaca, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 6.5.1.1, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των 

νόμιμων και των παράνομων μεταναστών είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. Ο παραπάνω πίνακας δεν μας παρέχει την πληροφορία της 

αιτίας της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ νόμιμων και παράνομων μεταναστών. Στον 

Πίνακα 6.5.1.2 που ακολουθεί, παρουσιάζουμε αναλυτικά τις αιτίες της μισθολογικής 

διαφοράς μεταξύ των νόμιμων και των παράνομων μεταναστών. Το άθροισμα των 

έμφυτων χαρακτηριστικών και των συντελεστών δίνεται στην 4η στήλη του Πίνακα. 

Παρατηρούμε πως οι μεταβλητές της ηλικίας και της γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

επηρεάζουν θετικά και σε μεγάλο βαθμό τη μισθολογική διαφορά ενώ τα χρόνια 

εκπαίδευσης και η μη ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης, αρνητικά. Επίσης το φύλο – οι 

άνδρες – ασκεί θετική επίδραση πάνω στη διαφορά των μισθών μεταξύ νόμιμων και 

παράνομων μεταναστών.  

 

Όπως παρουσιάζουμε στο κάτω μέρος του Πίνακα 6.5.1.2, η απόκλιση στους μισθούς 

μεταξύ των νόμιμων και των παράνομων μεταναστών οφείλεται στα διαφορετικά 

βασικά χαρακτηριστικά και στις διαφορετικές ικανότητες ανάμεσά τους 

(endowments) και όχι στο νομικό καθεστώς παραμονής και εργασίας. Με άλλα λόγια, 

τα χαρακτηριστικά των μεταναστών εξηγούν την απόκλιση των μισθών σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από ότι η ίδια η διάκριση εξηγεί την απόκλιση. Το αρνητικό δε πρόσημο 

της οφειλόμενης σε διακρίσεις μισθολογικής διαφοράς υποδηλώνει, έστω και μικρή, 

διάκριση υπέρ των παράνομων μεταναστών.  

 

 

Πίνακας 6.5.1  Περιγραφή μεταβλητών  με βάση τη νομική κατάσταση και το εργασιακό  
υπόβαθρο των μεταναστών   
 Νόμιμοι  

Ν=1112 
Παράνομοι 
Ν=129 

Μέσος μισθός από κύρια εργασία 829,89 690,74 
Ηλικία   36,76 31,79 
Χρόνια εκπαίδευσης 11,29 10,52 
Διάρκεια παρούσης απασχόλησης 6,70 3,60 
Διάρκεια απασχόλησης στην Ελλάδα πλην παρούσης 1,93 1,50 
Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα καταγωγής 6,60 4,44 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα 
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Διάγραμμα 6.5.1  Σχέση ηλικίας και μέσου μισθού νόμιμων-παράνομων μεταναστών  
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Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
 

 

Πίνακας 6.5.2: Οικογενειακή κατάσταση των νόμιμων μεταναστών σε σχέση με τη 
διάρκεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα 
 Άγαμος 

Ν=373 
Με τη σύζυγο στην 
Ελλάδα     Ν=645 

Χωρίς τη σύζυγο στην 
Ελλάδα      Ν=94 

Διάρκεια παραμονής 
στην Ελλάδα (χρόνια) 

8,405 10,78 9,26 

Διάρκεια εργασίας 
στην Ελλάδα (χρόνια) 

6,6 9,95 8,5 

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 6.5.3  Παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών με βάση 
τη νομική τους κατάσταση. Μέθοδος Eλαχίστων Tετραγώνων (OLS). Εξαρτημένη 
μεταβλητή: φυσικός λογάριθμος μισθού από κύρια απασχόληση (lnwage1) 

Νόμιμοι Παράνομοι  
Μεταβλητές Συντελεστές t Συντελεστές t 
Άνδρας   0,2793*** 7,19 0,2816*** 3,49 
Ηλικία     0,0269*  1,75 0,0335 0,00 
Ηλικία2 -0,0004* -1,82  -0,0005 -1,14 
Αστική περιοχή διαμονής   0,1196***  3,61 -0,0864 -1,11 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία  -0,0128  -0,29  0,2399  1,73 
Γεωργία   0,0572  0,88 -0,2445** -2,25 
Ρουμανία   0,1009*  1,69 -0,2371 -1,19 
Ρωσία   0,1723**  2,54  -0,2955  -1,22 
Πολωνία   0,2238***  3,00  0,2389*  1,70 
Άλλη χώρα   0,0585  1,59  0,0355  0,27 
Οικογενειακή κατάσταση    
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα   0,0204 0,57  0,0548  0,53 
Χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα   -0,1413*** -3,66 -0,2139* -1,96 
Εκπαίδευση    
Δευτεροβάθμια    0,0162  0,57  0,1471*  1,77 
Τριτοβάθμια    0,1180***  3,41  0,2231**  1,98 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Ομιλία   0,0377  0,77 -0,1115 -1,18 
Γραφή   0,0881***  3,11  0,0188  0,26 
Ανάγνωση   0,0146  0,43  0,0823  1,05 
Εργασιακή εμπειρία    
Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής 

-0,0163*** -2,97 -0,0282 -1,42  

(Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής)2 

  0,0006***  3,00  0,0009  1,40 

Διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα 
(σε χρόνια) 

  0,0164*** 3,96 0,0155 1,47 

Ασφάλιση     
Ανασφάλιστος -0,1052** -2,52 -0,0626 -0,78 
Δεν απαντώ -0,0690 -0,47  0,1146  1,02 
lambda -0,3991*** -3,03 0,1773 0,73 
Σταθερά   5,3754***   27,85  5,7426*** 10,37 
R2 0,2768  0,3840  
F(23,1045) 17,19  F(23, 101)=4,12 
Prob > F 0,0000  0,0000  
Παρατηρήσεις     1069  125  
Πηγή: Bάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωσεις:ι) Τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
ιι) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
iii) Έχει διορθωθεί η μεροληψία από την επιλογή. 
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Πίνακας 6.5.1.1  Συνολική εκτίμηση της μισθολογικής  διαφοράς μεταξύ νόμιμων και 
παράνομων μεταναστών (Ανάλυση διαχωρισμού Oaxaca) 
 Συντελεστές Τυπικό σφάλμα z 

Διαφορά 0,187*** 0,0404 4,62 

Γραμμική ανάλυση (στα συνθετικά του) 
(Linear decomposition) 
Έμφυτα χαρακτηριστικά 0,079 0,067 1,18 

Συντελεστές -0,020 0,048 -0,42 

Αλληλεπίδραση 0,128* 0,073 1,77 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
 

Πίνακας 6.5.1.2  Διαχωρισμός της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ νόμιμων – παράνομων 
μεταναστών με τη μέθοδο του Oaxaca  
Μεταβλητές  Μ.Ο.  

νόμιμων 
Μ.Ο. 
παράνομων 

Σύνολο Έμφυτα 
χαρακ/κά 

Συντελε-
στές  

Φύλο/άνδρας 0,62 0,63 5,9 -0,6 6,6
Ηλικία   36,51 31,81 143,7 29,1 114,6
Ηλικία2 1429,74 1104,29 -66,7 -25,8 -40,9
Αστική περιοχή διαμονής 0,78 0,64 15,0 1,6 13,4
Χώρα καταγωγής  
Βουλγαρία 0,08 0,21 -5,1 -0,2 -4,9
Γεωργία 0,4 0,03 1,2 0,1 1,1
Ρουμανία 0,03 0,06 1,9 -0,3 2,2
Ρωσία 0,03 0,02 1,0 0,1 0,9
Πολωνία 0,03 0,07 -1,0 -0,8 -0,2
Άλλη χώρα 0,13 0,18 -0,4 -0,2 -0,2
Οικογενειακή κατάσταση  
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα 0,58 0,25 -4,6 -1,3 -3,3
Χωρίς τη σύζυγο στην 
Ελλάδα 

0,08 0,19 2,8 1,5 1,3

Εκπαίδευση  
Δευτεροβάθμια  0,44 0,48 -5,9 -0,1 -5,8
Τριτοβάθμια  0,27 0,16 -1,1 0,9 -2,0
Γνώση Ελληνικής 
Γλώσσας 

 

Ομιλία 0,95 0,81 16,6 0,8 15,8
Γραφή 0,54 0,31 3,6 1,8 1,8
Ανάγνωση 0,71 0,47 -4,0 -0,0 -4,0
Εργασιακή εμπειρία  
Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής 

6,60 4,44 1,7 -3,0 4,7

(Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής)2 

97,39 64,25 0,3 1,8 -2,0

Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα (σε χρόνια) 
 

9,80 5,77 5,4 5,9 -0,5
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Μεταβλητές συνέχεια… Μ.Ο.  
νόμιμων 

Μ.Ο. 
παράνομων

Σύνολο Έμφυτα 
χαρακ/κά 

Συντελε
-στές  

Ασφάλιση   
Ανασφάλιστος 0,10 0,77 4,0 8,7 -4,7
Δεν απαντώ 0,01 0,05 -0,7 0,8 -1,5
Σταθερά 1,00 1,00  
Σύνολο  113,1 20,7 92,4
Ανερμήνευτο μέρος της μισθολογικής διαφοράς -94,4
Μέρος της μισθολογικής διαφοράς οφειλόμενο και σε διακρίσεις -2,0
Endowments ως % στο σύνολο 110,9
Διακρίσεις  ως % στο σύνολο -10,9
Πρόβλεψη για μισθό νόμιμων:  € 758,55 ή lnwage=6,631 

Πρόβλεψη για μισθό παράνομων: € 629,32 ή lnwage=6,445 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. Νόμιμοι: Ν=1069, Παράνομοι: Ν=125 
 

6.6  Συμμετοχή των  μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδα 

Το εργατικό δυναμικό περιλαμβάνει όσους απασχολούνται ενεργά σε κάποια 

εργασία, όσους αναζητούν εργασία αλλά δεν βρίσκουν να απασχοληθούν και όσους 

έχουν πάρει άδεια από τον εργοδότη τους για προσωπικούς λόγους. Στο εργατικό 

δυναμικό δεν περιλαμβάνονται όσοι δεν εργάζονται επειδή δεν αναζητούν εργασία, οι 

απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες, οι συνταξιούχοι και όσοι λόγω σοβαρών 

προβλημάτων υγείας είναι αδύνατον να εργαστούν. (Berkowitz & Jonson, 1974). Ο 

ρυθμός συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό είναι το ποσοστό του πληθυσμού, άνω 

των 16 ετών, που είναι μέρος του εργατικού δυναμικού. Για τη διερεύνηση του 

ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, στις περισσότερες μελέτες, η 

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παίρνει την τιμή 1 εάν ένα άτομο από το συνολικό 

πληθυσμό συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό και την τιμή 0 εάν είναι εκτός 

εργατικού δυναμικού. 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.6.1, το ποσοστό των μεταναστών που δεν εργάζεται — 

είτε επειδή δεν βρίσκει δουλειά είτε επειδή δεν θέλει να εργαστεί — ανέρχεται σε 

14,5%. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σημαντικά αν χωρίσουμε το δείγμα μας σε 

νόμιμους και παράνομους μετανάστες. Για μεν τους νόμιμους το ποσοστό αυξάνεται  

σε 15,2% για δε τους παράνομους μειώνεται σε 8,4%. Οι τελευταίες τρεις στήλες του 

παραπάνω πίνακα προκύπτουν εαν από το σύνολο των μεταναστών που δεν 

εργάζονται κρατήσουμε τους μετανάστες που θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν 

βρίσκουν δουλειά και αφαιρέσουμε τους  συνταξιούχους, τους φοιτητές, τις γυναίκες  
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που επιλέγουν να φροντίζουν το σπίτι και την οικογένειά τους και τους μετανάστες 

που λόγω μακρόχρονης ασθένειας δεν μπορούν να εργαστούν. Με βάση τα στοιχεία 

του Πινάκα 6.6.1, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ισούται με 90% για 

το σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού, 89,5% για τους νόμιμους και 93,7% για 

τους παράνομους μετανάστες. 

 

Σε πρώτη φάση, διερευνούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα 

συμμετοχής των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, ενώ σε δεύτερη 

φάση, εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα απασχόλησης 

των μεταναστών, και δη των παράνομων, που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό.  

 

Η μεταβλητή που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό – DummyLFP – παίρνει την 

τιμή 1 για όσους μετανάστες εργάζονται και για όσους θέλουν να εργαστούν αλλά 

δεν βρίσκουν εργασία κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας και την τιμή 0 για 

όλους τους υπόλοιπους. Χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο Probit και υπολογίσαμε τις 

οριακές επιδράσεις της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη. Στη 

συνέχεια, χωρίσαμε το μεταναστευτικό πληθυσμό σε άντρες και γυναίκες, για να 

εξακριβώσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μεταναστών στο 

εργατικό δυναμικό με βάση το φύλο. Ο έλεγχος με το κριτήριο λόγου πιθανοφανειών 

(Likelihood Ratio Test) απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση, το οποίο σημαίνει ότι οι 

συντελεστές της παλινδρόμησης, μεταξύ ανδρών και γυναικών, διαφέρουν σημαντικά 

ώστε το υπόδειγμα μετά το διαχωρισμό να θεωρείται το πλέον κατάλληλο.107 Τα 

αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.6.2 και 6.6.3. Για 

κάποιες μεταβλητές, στην παλινδρόμηση των ανδρών, δεν έχουν εκτιμηθεί οι 

συντελεστές επειδή όλοι οι μετανάστες των αντίστοιχων κατηγοριών, συμμετέχουν 

στο εργατικό δυναμικό. 

 

Η οικονομετρική μας ανάλυση καταδεικνύει ότι η μεταβλητή του φύλου είναι 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Η πιθανότητα συμμετοχής του 

άνδρα μετανάστη στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας είναι κατά 7,6 ποσοστιαίες 

μονάδες μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της γυναίκας και συνάδει με την 

βιβλιογραφία (βλέπε για παράδειγμα Blau & Kahn,1995, 2001, Stier, 2003) 

                                                 
107 Τα αποτελέσματα του test παρατίθενται στο παράρτημα του κεφαλαίου. 
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Η αύξηση της ηλικίας του μετανάστη κατά ένα χρόνο αυξάνει την πιθανότητα 

συμμετοχής του στο εργατικό δυναμικό κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες αλλά με 

φθίνοντα ρυθμό, όπως το απαιτεί η θεωρία. Η θετική αυτή σχέση είναι αναμενόμενη. 

Η ανεξαρτητοποίηση του ατόμου από την οικογένεια, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες, 

και οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις με την αύξηση της ηλικίας, αναγκάζουν 

τους μετανάστες να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό.  

 

Οι παντρεμένοι μετανάστες, σε σχέση με τους άγαμους, έχουν μικρότερη πιθανότητα 

να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό. Η αύξηση του αριθμού των παιδιών στην 

οικογένεια του μετανάστη μειώνει την πιθανότητα συμμετοχής του στο εργατικό 

δυναμικό. Το αρνητικό πρόσημο στις παραπάνω δύο μεταβλητές προέρχεται από την 

εργασιακή συμπεριφορά των γυναικών όπως βλέπουμε μετά τον διαχωρισμό του 

δείγματος σε άνδρες και γυναίκες. 

 

Οι μεταβλητές της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης και ο αριθμός των παιδιών 

είναι στατιστικά σημαντικές μόνο για τις γυναίκες μετανάστριες. (Πίνακας 6.6.3) 

Παρατηρούμε ότι η αύξηση της ηλικίας των γυναικών κατά ένα χρόνο αυξάνει την 

πιθανότητα συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες 

ενώ το γεγονός ότι είναι παντρεμένες, μειώνει την πιθανότητα συμμετοχής τους κατά 

15,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις άγαμες, χήρες ή διαζευγμένες. Η ανάγκη 

εξασφάλισης βιοποριστικών μέσων των παντρεμένων γυναικών, καλύπτεται σε 

μεγάλο βαθμό, από την απασχόληση του συζύγου ενώ οι ίδιες επιλέγουν να 

ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα του σπιτιού. Αντιθέτως, 

οι ανύπαντρες γυναίκες θα επιδιώξουν την συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό 

για να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Επιπλέον, οι περισσότερες 

ανύπαντρες γυναίκες είναι μικρότερης ηλικίας και επιδιώκουν μια θέση στην αγορά 

εργασίας που θα τους επιτρέψει να ικανοποιήσουν τις επαγγελματικές τους 

προσδοκίες. (Aaronson et al., 2006). Η απόκτηση ενός επιπλέον παιδιού μειώνει την 

πιθανότητα συμμετοχής της γυναίκας στο εργατικό δυναμικό κατά 4,4 ποσοστιαίες 

μονάδες. Η ανατροφή του παιδιού θεωρείται καθήκον της γυναίκας και έχει 

προτεραιότητα σε σχέση με τη συμμετοχή της στο εργατικό δυναμικό. 
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Η ύπαρξη οικονομικώς εξαρτημένων ατόμων από το μετανάστη στη χώρα 

καταγωγής, συνδέεται θετικά με τη πιθανότητα της συμμετοχής του στο εργατικό 

δυναμικό της Ελλάδας. Ως προς τη χώρα καταγωγής, καμία εθνικότητα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική για το σύνολο του δείγματος. Η χώρα καταγωγής αποκτά 

στατιστικό ενδιαφέρον μόνο για τους Βούλγαρους άνδρες μετανάστες οι οποίοι έχουν 

μικρότερη πιθανότητα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας σε σχέση με 

τους Αλβανούς. Επίσης, είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν οι μουσουλμάνοι 

μετανάστες, σε σχέση με τους χριστιανούς άνδρες μετανάστες.  

 

Οι μουσουλμάνοι μετανάστες έχουν κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη 

πιθανότητα να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με τους χριστιανούς 

μετανάστες. Το παραπάνω εύρημα θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο 

θεσμός της οικογένειας είναι πιο ισχυρός μεταξύ των μουσουλμάνων καθώς και το 

πρότυπο  ‘άνδρας αρχηγός της οικογένειας που σηκώνει όλα τα βάρη’ αναγκάζει τους 

άνδρες να εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό.Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, ως 

αρχηγοί της οικογένειά τους αναλαμβάνουν την οικονομική στήριξή της. Επιπλέον, οι 

μουσουλμάνοι μετανάστες κατάγονται από υποβαθμισμένες χώρες και είναι πιο 

πειθαρχημένοι. Συγκρίνοντας τις συνθήκες ζωής και εργασίας στη χώρα καταγωγής 

τους, δέχονται οποιαδήποτε εργασία τους ανατεθεί στην Ελλάδα.  

 

Οι μετανάστες που έχουν φτάσει έως τη δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, σε 

σχέση με τους μετανάστες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν κατά 2,2 

ποσοστιαίες μονάδες, περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. 

Η αρνητική σχέση που παρατηρείται μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, μπορεί να οφείλεται στην αποθάρρυνση από την 

μη απασχόληση τους σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους.(Curtain, 2001, 

McKenzie, 2001). Επίσης, στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει υπερπροσφορά 

εργασίας με προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ υπάρχει ζήτηση για 

ανειδίκευτη εργασία. Μετά τον διαχωρισμό του υποδείγματος, παρατηρούμε πως η 

βαθμίδα εκπαίδευσης είναι σημαντική μόνο για τις γυναίκες. Οι μετανάστριες που 

τέλειωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν στο 

εργατικό δυναμικό σε σχέση με όσες τελείωσαν την τριτοβάθμια. Δηλαδή, υπάρχει 

μια αρνητική σχέση μεταξύ χρόνων εκπαίδευσης  και απόφασης συμμετοχής στο 

εργατικό δυναμικό.  
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Οι μετανάστες που γνωρίζουν γραφή της ελληνικής γλώσσας έχουν 2,3 ποσοστιαίες 

μονάδες μικρότερη πιθανότητα να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με 

όσους δεν γνωρίζουν. H γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής σημαίνει 

επένδυση από την πλευρά του μετανάστη. Εάν η απόδοση αυτής της επένδυσης δεν 

είναι ικανοποιητική ή η αναμενόμενη, ίσως ο μετανάστης αποσύρεται από το 

εργατικό δυναμικό. Οι έλληνες εργοδότες εκτιμούν μάλλον, περισσότερο τη γνώση 

της ομιλίας της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες παρά τη γνώση γραφής και 

ανάγνωσης.  

 

Το ύψος του οικογενειακού καθαρού εισοδήματος επηρεάζει θετικά τη πιθανότητα να 

συμμετέχει ο μετανάστης στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας το οποίο σημαίνει ότι 

οι περισσότεροι οικονομικοί πόροι για το μετανάστη αποτελούν κίνητρο για τη 

συμμετοχή του στο εργατικό δυναμικό. Σε έρευνά του ο Konstantopoulos (2005), 

ισχυρίζεται πως τα εισοδήματα πέραν του μισθού, αποτελούν κίνητρο για 

παρατεταμένη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.  

 

Επίσης οι μετανάστες που έφυγαν με σκοπό να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά 

τους πίσω στη χώρα καταγωγής τους, σε σχέση με όσους έφυγαν λόγω χαμηλών 

μισθών, έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό 

της χώρας υποδοχής. Όντως, θα μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά 

τους με εισοδήματα που θα αποκτήσουν εργαζόμενοι στη χώρα υποδοχής. Όσοι όμως 

έφυγαν για ‘άλλους λόγους’ έχουν μικρότερη πιθανότητα ένταξης στο εργατικό 

δυναμικό. 

 

Η σχετικά μεγάλη ζήτηση εργατικού δυναμικού χωρίς προσόντα στην ελληνική 

αγορά εργασίας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα με 

μόρφωση δεν μπορούν να βρουν εργασία ανάλογη των προσόντων τους, εξηγεί ως 

ένα βαθμό την αρνητική σχέση μεταξύ χρόνων εκπαίδευσης και απόφαση 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Οι Abbot–Chapman et al., 1997, αποδίδουν την 

αρνητική επίδραση της εκπαίδευσης στην απόφαση συμμετοχής στο εργατικό 

δυναμικό, στις φιλοδοξίες του ατόμου από τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή στο 

εργατικό δυναμικό.108 Παρόλο που υπάρχουν και άλλες έρευνες με αντίστοιχο 

                                                 
108 Τα αποτελέσματα των  Abbot–Chapman et al., 1997 αφορούν τον ανδρικό πληθυσμό. 
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αποτέλεσμα (βλέπε για παράδειγμα Stern, 1996,  Berkowitz & Johnson, 1974), από 

την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου περιμέναμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα 

(βλέπε Bowen & Finegan, 1966).109  

 

Οι μεταβλητές που δείχνουν το νομικό πλαίσιο του μετανάστη είναι σημαντικές μόνο 

για τους άνδρες. Οι παράνομοι μετανάστες είναι πιθανότερο να συμμετέχουν στο 

εργατικό δυναμικό σε σχέση με τους νόμιμους καθώς  έχουν λιγότερες απαιτήσεις, 

μικρότερη διαπραγματευτική δύναμη και είναι πρόθυμοι να δεχτούν κάθε εργασία. 

 
6.6.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανεργία των μεταναστών (ή την 
πιθανότητα απασχόλησης) 
Η εξαρτημένη μεταβλητή στην παλινδρόμηση που ακολουθεί είναι η ερώτηση: 

«Εργάζεστε τώρα στην Ελλάδα;» και απευθύνεται στους μετανάστες που 

συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, περιλαμβάνει τους μετανάστες που 

εργάζονται και τους μετανάστες που θέλουν να εργαστούν αλλά δεν βρίσκουν 

δουλειά. 

 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης συνοψίζονται στον Πίνακα 6.6.1.1. 

Παρατηρούμε ότι το φύλο του μετανάστη δεν επηρεάζει την πιθανότητα 

απασχόλησής του στην Ελλάδα. Μεγαλύτερη πιθανότητα απασχόλησης, στατιστικά 

σημαντική, έχουν οι μετανάστες ηλικίας 21 έως 35 χρονών σε σχέση με τους 

μετανάστες μικρότερης ηλικίας.  

 

Οι έγγαμοι μετανάστες καθώς και τα χρόνια εκπαίδευσης του μετανάστη συνδέονται 

αρνητικά με την πιθανότητα απασχόλησης στην Ελλάδα. Τα αρνητικό πρόσημο 

στους έγγαμους μετανάστες οφείλεται στις γυναίκες, όπως θα δούμε στην επόμενη 

παλινδρόμηση και προκύπτει, μάλλον, από τον αποκλεισμό των γυναικών από κάποια 

επαγγέλματα. Όσο αφορά τα χρόνια εκπαίδευσης, το αρνητικό πρόσημο δηλώνει τις 

απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, συγκεκριμένα, δηλώνει πως η αγορά 

εργασίας της Ελλάδας ζητά μετανάστες με χαμηλή μόρφωση. Επίσης, ο Wooden 

(1999), αναφέρει ότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες σταδιακά παρατηρείται, θέσεις 

εργασίας πλήρους απασχόλησης να αντικαθίστανται από θέσεις μερικής 
                                                 
109 Με βάση τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου περιμένουμε ότι το υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης, υποδηλώνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα του ατόμου, όφελος από την πλευρά των 
εργοδοτών όταν απασχολούν άτομα με αυτές τις ικανότητες και συνεπώς υψηλότερη πιθανότητα 
συμμετοχής αυτών των ατόμων στο εργατικό δυναμικό. 



 305

απασχόλησης, πολλές από τις οποίες απαιτούν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Τα 

αυξημένα προσόντα των ανθρώπων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν 

αντικίνητρο για την πρόσληψή τους αφού ο εργοδότης, με σκοπό να μειώσει το 

κόστος παραγωγής, θα επιλέξει άτομα μειωμένων προσόντων. Επιπλέον, ο έχων 

αυξημένα προσόντα πιθανόν να αρνηθεί τέτοιου είδους απασχόληση. 

 

Οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται παράνομα στην Ελλάδα είναι πιθανότερο να 

απασχολούνται κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας καθώς η αβεβαιότητα που 

προέρχεται από το παράνομο καθεστώς παραμονής, τους παρακινεί να δεχτούν 

οποιαδήποτε εργασία τους προσφερθεί. Από την άλλη πλευρά οι εργοδότες, 

προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν το κόστος, προσφέρουν ευκολότερα θέσεις 

εργασίας προς τους παράνομους μετανάστες με αποτέλεσμα να  προτιμώνται οι 

παράνομοι μετανάστες από τους νόμιμους και οι μετανάστες με χαμηλή βαθμίδα 

εκπαίδευσης από τους έχοντες υψηλή μόρφωση.  

 

Οι μετανάστες που μιλούν την ελληνική γλώσσα και οι μετανάστες που στέλνουν 

χρήματα στη χώρα καταγωγής τους είναι πιο πιθανό να εργάζονται. Η επαφή των 

μεταναστών με άλλους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και τους εργοδότες, βοηθά 

το μετανάστη στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσας. Επίσης, δεδομένου ότι οι 

μετανάστες στην Ελλάδα είναι οικονομικοί μετανάστες, η πιθανότητα να εμβάζουν 

χρήματα στη χώρα καταγωγής τους είναι μεγαλύτερη για τους εργαζόμενους παρά για 

τους άνεργους. 

 
Η διάρκεια παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα συνδέεται θετικά με την 

πιθανότητα απασχόλησής τους. Όσο περισσότερα χρόνια παραμένουν στην Ελλάδα 

τόσο καλύτερα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καταρτίζονται 

επαγγελματικά, μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και είναι πιθανότερο να 

συμμετέχουν ενεργά στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Η μεταβλητή που δηλώνει 

την πρόθεση επιστροφής του μετανάστη συνδέεται αρνητικά με την πιθανότητα 

απασχόλησης καθώς το ενδεχόμενο της ανεργίας στη χώρα υποδοχής αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο επιστροφής. Το οικογενειακό εισόδημα συνδέεται θετικά με την 

πιθανότητα απασχόλησης του μετανάστη. Το οικογενειακό εισόδημα συνδέεται 

άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου που σε 

μεγάλο βαθμό βελτιώνονται μέσω του μισθού από την απασχόληση.   
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Για τη διερεύνηση τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση ανδρών και 

γυναικών, διαχωρίζουμε το εργατικό δυναμικό με βάση το φύλο. Παρά το γεγονός ότι 

με βάση το το κριτήριο του λόγου πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test), οριακά, 

καταλληλότερο κρίνεται το διαχωρισμένο υπόδειγμα, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση 

στην ανάλυση με το σύνολο των μεταναστών επειδή στην παλινδρόμηση του Πίνακα 

6.15 το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντικό. 110 

 

Ερμηνεύοντας τον Πίνακα 6.6.1.2 θα λέγαμε πως η περιοχή διαμονής είναι 

στατιστικά σημαντική μόνο για τους άνδρες μετανάστες. Οι διαμένοντες σε αστικές 

περιοχές έχουν μικρότερη πιθανότητα να απασχολούνται καθώς η ανεργία πλήττει 

περισσότερο τους μετανάστες των πόλεων. Επίσης, αρνητική σχέση υπάρχει μεταξύ 

των χρόνων εκπαίδευσης των ανδρών στη χώρα καταγωγής και την πιθανότητα 

απασχόλησης στην Ελλάδα το οποίο αντανακλά τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς 

εργασίας σε εργατικό δυναμικό μικρής εκπαιδευτικής κατάρτισης. 

 

Οι έγγαμες γυναίκες, αν και επιδιώκουν να απασχοληθούν, έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να το πετύχουν. Ίσως το γεγονός ότι είναι παντρεμένες μειώνει τις 

πιθανότητες πρόσληψής τους. Ως προς τις μεταβλητές που δηλώνουν το νομικό 

πλαίσιο των μεταναστών παρατηρούμε ότι οι παράνομοι άνδρες μετανάστες είναι πιο 

πιθανό να απασχολούνται ενώ οι κάτοχοι του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς 

είναι λιγότερο πιθανό να απασχολούνται. 

 

Όσο μικρότερη είναι η διάρκεια απασχόλησης των μεταναστών, ανδρών και 

γυναικών, εκτός της παρούσης απασχόλησης, τόσο πιθανότερο είναι να 

απασχολούνται κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Σε συνδυασμό με τη 

θετική σχέση που συνδέει την διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα και την πιθανότητα 

απασχόλησης, συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι μετανάστες είναι οικονομικοί 

μετανάστες που αφού άλλαξαν κάποιες δουλειές στην αρχή της μεταναστευτικής τους 

ζωής στην Ελλάδα, απασχολούνται πλέον σταθερά και για μεγάλο διάστημα την 

τωρινή τους απασχόληση. 

 
                                                 
110 Ο υπολογισμός του κριτηρίου του λόγου πιθανοφανειών παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος 
κεφαλαίου. 
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Η αποστολή χρημάτων στη χώρα καταγωγής συνδέεται θετικά με την πιθανότητα 

απασχόλησης των ανδρών μεταναστών ενώ η πρόθεση επιστροφής αρνητικά. Το 

καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι στατιστικά σημαντικό και για τα δυο φύλα και 

συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα απασχόλησης. 

 

 

Πίνακας 6.6.1 Απασχόληση νόμιμων και παράνομων μεταναστών στο σύνολο του 
μεταναστευτικού πληθυσμού και στο σύνολο του εργατικού δυναμικού των μεταναστών 
 Στο σύνολο του 

μεταναστευτικού πληθυσμού 
Στο σύνολο του εργατικού 
δυναμικού των μεταναστών 

 Νόμιμος  Παράνομος Σύνολο Νόμιμος Παράνομος  Σύνολο 
Εργάζομαι 1125 131 1256 1125 131 1256 
Δεν 
εργάζομαι 

  171  11   182    35     3    38 

Σύνολο  1296 142 1438 1160 133 1294 
Μη 
εργαζόμενοι  
ως % στο 
σύνολο 

 15,2 8,4 14,5 3,11% 2,3% 3,03% 

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας 6.6.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα συμμετοχής των 
μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Ανάλυση Probit. Εξαρτημένη 
μεταβλητή: «συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό» (DummyLFP) 
Μεταβλητές Συντελεστές z Οριακές 

επιδράσεις 
z 

Φύλο-άνδρας  0,869***  6,88  0,076***  5,08 
Ηλικία   0,242***  5,87  0,018***  5,08 
Ηλικία2 -0,003*** -5,22 -0,001*** -4,67 
Υπανδρεμένος / η -0,633*** -3,64 -0,042*** -4,28 
Αριθμός παιδιών -0,202*** -2,91 -0,015*** -2,88 
Εξαρτώμενα άτομα στη χώρα 
καταγωγής 

 0,511***  3,17  0,034***  3,44 

Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -0,210 -0,88 -0,018 -0,75 
Γεωργία  0,318  1,06  0,018  1,40 
Ρουμανία  0,051  0,13  0,004  0,13 
Ρωσία -0,278 -1,00 -0,026 -0,81 
Πολωνία -0,188 -0,72 -0,016 -0,62 
Άλλη χώρα -0,186 -1,13 -0,015 -1,01 
Θρήσκευμα     
Μουσουλμάνος  0,271  1,72  0,018*  1,82 
Άλλο θρήσκευμα  0,119  0,53  0,008  0,58 
Εκπαίδευση     
Πρωτοβάθμια   0,054  0,34  0,004  0,35 
Δευτεροβάθμια  0,305**  2,16  0,022**  2,14 
Γνώση Ελληνικής γλώσσας     
Ομιλία   0,141  0,57  0,011  0,51 
Γραφή -0,318** -2,40 -0,023** -2,32 
Νομικό πλαίσιο     
Παράνομος   0,253  1,14  0,015  1,35 
Κάτοχος ΕΔΤΟ  0,016  0,10  0,001  0,10 
Συνολικό Καθαρό, Οικογενειακό, 
Εισόδημα 

 0,001***  3,36  0,001***  3,73 

Κυριότερος λόγος που φύγατε 
από την πατρίδα σας 

    

Παρατεταμένη ανεργία  0,098  0,50  0,007  0,51 
Πολιτικές αναταραχές  0,173  0,67  0,011  0,77 
Να στηρίξω οικονομικά την 
οικογένειά μου 

 0,508  1,57  0,026**  2,34 

Άλλοι λόγοι -0,457** -2,30 -0,041* -1,81 
Σταθερά  -4,036*** -5,43   
Log-pseudolikelihood -296,02619    
Pseudo R2  0,3706    
Prob>chi2  0,0000    
Παρατηρήσεις  1440    
Πηγή: Bάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωσεις:1) Τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
2) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
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Πίνακας 6.6.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα συμμετοχής των 
μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Ανάλυση Probit. Εξαρτημένη 
μεταβλητή: «συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό» (DummyLFP) 

Άνδρες  Γυναίκες   
Μεταβλητές Συντελεστές Οριακές 

επιδράσεις
Συντελεστές  Οριακές 

επιδράσεις 
Ηλικία   0,146  0,001  0,232***  0,046*** 
Ηλικία2 -0,002* -1,87e-06 -0,003*** -0,001*** 
Πανδρεμένος/η  0,829  0,001 -0,882*** -0,154*** 
Αριθμός παιδιών -0,031 -0,001 -0,225** -0,044** 
Εξαρτώμενα άτομα στη 
χώρα καταγωγής 

 0,845**  0,001  0,391**  0,070** 

Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -1,03* -0,006 -0,107 -0,022 
Γεωργία -0,465 -0,001  0,392  0,062 
Ρουμανία   -0,100 -0,021 
Ρωσία   -0,403 -0,096 
Πολωνία   -0,249 -0,056 
Άλλη χώρα -0,314 -0,001 -0,248 -0,054 
Θρήσκευμα     
Μουσουλμάνος  0,540*  0,001 -0,022 -0,004 
Άλλο θρήσκευμα -0,196 -0,001  0,187  0,033 
Εκπαίδευση     
Πρωτοβάθμια  -1,112 -0,001  0,023  0,004 
Δευτεροβάθμια  0,347  0,001  0,303*  0,060* 
Γνώση Ελληνικής 
γλώσσας 

    

Ομιλία   0,498  0,001 -0,097 -0,018 
Γραφή -1,003*** -0,001 -0,185 -0,036 
Νομικό πλαίσιο      
Παράνομος   0,677*  0.001  0,192  0,034 
Κάτοχος ΕΔΤΟ -0,371 -0,001  0,090  0,017 
Συνολικό Καθαρό, 
Οικογενειακό, Εισόδημα 

 0,003***  2,20e-06  0,001***  0,001*** 

Λόγος που φύγατε από 
την πατρίδα σας 

    

Παρατεταμένη ανεργία  0,251  0,001  0,044  0,009 
Πολιτικές αναταραχές  0,614*  0,001  0,076  0,014 
Να στηρίξω οικονομικά 
την οικογένειά μου 

   0,334  0,055 

Άλλοι λόγοι -0,031 -0,001 -0,560** -0,122* 
Σταθερά  -2,569*  -3,376***  
Log-pseudolikelihood -54,561222  -213,67133  
Pseudo R2  0,5887   0,2689  
Prob>chi2  0,0000   0,0000  
Παρατηρήσεις  693   617  
Πηγή: Bάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωσεις:1) Τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
2) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
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Πίνακας 6.6.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα απασχόλησης των 
μεταναστών που αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού. Ανάλυση Probit. 
Εξαρτημένη μεταβλητή: «Εργάζεστε τώρα στην Ελλάδα;» 
Μεταβλητές Συντελεστές z Οριακές 

επιδράσεις 
z 

Φύλο- άνδρας 0,208 1,09  0,003 0,85 
Ηλικία 21-35 0,573* 1,74 0,006 1,24 
Ηλικία 36-50 0,377 0,91  0,004 0,86 
Ηλικία 51-65 0,451 0,76  0,003 1,13 
Αστική περιοχή διαμονής -0,180 -0,84 -0,002 -0,96 
Πανδρεμένος/η -0,811*** -3,39 -0,008* -2,03 
Χρόνια εκπαίδευσης -0,066** -2,50 -0,001 -1,46 
Γνώση ελληνικής γλώσσας 
(ομιλία) 

0,511* 1,82 0,011 1,03 

Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία 0,238 0,74 0,002 0,82 
Γεωργία -0,449 -1,01 -0,009 -0,62 
Ρουμανία -0,685 -1,54 -0,019 -0,69 
Ρωσία 0,534 0,90 0,003 1,33 
Πολωνία     
Άλλη χώρα 0,099 0,33 0,001 0,37 
Νομικό πλαίσιο     
Παράνομος  0,467* 1,66 0,003 1,51 
Κάτοχος ΕΔΤΟ -0,328 -1,52 -0,005 -1,12 
Εργασιακή εμπειρία     
Διάρκεια απασχόλησης στην 
Ελλάδα πλην παρούσης 

-0,178*** -6,38 -0,002** -1,96 

Διάρκεια απασχόλησης στη χώρα 
καταγωγής 

0,018 1,00 0,001 0,79 

Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα (σε χρόνια) 

0,056* -0,84 0,001 1,25 

Συνολικό Καθαρό, Οικογενειακό, 
Εισόδημα 

0,002*** 3,59 0,001*** 2,84 

Αποστολή χρημάτων στη χώρα 
καταγωγής 

0,697*** 3,46 0,008* 1,87 

Πρόθεση επιστροφής -0,410** -2,18 -0,005 -1,51 
Σταθερά  0,892 1,62   
Log-pseudolikelihood -109,11506    
Pseudo R2 0,3259    
Prob>chi2 0,0000    
Παρατηρήσεις 1206    
     
     
     
Πηγή: Bάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωσεις:1) Τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
2) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
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Πίνακας 6.6.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα απασχόλησης των 
μεταναστών που αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού με βάση το φύλο. Ανάλυση 
Probit. Εξαρτημένη μεταβλητή: «Εργάζεστε τώρα στην Ελλάδα;» 

Άνδρες  Γυναίκες  
Μεταβλητές Συντελεστές Οριακές 

επιδράσεις
Συντελεστές Οριακές 

επιδράσεις
Ηλικία 21-35 0,818  0,0002 0,483 0,0116 
Ηλικία 36-50 0,461  0,0001 0.669 0,0220 
Ηλικία 51-65 0,352  0,0001 -  
Αστική περιοχή διαμονής -1,209*** -0,0002 0,206 0,0064 
Πανδρεμένος/η -0,366 -0,0001 -1,366*** -0,0322***
Χρόνια εκπαίδευσης -0,098*** -0,0001 -0,057 -0,0015 
Γνώση ελληνικής γλώσσας 
(ομιλία) 

0,729  0,0005 0,667* 0,0353 

Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -  -0,024 -0,0007 
Γεωργία -0,160 -0,0001 -0,252 -0,0089 
Ρουμανία -  -0,721 -0,0415 
Ρωσία -  0,182 0,0041 
Πολωνία -  - - 
Άλλη χώρα 0,567  0,0001 -0,133 -0,0040 
Νομικό πλαίσιο     
Παράνομος  1,168***  0,0001 0,334 0,0066 
Κάτοχος ΕΔΤΟ -0,574** -0,0002 0,130 0,0032 
Εργασιακή εμπειρία     
Διάρκεια απασχόλησης στην 
Ελλάδα πλην παρούσης 

-0,312*** -0,0001 -0,111*** -0,0030* 

Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής 

-0,014 -0,0001 0,033 0,0009 

Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα (σε χρόνια) 

0,097**  0,0001 0,024 0,0006 

Συνολικό Καθαρό, 
Οικογενειακό, Εισόδημα 

0,003***  0,0001 0,001*** 0,0001*** 

Αποστολή χρημάτων στη 
χώρα καταγωγής 

1,043***  0,0003 0,161 0,0041 

Πρόθεση επιστροφής -0,696** -0,0001 0,050 0,0014 
Σταθερά  0,939  0,844  
Log-pseudolikelihood -40,8905  -48,6788  
Pseudo R2 0,565  0,2435  
Prob>chi2 0,0000  0,0000  
Παρατηρήσεις 690  410  
     
     
     
Πηγή: Bάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωσεις:1) Τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
2) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα.  
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6.7  Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τους μισθούς 

των μεταναστών, από την κύρια απασχόληση, στην αγορά εργασίας της Ελλάδα. Τα 

δεδομένα μας προέρχονται από πανελλαδική  επιτόπια έρευνα που έλαβε χώρα στο 

διάστημα 2005-2006. Αρχικά διερευνήσαμε τη σημαντικότητα των προσδιοριστικών 

παραγόντων του μισθού των μεταναστών για όλο το δείγμα που εργάζεται. Τα 

ευρήματά μας δείχνουν ότι το φύλο, η ηλικία και ο τόπος διαμονής του μετανάστη 

επηρεάζει σημαντικά το ύψος του μισθού του. Επίσης, η χώρα καταγωγής και η 

οικογενειακή κατάσταση συμβάλουν στη διαμόρφωση της  οικονομετρικής σχέσης 

που προσδιορίζει το μισθό. Μεταβλητές ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, γνώση της ελληνικής γλώσσας και διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, 

συμβάλουν επίσης θετικά στο μισθό του μετανάστη και συμφωνούν με ευρήματα 

άλλων ερευνητών. Αντιθέτως, το νομικό πλαίσιο διαμονής και εργασίας δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός παράγοντας προσδιορισμού του μισθού. Η 

διαφορά όμως,μεταξύ των μέσων μισθών των νόμιμων και παράνομων μεταναστών 

είναι σημαντική. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα εξηγείται στο μεγαλύτερο μέρος 

της διεθνούς βιβλιογραφίας όπου οι αμοιβές στον παράνομο τομέα της οικονομίας 

είναι κατά πολύ χαμηλότερες από ότι στην επίσημη οικονομία.  

                                                                                                                                                                        

Στην οικονομετρική μας ανάλυση εκτιμήσαμε εξισώσεις μισθών των μεταναστών με 

βάση το φύλο και το νομικό καθεστώς παραμονής τους. Τα ευρήματά μας 

επιβεβαιώνουν ότι οι άνδρες μετανάστες αμείβονται καλύτερα από ότι οι γυναίκες 

μετανάστριες όπως επίσης και οι νόμιμοι καλύτερα από τους παράνομους. Παρόλο 

που δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στη συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου μεταξύ των δυο φύλων, οι αμοιβές τους διαφέρουν κατά πολύ. 

Συγκρίνοντας τους μισθούς ανδρών και γυναικών μεταναστών, που προέρχονται από 

οκτάωρη απασχόληση, προκύπτει μια διαφορά 30,7% περίπου υπέρ των ανδρών. Ένα 

μέρος της μισθολογικής διαφοράς οφείλεται στις χαμηλόμισθες θέσεις απασχόλησης 

που επιλέγουν από ανάγκη πολλές γυναίκες αλλά και στη συστηματική διάκριση που 

υπόκειται το γυναικείο φύλο.111 Αν και η συνολική εργασιακή εμπειρία των 

παράνομων μεταναστών υστερεί κατά πολύ των νομίμων, η διαφορά στις αμοιβές  

                                                 
111 Ενώ ο μέσος χρόνος εκπαίδευσης των γυναικών είναι μεγαλύτερος του μέσου χρόνου των ανδρών, 
11,98 και 10,73 χρόνια αντίστοιχα, και γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα, οι γυναίκες 
απασχολούνται σε κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας όπως ως οικιακές βοηθοί ή στον αγροτικό τομέα. 
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είναι 20% υπέρ των νομίμων μεταναστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, οι 

παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα φαίνεται να αμείβονται λιγότερο γιατί έχουν 

λιγότερα προσόντα και λιγότερες ικανότητες από ότι οι νόμιμοι. Απασχολούνται δε, 

όχι μόνο ως ανειδίκευτοι αλλά και σε θέσεις υπαλλήλου γραφείου, ως εξειδικευμένοι 

και ως αυτοαπασχολούμενοι. Το γεγονός ότι μένουν παράνομα στην Ελλάδα δεν 

αποτελεί εμπόδιο στις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις. Σύμφωνα με την ανάλυσή 

μας, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νόμιμων και παράνομων μεταναστών που 

οφείλεται σε διακρίσεις είναι ελάχιστη.  

 

Ως προς την συμμετοχή των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η ηλικία, το οικογενειακό εισόδημα, η ύπαρξη οικονομικώς 

εξαρτώμενων ατόμων στη χώρα καταγωγής και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 

σχέση με την τριτοβάθμια, συνδέονται θετικά με την πιθανότητα συμμετοχής των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό ενώ η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των 

παιδιών αρνητικά. Όσο αφορά τους άνδρες μετανάστες, οι μουσουλμάνοι, σε σχέση 

με τους χριστιανούς και οι παράνομοι, σε σχέση με τους νόμιμους, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού. 

 

Από το σύνολο των μεταναστών που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό της 

Ελλάδας, οι μετανάστες που μιλούν την ελληνική γλώσσα και οι παράνομοι, είναι πιο 

πιθανό να απασχολούνται κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, σε σχέση με 

όσους δεν μιλούν την ελληνική και τους νόμιμους μετανάστες. Τα χρόνια 

εκπαίδευσης του μετανάστη και η εργασιακή του εμπειρία στην Ελλάδα, εκτός της 

παρούσης, συνδέονται αρνητικά με την πιθανότητα απασχόλησή τους. 

 

Το γεγονός ότι οι παράνομοι μετανάστες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα απασχόλησης 

στην ελληνική αγορά εργασίας από ότι οι νόμιμοι, έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο 

στο ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα όσο και στα φορολογικά έσοδα. Η παράνομη 

απασχόληση μεταναστών ενισχύει περαιτέρω τον ήδη πολύ μεγάλο ανεπίσημο 

οικονομικό τομέα στην Ελλάδα με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας.  
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Σύμφωνα με έκθεση του OECD (2005), ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα εξακολουθεί να προέρχεται από την παραοικονομία η οποία σε μεγάλο 

βαθμό τροφοδοτείται με παράνομους μετανάστες, από τους οποίους οι περισσότεροι 

είναι ανειδίκευτοι. Όμως, η πρόσληψη ανειδίκευτων ή παράνομων  μεταναστών,  αν 

και μόνο βραχυχρόνια ωφελεί τις επιχειρήσεις, λόγω χαμηλού κόστους εργασίας, τις 

οδηγεί σε μείωση της παραγωγικότητάς τους και σε αναβολή της αντιμετώπισης των 

διαρθρωτικών τους προβλημάτων. Το γεγονός ότι καθυστερούν τον εκσυγχρονισμό 

τους, ανανεώνει τη ζήτηση για φτηνό εργατικό δυναμικό και διατηρεί την 

παραοικονομία.  

 

Οι μέχρι τώρα  νομιμοποιήσεις  των παράνομων μεταναστών, στα πλαίσια της 

μεταναστευτικής πολιτικής, αποτελεί θετικό βήμα προς την εξομάλυνση της 

παραπάνω κατάστασης. Στα συμπεράσματα στο τέλος της διατριβής παραθέτουμε 

προτάσεις που αφορούν τη δημιουργία ειδικού νομικού πλαισίου νομιμοποίησης των 

μεταναστών στην Ελλάδα. 

 

Επίσης, η αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταναστών είναι εφικτό 

να αποβεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η μικρή όμως μισθολογική 

διαφορά αυτών που έχουν φτάσει ως την τριτοβάθμια εκπαίδευσης με όσους έχουν 

τελειώσει την πρωτοβάθμια, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, 

δεν δείχνει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέλος, η μείωση των διακρίσεων που 

υφίστανται οι γυναίκες μετανάστριες στην ελληνική αγορά εργασίας καθώς και η 

εκμετάλλευση του κεφαλαίου που ενσωματώνουν, μπορεί να αποφέρει αμοιβαίο 

όφελος τόσο στις ίδιες όσο και στην ελληνική οικονομία. 

 

Εφόσον λοιπόν, η συμβίωση και συνύπαρξη Ελλήνων και μεταναστών είναι 

αναγκαία, η οικονομική ενσωμάτωση τους κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να  

επιτευχθεί μέσω της συσσώρευσης γνώσεων και εμπειριών που θα αποκτήσουν στην 

ελληνική αγορά εργασίας. Η συσσώρευση γνώσεων και εμπειριών με τη σειρά της 

μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

γηγενών και μεταναστών εργαζομένων. 
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Κεφάλαιο 7 – Συμπεράσματα  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και για τα επόμενα 17 χρόνια, ο μεταναστευτικός 

πληθυσμός της Ελλάδας συνεχώς αυξάνεται. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 οι 

καταγεγραμμένοι μετανάστες είναι περίπου 800.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 

Baldwin (2004) και Κόντη (2006), οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των 

παράνομων, πλησιάζουν τους 1.200.000. Αποτελούν περίπου το 10% του ελληνικού 

πληθυσμού και το 7% του εργατικού δυναμικού. Οι υπάρχουσες μελέτες έχουν 

τονίσει την συμβολή των μεταναστών στην βελτίωση των οικονομικών δεικτών και 

εν γένει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, 

που αναφέρεται στο μεταναστευτικό κύκλο, μέρος των μεταναστών που ζουν σήμερα 

στην Ελλάδα, κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του. Στην  

παρούσα διατριβή εξετάζουμε την πρόθεση των μεταναστών να μείνουν μόνιμα στην 

Ελλάδα η να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, τους παράγοντες που 

καθορίζουν το ύψος των αμοιβών τους και γενικότερα την επίδρασή τους στην αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα. Επίσης εξετάζουμε το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης των 

παιδιών των μεταναστών και τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο. Η μη ύπαρξη 

επίσημων στοιχείων που αφορούν τους μετανάστες στην Ελλάδα, μας ανάγκασε να 

διεξάγουμε έρευνα πεδίου σε όλη την ελληνική επικράτεια για το συγκεκριμένο 

σκοπό. Επιλέξαμε τους μετανάστες με τρόπο τυχαίο ώστε το δείγμα μας να είναι 

αμερόληπτο και αντιπροσωπευτικό. Τα αποτελέσματά μας λοιπόν, προέρχονται από 

ένα δείγμα μοναδικό. 

 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας επικεντρωθήκαμε κυρίως στην πρόθεση των 

μεταναστών πρώτης γενιάς, να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα και εκτιμήσαμε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τους την απόφαση. Επιπλέον, επεκταθήκαμε στην 

ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια των μεταναστών και πως αυτά επηρεάζουν την 

πρόθεση των γονέων να παραμείνουν στην Ελλάδα. Επίσης, εκτιμήσαμε τις επιδόσεις 

των παιδιών των μεταναστών στο σχολείο, το βαθμό ενσωμάτωσής τους στην 

ελληνική κοινωνία και την πιθανή χώρα στην οποία – κατά την άποψη των γονέων 

μεταναστών – τα παιδιά  θα ζήσουν καλύτερα στο μέλλον. 

  

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας εξετάζουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν το 

μισθό των μεταναστών από την κύρια απασχόλησή τους. Εμβαθύναμε περισσότερο 

στους παράγοντες εκείνους που μπορούν να εξηγήσουν μισθολογικές διαφορές με 
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βάση το φύλο και τη νομική τους κατάσταση. Επίσης εκτιμούμε την πιθανότητα 

συμμετοχής των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας καθώς και την 

πιθανότητα απασχόλησής τους. Τα παραπάνω θέματα εξετάζονται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. 

 

Από την οικονομετρική μας ανάλυση προκύπτει ότι οι μισοί σχεδόν μετανάστες 

προτίθενται να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι χριστιανοί στο θρήσκευμα 

μετανάστες, χωρίς εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής τους, οι μετανάστες που 

έχουν φτάσει έως και την πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, που κατοικούν 

οικογενειακώς στην Ελλάδα, με παιδιά που έφεραν από τη χώρα καταγωγής τους, στα 

πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης ή που γεννήθηκαν εδώ και οι μετανάστες που 

δεν έχουν παιδιά, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μείνουν για πάντα στην 

Ελλάδα. 

 

Αναφορικά με την διερεύνηση της πρόθεσης παραμονής των μεταναστών με παιδιά 

στην Ελλάδα, μια σειρά νέων μεταβλητών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από την 

οικονομετρική μας ανάλυση συμπεραίνουμε πως μεταβλητές όπως: ο αριθμός των 

παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η μη γνώση της μητρικής γλώσσας από το 

παιδί, και η επιθυμία του γονέα να σπουδάσει ο γιος του στην Ελλάδα, συνδέονται 

θετικά με την πρόθεση του μετανάστη να παραμείνει στην Ελλάδα. Αντιθέτως, η 

καλή επίδοση των παιδιών στο δημοτικό, που ίσως αυξάνει την πεποίθηση των 

γονέων για τα μελλοντικά επιτεύγματα των παιδιών τους, συνδέεται θετικά με την 

πρόθεση επιστροφής του μετανάστη. Επίσης, γονείς που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους 

θα μορφωθούν καλύτερα ή το ίδιο καλά στη χώρα καταγωγής τους και ότι τα παιδιά 

τους θα ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους, δηλώνουν πρόθεση επιστροφής.  

 

Όπως είναι αναμενόμενο, όσοι μπήκαν στη διαδικασία νομιμοποίησης ή έχουν 

νομιμοποιηθεί, καθώς και αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα μόνο μία φορά, προτίθενται 

να μείνουν. Επίσης, όσοι έχουν εξαρτώμενα άτομα στη χώρα καταγωγής τους εκτός 

των παιδιών, προφανώς και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις απέναντί τους, 

επίσης, προτίθενται να μείνουν στην Ελλάδα. Οι μετανάστες οι οποίοι δεν εμβάζουν 

χρήματα στην πατρίδα τους, δηλώνουν πρόθεση να παραμείνουν στην Ελλάδα. Παρά 

το γεγονός ότι ο μισθός δεν επηρεάζει σημαντικά την πρόθεση των μεταναστών να 

μείνουν ή να φύγουν, οι μετανάστες που πιστεύουν και αισιοδοξούν σε μια 
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καλυτέρευση του εισοδήματός τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν. Η 

ηλικία επηρεάζει αρνητικά την πρόθεση επιστροφής. 

 

Δεδομένου ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα –

λόγω των σημαντικών διαφορών που παρατηρούνται ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους, την νομική τους υπόσταση, το φύλο και την απασχόληση τους, για τη 

διερεύνηση της πρόθεσης επιστροφής, χωρίσαμε το δείγμα μας με βάση το φύλο. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσής μας δείχνουν πως όσο αυξάνεται η ηλικία των γυναικών 

τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα ενώ οι 

άνδρες από την Βουλγαρία δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. Μετανάστριες 

προερχόμενες από την Γεωργία και τη Ρωσία έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

μείνουν σε σχέση με τις Αλβανίδες. Η βαθμίδα εκπαίδευσης επηρεάζει θετικά μόνο 

την πρόθεση επιστροφής των ανδρών. 

 

Η οικονομετρική μας ανάλυση καταδεικνύει πως οι γυναίκες μετανάστριες χωρίς 

παιδιά, έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν στην Ελλάδα σε σχέση με τις 

μετανάστριες που άφησαν τα παιδιά τους στην χώρα καταγωγής. Το ίδιο ισχύει για 

τις γυναίκες που είναι κάτοχοι του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, ενώ οι 

παράνομοι άνδρες μετανάστες δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. Το ύψος του μισθού 

εμφανίζεται σημαντικό και συσχετίζεται θετικά με την πρόθεση παραμονής, μόνο για 

τους άνδρες με μισθό μεταξύ 1000 και 1500 €. 

 

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα – πάνω από 

50% – προέρχεται από την Αλβανία, ερευνήσαμε την πρόθεση των Αλβανών 

μεταναστών. Από τον διαχωρισμό του μεταναστευτικού πληθυσμού σε Αλβανούς και 

‘Υπόλοιπους μετανάστες’ προέκυψαν τα ακόλουθα: οι Αλβανοί με μισθό 1000 έως 

1500 €, που έχουν επενδύσει στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να μείνουν στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για τους Αλβανούς που 

μετανάστευσαν, μόνο μια φορά στην Ελλάδα. Αντιθέτως, οι Αλβανοί με υψηλή 

μόρφωση δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. Από τους ‘Υπόλοιπους μετανάστες’ 

δηλώνουν πρόθεση να μείνουν οι μουσουλμάνοι, και όσοι έχουν μαζί τους τα παιδιά. 

Οι άνδρες, οι παράνομοι και όσοι απασχολήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους πριν 

μεταναστεύσουν στην Ελλάδα δηλώνουν πρόθεση να φύγουν. 
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Η οικονομετρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την μέχρι σήμερα 

παραμονή των μεταναστών στην Ελλάδα, καταδεικνύει ότι το ανδρικό φύλο και η 

ηλικία επηρεάζουν θετικά τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη. Επίσης, η χώρα 

καταγωγής είναι σημαντικός παράγοντας του χρόνου παραμονής των μεταναστών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι προερχόμενοι από τις ‘λοιπές 

χώρες’ του ερωτηματολογίου, συγκρινόμενοι με τους Αλβανούς, έχουν μικρότερη 

διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, ενώ οι Πολωνοί μεγαλύτερη. Ακόμη, οι 

μουσουλμάνοι και οι μετανάστες λοιπών θρησκευμάτων, έχουν μικρότερο χρόνο 

παραμονής σε σχέση με τους χριστιανούς.  

 

Όσον αφορά στη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι έχοντες πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

μετανάστες, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στη χώρα μας σε σχέση με όσους 

έχουν έως και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διάρκεια παραμονής επηρεάζεται αρνητικά 

εάν ο μετανάστης δεν έχει παιδιά αλλά έχει οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη χώρα 

καταγωγής του. Οι νόμιμοι μετανάστες μένουν περισσότερο από τους παράνομους, 

ενώ αυτοί που είχαν κάποια εργασιακή εμπειρία στη χώρα καταγωγής τους φαίνεται 

να μένουν λιγότερο από όσους ήρθαν πλήρως ανειδίκευτοι. Όσοι όμως είχαν την 

μεταναστευτική εμπειρία μιας τρίτης χώρας, μάλλον εκτιμούν την Ελλάδα και 

παρατείνουν τη διαμονή τους. Οι ασφαλισμένοι μετανάστες μένουν παραπάνω από 

τους ανασφάλιστους αν και ο τομέας απασχόλησης δε φαίνεται να τους απασχολεί. 

Σημαντικό εύρημα αποτελεί η θετική σχέση που συνδέει το ύψος του μισθού με τη 

διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα, γεγονός που δηλώνει την 

άμβλυνση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ μεταναστών και γηγενών. 

 

Από τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια παραμονής των 

γονέων μεταναστών, προκύπτει πως οι επιδόσεις των παιδιών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια του μετανάστη, συνδέονται 

θετικά με τη διάρκεια παραμονής του γονέα στην Ελλάδα. Το γεγονός, τα παιδιά των 

μεταναστών να συναναστρέφονται εξίσου με Έλληνες και ομοεθνείς τους, επηρεάζει 

αρνητικά τη διάρκεια παραμονής των γονέων μεταναστών. 

 

Η διερεύνηση του βαθμού κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών των μεταναστών 

μέσα από το χώρο των συναναστροφών τους, καταδεικνύει ότι τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των γονέων μεταναστών όπως η εθνικότητα, το θρήσκευμα, το 
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επίπεδο μόρφωσης και το ύψος του εισοδήματός τους, επιδρούν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των παιδιών τους στην Ελλάδα. Τα παιδιά όλων των εθνικοτήτων, σε 

διαφορετικό βαθμό τα παιδιά της κάθε εθνικότητας, επιδιώκουν να κάνουν παρέα με 

Έλληνες, αλλά τα παιδιά με ‘άλλο θρήσκευμα’ προτιμούν να κάνουν παρέα με 

ομοεθνείς τους. Όσο αυξάνεται ο μισθός του γονέα μετανάστη τόσο τα παιδιά τους 

προτιμούν να συναναστρέφονται περισσότερο με Έλληνες, αλλά όσο αυξάνεται η 

διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα επιλέγουν να συναναστρέφονται εξίσου με 

Έλληνες και ομοεθνείς τους.   

 

Ο χώρος συναναστροφής των γονέων επηρεάζει το χώρο συναναστροφής των 

παιδιών τους. Όταν οι γονείς συναναστρέφονται περισσότερο με Έλληνες το ίδιο 

κάνουν και τα παιδιά τους και όταν συναναστρέφονται με ομοεθνείς τους, είναι πιο 

πιθανό, και τα παιδιά τους να επιλέγουν για παρέα τους ομοεθνείς τους. Οι κάτοχοι 

του ειδικού δελτίου ομογενούς βλέπουν τα παιδιά τους να συναναστρέφονται 

περισσότερο με Έλληνες. Το ίδιο παρατηρούμε όταν ως γλώσσα επικοινωνίας τα 

αδέλφια επιλέγουν την Ελληνική. 

 

Διερευνώντας τις επιδόσεις των παιδιών των μεταναστών στο ελληνικό σχολείο 

βλέπουμε ότι αυτές δεν καθορίζονται από το επίπεδο μόρφωσης των γονέων. Η 

μεταναστευτική εμπειρία των γονέων και οι δυσκολίες προσαρμογής δεν επέτρεψε σε 

πολλούς μετανάστες να αποκτήσουν τη μόρφωση που ίσως επιθυμούσαν. Από τα 

στοιχεία της έρευνάς μας προκύπτει ότι το 24% των Αλβανών μεταναστών ήρθε στην 

Ελλάδα για πρώτη φορά σε ηλικία 12-18 ετών. Οι μετανάστες αυτοί επωμίστηκαν 

όλο το βάρος των μειονεκτημάτων της μετανάστευση που αφορούν τη μόρφωσή 

τους. Το γεγονός όμως αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθειά τους να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να μορφωθούν. 

 

Η εθνικότητα και το θρήσκευμα επηρεάζουν τις επιδόσεις του μετανάστη μαθητή. Η 

γνώση της ελληνικής γλώσσας από τον γονέα συμβάλει θετικά στη βαθμολογία του 

παιδιού. Το φύλο, ο τόπος γέννησης του παιδιού και ο κοινωνικός χώρος 

συναναστροφής των παιδιών, είναι μεταβλητές που επηρεάζουν την επίδοση των 

παιδιών μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, περιμένουμε 

υψηλότερη επίδοση αν το παιδί είναι αγόρι, αν έχει  γεννηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη 

χώρα του εξωτερικού και αν συναναστρέφεται εξίσου με ομοεθνείς του και Έλληνες 
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ή μόνο με Έλληνες. Οι προθέσεις του γονέα να ενθαρρύνει τα παιδιά του να 

σπουδάσουν, επηρεάζουν διαφορετικά τις επιδόσεις των γιων από ότι των θυγατέρων. 

Θετική επίδραση στην επίδοση παρατηρείται στην περίπτωση που ο γονέας 

παροτρύνει το γιο του να σπουδάσει σε άλλη χώρα του εξωτερικού ενώ αρνητική 

επίδραση παρατηρείται στην περίπτωση που ο γονέας παροτρύνει την κόρη να 

σπουδάσει στη χώρα καταγωγής. 

 
Η υποχρεωτική εκπαίδευση των εννέα ετών για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, 

αναμένουμε να δώσει ίσες ευκαιρίες σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς και να μειώσει τις 

διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των παιδιών των μεταναστών διαφορετικών 

εθνικοτήτων. Η ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών στη χώρα υποδοχής 

μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη όλων των παιδιών στο Ελληνικό σχολείο. 

 

Κατά την εκτίμηση – από τον γονέα μετανάστη – της χώρας στην οποία πιστεύει ότι 

τα παιδιά του θα ευημερήσουν καλύτερα, η ανάλυσή μας καταδεικνύει ότι οι γονείς 

που έχουν παιδιά ενταγμένα στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

εκτιμούν ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα. Αντιθέτως οι γονείς 

που εμβάζουν χρήματα στη χώρα καταγωγής τους εκτιμούν ότι τα παιδιά τους θα 

ζήσουν καλύτερα στην πατρίδα τους. Επίσης γονείς από την Βουλγαρία και την 

Πολωνία, σε σχέση με Αλβανούς γονείς, δίνουν περισσότερες πιθανότητες οι κόρες 

τους να ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους από ότι στην Ελλάδα. Γονείς 

που προσδοκούν καλυτέρευση των εισοδημάτων τους, εκτιμούν ότι οι γιοι τους θα 

ευημερήσουν στην Ελλάδα ενώ γονείς με τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είχαν 

εργασιακή εμπειρία πριν μεταναστεύσουν πιστεύουν ότι οι γιοι τους θα ζήσουν 

καλύτερα εκτός Ελλάδας. 

 

Η ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν το μισθό των μεταναστών από την 

κύρια απασχόλησή τους καταδεικνύει ότι το φύλο και ο τόπος διαμονής του 

μετανάστη επηρεάζει σημαντικά το ύψος του μισθού του. Επίσης, η χώρα καταγωγής 

και η οικογενειακή κατάσταση συμβάλουν στη διαμόρφωση της οικονομετρικής 

εξίσωσης του μισθού. Συγκεκριμένα, οι μετανάστες από την Ρωσία και την Πολωνία 

έχουν υψηλότερους μισθούς από τους Αλβανούς, ενώ οι άγαμοι έχουν μεγαλύτερο 

μισθό από τους έγγαμους που άφησαν τη/το σύζυγο στη χώρα καταγωγής. 

Μεταβλητές που δηλώνουν ανθρώπινο κεφαλαίο, όπως τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
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γνώση της ελληνικής γλώσσας, συμβάλουν επίσης θετικά στο μισθό του μετανάστη 

και συμφωνούν με ευρήματα άλλων ερευνητών. Η διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, 

που υποδηλώνει εργασιακή εμπειρία, συσχετίζεται θετικά με το ύψος του μισθού. Οι 

ανασφάλιστοι έχουν χαμηλότερο μισθό από τους ασφαλισμένους. Αντιθέτως, το 

νομικό πλαίσιο διαμονής και εργασίας δεν εμφανίζεται ως σημαντικός παράγοντας 

προσδιορισμού του μισθού. Η διαφορά όμως, μεταξύ των μέσων μισθών των νόμιμων 

και παράνομων μεταναστών είναι σημαντική.  

                                                                                                                                                                        

Σε επόμενο στάδιο εκτιμήσαμε εξισώσεις μισθών των μεταναστών με βάση το φύλο 

και το νομικό καθεστώς παραμονής τους. Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν ότι οι 

άνδρες μετανάστες αμείβονται καλύτερα από ότι οι γυναίκες μετανάστριες όπως 

επίσης οι νόμιμοι μετανάστες αμείβονται καλύτερα από τους παράνομους. Παρόλο 

που δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στη συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου μεταξύ των δυο φύλων, οι αμοιβές τους διαφέρουν κατά πολύ. 

Συγκρίνοντας τους μισθούς ανδρών και γυναικών μεταναστών, που προέρχονται από 

οκτάωρη απασχόληση, προκύπτει μια διαφορά 30,7% περίπου υπέρ των ανδρών. Ένα 

μέρος της μισθολογικής διαφοράς οφείλεται στις χαμηλόμισθες θέσεις απασχόλησης 

που επιλέγουν από ανάγκη πολλές γυναίκες αλλά και στη συστηματική διάκριση που 

υπόκειται το γυναικείο φύλο.  

 

Αντιθέτως, ενώ η συνολική εργασιακή εμπειρία των παράνομων μεταναστών υστερεί 

κατά πολύ των νομίμων, η διαφορά στις αμοιβές είναι 20% υπέρ των νομίμων 

μεταναστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα 

φαίνεται να αμείβονται λιγότερο γιατί τα προσόντα τους και οι ικανότητες τους 

υπολείπονται των νομίμων. Οι παράνομοι μετανάστες απασχολούνται κυρίως ως 

ανειδίκευτοι αλλά και ως εξειδικευμένοι, σε θέσεις υπαλλήλου γραφείου και ως 

αυτοαπασχολούμενοι. Το γεγονός ότι οι μετανάστες μένουν παράνομα στην Ελλάδα 

δεν φαίνεται να  αποτελεί εμπόδιο στις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις. Η 

ανάλυσή μας καταδεικνύει ότι η διαφορά στους μισθούς μεταξύ νόμιμων και 

παράνομων μεταναστών οφείλεται στα ελλιπή προσόντα τους και όχι σε διακρίσεις.   

 

Αναφορικά με την συμμετοχή των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλικία, το οικογενειακό εισόδημα και η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση συνδέονται θετικά με την πιθανότητα συμμετοχής των γυναικών στο 
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εργατικό δυναμικό ενώ η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών 

αρνητικά. Όσο αφορά τους άνδρες μετανάστες, οι μουσουλμάνοι, σε σχέση με τους 

χριστιανούς και οι παράνομοι, σε σχέση με τους νόμιμους, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού. 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι από το σύνολο των μεταναστών που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό της 

Ελλάδας, οι παράνομοι μετανάστες, σε σχέση με τους νόμιμους μετανάστες, είχαν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να απασχολούνται κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 

Τα χρόνια εκπαίδευσης του άνδρα μετανάστη και τα χρόνια εργασιακής του 

εμπειρίας στην Ελλάδα, εκτός της παρούσης, συνδέονται αρνητικά με την πιθανότητα 

απασχόλησή τους γεγονός που δηλώνει ότι η αγορά εργασίας της Ελλάδας έχει 

ανάγκη από εργατικό δυναμικό χαμηλής μόρφωσης και ειδίκευσης. Οι έγγαμες 

μετανάστριες έχουν κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να 

απασχοληθούν. Επίσης, μικρότερη πιθανότητα απασχόλησης έχουν οι άνδρες που 

διαμένουν σε αστικές περιοχές. Το συνολικό, οικογενειακό, εισόδημα συσχετίζεται 

θετικά με την πιθανότητα απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω ευρήματα της οικονομετρικής μας ανάλυσης, οι 

προτάσεις που μπορούμε να διατυπώσουμε αφορούν: 

i) τη σοβαρή προσπάθεια καταγραφής όλων των μεταναστών που ζουν και 

εργάζονται στην Ελλάδα ώστε, γνωρίζοντας το μέγεθός τους, να είμαστε σε θέση να 

κάνουμε σωστές προβλέψεις της εξέλιξης των μεταναστευτικών ροών και το 

σημαντικότερο να προσδιορίσουμε το αριθμό μεταναστών που χρειαζεται η ελληνική 

αγορά εργασίας. 

ii) στη βάση αυτή να υπάρξει μια σωστή συνεργασία σε θέματα μεταναστών, του 

Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τις κατά τόπους Πρεσβείες 

μας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

iii) να προχωρήσουμε σε μια ευέλικτη διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών με 

ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο ώστε να καταστεί ευκολότερη 

η διαδικασία της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το παρόν 

σύστημα νομιμοποίησης αφήνει τους μετανάστες σε κατάσταση αβεβαιότητας με 

αποτέλεσμα οι μετανάστες για μεγάλα χρονικά διαστήματα να είναι σε μια παράνομη 
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ή ημιπαράνομη κατάσταση χωρίς αυτό να είναι υπαιτιότητα δική τους. Η σημερινή 

κατάσταση δεν βοηθά στην ενσωμάτωση των μεταναστών στο οικονομικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου. Η νομιμοποίησή τους είναι πολύ σημαντική για την 

ελληνική οικονομία μιας και θα συμβάλει τόσο στην αύξηση των εσόδων των 

ασφαλιστικών ταμείων όσο και στα φορολογικά έσοδα της χώρας. 

 

Η Ελλάδα, επισήμως, κατατάσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες όπου σημαντικό μέρος 

της παραγωγής προέρχεται από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Οι 

παράνομοι μετανάστες συμμετέχουν στην παράνομη προσφορά εργασίας, 

απασχολούνται κυρίως παράνομα και συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ της 

Ελλάδας. Η στασιμότητα όμως της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 

και η αναβολή στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής 

οικονομίας, επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.112 Από την έρευνα 

μας βλέπουμε πως, δεκαπέντε χρόνια μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στην 

Ελλάδα, οι παράνομοι μετανάστες σε σχέση με τους νόμιμους, έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας και έχουν τις 

ίδιες – αν όχι περισσότερες – ευκαιρίες απασχόλησης με τους νόμιμους μετανάστες. 

Για όσο διάστημα η αγορά εργασίας τροφοδοτείται με παράνομη εργασία το 

ασφαλιστικά ταμεία θα χάνουν μέρος των εσόδων τους και το Κράτος μέρος των 

φορολογικών του εσόδων. 

 

Η παράνομη μετανάστευση αναμφίβολα, ωφέλησε την οικονομία της Ελλάδας. Το 

χαμηλό κόστος εργασίας και παραγωγής αποτέλεσε κίνητρο για αύξηση της 

παραγωγής και των κερδών για ένα μέρος των επιχειρήσεων. Από το σημείο αυτό θα 

πρέπει να δώσουμε  προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στη 

βελτίωση των διαρθρωτικών της προβλημάτων. Η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών 

χωρών, όσον αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου νόμιμης οικονομικής μετανάστευσης, 

κρίνεται από την ικανότητά τους να καταπολεμήσουν την παράνομη εργασία και την 

παράνομη μετανάστευση. Αν επιδιώκουμε λοιπόν, μια υγιή ανάπτυξη της χώρας,  

πρότασή μας είναι να γίνουν πιο εντατικοί οι έλεγχοι στα σύνορα της Ελλάδας και 

στα σημεία εισόδου των παράνομων μεταναστών, να μειωθεί η γραφειοκρατία και το 

κόστος των νομιμοποιήσεων, να δοθούν κίνητρα για νόμιμη απασχόληση και να 

                                                 
112 Π.Λινάρδος-Ρυλμόν, (2003)σελ.8, Lianos, (2001). 
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διωχθούν ποινικά οι επιχειρήσεις που απασχολούν παράνομα εργαζομένους. Οι μέχρι 

τώρα νομιμοποιήσεις  των παράνομων μεταναστών, στα πλαίσια της μεταναστευτικής 

πολιτικής, οπωσδήποτε, αποτελούν ένα θετικό βήμα αλλά δεν οδήγησαν προς την 

εξομάλυνση της κατάστασης.  

 

Οι μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μαζί με τα παιδιά τους – 

μετανάστες δεύτερης γενιάς – τροφοδοτούν την αγορά εργασίας, συνεισφέρουν στα  

ασφαλιστικά ταμεία και αυξάνουν τον αναλογία του εργατικού δυναμικού στον 

πληθυσμό της Ελλάδας. Πρότασή μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτισή 

τους, ώστε να απορροφηθούν σε τομείς που παρουσιάζουν ελλείψεις και παράλληλα 

η εφαρμογή πολιτικών οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσής τους, διαδικασία 

επίπονη και με αβέβαιο αποτέλεσμα για τους μετανάστες πρώτης γενιάς αλλά 

ελπιδοφόρα για τα παιδιά των μεταναστών. Θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες 

καταδεικνύουν πως η αποδοχή των μεταναστών από την κοινωνία της χώρας 

υποδοχής και η ενσωμάτωσή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, 

συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου του 

μεταναστευτικού πληθυσμού.  

 

Οι μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί οικογενειακώς στην Ελλάδα, στην 

πλειονότητά τους δηλώνουν πρόθεση να μείνουν. Τα παιδιά τους, έχουν ενταχθεί στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, μαθαίνουν 

την Ελληνική Ιστορία και συναναστρέφονται με έλληνες συμμαθητές τους. Έχουμε 

όμως να αντιμετωπίσουμε το γεγονός  των μεγάλων διαρροών που παρατηρούνται 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη βάση αυτή πρέπει να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και την ίση 

αντιμετώπιση αυτών των παιδιών στην αγορά εργασίας. Να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 

ως μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες της Ελλάδας. Θα πρέπει να δοθούν  κίνητρα στους 

νεαρούς μετανάστες να αγαπήσουν το σχολείο και να το δουν σαν το μέσο με το 

οποίο θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους στην Ελλάδα. Μέσα από τις πολιτικές 

ένταξης, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς θα πρέπει πλέον να έχουν ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης με τους έλληνες πολίτες. 

 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία (βλέπε για παράδειγμα Romer,1989, Griliches, 

1997, Temple, 1999, Barro & Lee, 2001) το ανθρώπινο κεφάλαιο συσχετίζεται θετικά 
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με την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι η 

πιθανότητα να φύγουν οι άνδρες μετανάστες με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

μεγάλη. Η μη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, τους οδηγεί προς 

αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα ή επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους. Οι ίδιοι 

μετανάστες επιθυμούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε άλλη χώρα του εξωτερικού 

και εκτιμούν ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα σε τρίτη χώρα. Η αξιοποίηση 

του ανθρώπινου κεφαλαίου που έχουν ενσωματώσει θα βοηθήσει σε μια υγιή 

ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. 

 

Οι μετανάστες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση και χωρίς εργασιακή εμπειρία στη χώρα 

καταγωγής τους, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν στην Ελλάδα. 

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των παραπάνω μεταναστών, θα αυξήσουν 

την παραγωγικότητά τους στην αγορά εργασίας και θα διευκολύνουν την οικονομική 

ενσωμάτωση τους. Επίσης η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση 

για την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.  

 

Ενέργειες μείωσης των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες μετανάστριες στην 

ελληνική αγορά εργασίας καθώς και η αξιοποίηση του κεφαλαίου που αυτές 

ενσωματώνουν, μπορεί να αποφέρει αμοιβαίο όφελος τόσο στις ίδιες όσο και στην 

ελληνική οικονομία. Με δεδομένα τα οφέλη από την συμβίωση και συνύπαρξη 

Ελλήνων και μεταναστών, η οικονομική ενσωμάτωση τους κρίνεται απαραίτητη. 

Όταν αυτή επιτευχθεί μέσω της συσσώρευσης γνώσεων και εμπειριών που θα 

αποκτήσουν στην ελληνική αγορά εργασίας θα περιοριστεί και το μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ γηγενών και μεταναστών εργαζομένων. 

 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει μετανάστες με φθίνοντα όμως ρυθμό. Οι νέοι 

μετανάστες που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα θα πρέπει να έρθουν νόμιμα, 

συναρτήσει της δυνατότητας της χώρας να τους εξασφαλίσει νόμιμη εργασία και 

εγκατάσταση. Για το σκοπό αυτό, έχουν ήδη υπογραφεί διακρατικές συμφωνίες 

μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας και Βουλγαρίας με αντικείμενο την νόμιμη 

παραμονή και εργασία πολιτών των παραπάνω χωρών στη Ελλάδα, για περιορισμένη 

χρονική διάρκεια. Οι εποχικοί μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα κατόπιν αιτήσεως 

ελλήνων εργοδοτών για συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό 
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προσελκύεται ο αριθμός των μεταναστών που η οικονομία έχει ανάγκη. Οι παράνομα 

εισερχόμενοι μετανάστες θα πρέπει να επαναπροωθούνται στη χώρα καταγωγής τους. 

Ο βέλτιστος αριθμός μεταναστών που μπορεί να ζήσει και να εργαστεί νόμιμα στην 

Ελλάδα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο και ενδιαφέρουσα πρόταση έρευνας για άλλους 

ερευνητές. 

 

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των μεταναστών στην Ελλάδα, προέρχεται από 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες σύντομα θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η συλλογική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου, όπως η 

εγκαθίδρυση ενός κοινού καθεστώτος για το άσυλο και η εφαρμογή κοινών 

μεταναστευτικών πολιτικών με τις υπόλοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κρίνεται απαραίτητη. Με δεδομένο το μέγεθος του μεταναστευτικού αποθέματος που 

έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δυο δεκαετίες στην Ελλάδα, η μεταναστευτική 

πολιτική θα πρέπει πλέον να αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής στρατηγική της 

χώρας. 
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