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Παράρτημα 2ου Κεφαλαίου 
 

Π.2.1   Πορεία της Μεταναστευτικής Κίνησης στην Ελλάδα 

Μέχρι πρόσφατα, η Ελλάδα αποτελούσε μία χώρα εξαγωγής μεταναστών παρά μία 

χώρα υποδοχής. Μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση της μεταναστευτικής τάσης για 

την Ελλάδα από τον 20 αιώνα και έπειτα, περιορίζεται κυρίως σε εισροές τους από τα 

Βαλκάνια εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, καθώς και σε πρόσφυγες από την 

Μικρά Ασία και την Αίγυπτο.1 Αυτοί οι πρόσφυγες ήταν ελληνικής καταγωγής, οι 

οποίοι αφομοιώθηκαν στην χώρα υποδοχής πολύ γρήγορα, ασκώντας μία ιδιαίτερα 

θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία και το εμπόριο.  

 

Μία περισσότερο λεπτομερής εξέταση της πορείας των μεταναστευτικών ροών εντός 

και εκτός της Ελλάδας από το 1950 και έπειτα, καθιστά εφικτή την διάκρισή τους σε 

τρεις χρονικές περιόδους. Πρώτον, είναι η περίοδος από τα μέσα του 1950 μέχρι το 

1974 που χαρακτηρίζεται από μία καθαρή μεταναστευτική εκροή (Zimmermann, 

1995), καθώς πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν την χώρα για 

οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Σχεδόν ο μισός από αυτόν τον 

πληθυσμό, κατευθύνθηκε σε παραδοσιακούς τόπους υποδοχής μεταναστών, όπως οι 

Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία, ενώ από το 1958 και έπειτα, βασικό τόπο 

προορισμού αποτέλεσαν οι αγορές εργασίας της Δυτικής Ευρώπης, και δη της 

Δυτικής Γερμανίας.2 Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Lianos (1980) και Glytsos & 

Katseli (1997), περί τα 416.000 άτομα μετανάστευσαν σε υπερατλαντικές χώρες, 

813.000 επέλεξαν την Δυτική Γερμανία, ενώ η επιλογή του Βελγίου και της Σουηδίας 

ως περιοχές εγκατάστασης ήταν πιο περιορισμένη. Αναφερόμενος στο θέμα αυτό, ο 

Lianos (1993) υπολόγισε ότι η μεικτή μετανάστευση ανήλθε στα 1.155.000 άτομα, ή 

διαφορετικά στο 13% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Μπορεί η ένταση της 

καθαρής μετανάστευσης να είναι μικρότερη, αλλά δεν αναιρείται το γεγονός ότι το 

μέγεθός της ήταν πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη μας και το μέγεθος του 

πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Πάντως το βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεταναστών αυτής της χρονικής περιόδου, ήταν ότι οι 

αγρότες της νότιας Ευρώπης, μετατράπηκαν σε εργάτες για την κάλυψη των αναγκών 

                                                 
1 Υπολογίζονται στα 1.4 εκατομμύρια άτομα, περίπου, στα 1920, όπως και γύρω στα 350.000 άτομα 
στα 1950 από την Κωνσταντινούπολη. 
2 Έφευγαν για ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, κυρίως,  την περίοδο μέχρι το 1955. 
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των οικονομιών της βόρειας Ευρώπης στον βιομηχανικό κλάδο και τον κλάδο των 

κατασκευών.3,4  

 

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 συνέβαλε στην επακόλουθη οικονομική ύφεση και την 

απότομη πτώση στην ζήτηση της αγοράς εργασίας. τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό 

με την υιοθέτηση αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών από πολλές χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης επηρέασαν και τις ροές μετανάστευσης (Dustmann, 1996). 

Μεταβαίνουμε, επομένως, στην δεύτερη περίοδο που κυμαίνεται από το 1975 μέχρι 

και το 1989 κατά την οποία οι διεθνείς κινήσεις του ελληνικού πληθυσμού 

εμφανίζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά. Από την μία πλευρά, η μετανάστευση 

μειώθηκε σημαντικά, καθώς περίπου μισοί από τους μετανάστες της προηγούμενης 

περιόδου επέστρεψαν στην Ελλάδα. Μπορεί 215.000 άτομα να μετανάστευσαν στην 

δυτική Γερμανία, ταυτόχρονα, όμως, 400.000 επανήλθαν στην Ελλάδα. Οπότε, 

195.000 Έλληνες μετανάστες της προηγούμενης χρονικής περιόδου επέστρεψαν στην 

χώρα μας (Kasimis et al., 2003).5 Από την άλλη πλευρά, επετράπη στους πολιτικούς 

πρόσφυγες της μεταπολεμικής περιόδου (1946-1949) να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ο 

αριθμός των οποίων ανέρχεται στα 40.000 άτομα, περίπου (Glytsos, 1995). Αν 

λάβουμε υπόψη μας όλους τους Έλληνες που επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους, 

εκτιμάται ότι περίπου 492.000 άτομα επανήλθαν στην χώρα.  

 

Το τελευταίο σημείο για την χρονική αυτή περίοδο αναφέρεται στην εισροή ξένων 

στην Ελλάδα. Αυτές οι μεταναστευτικές ροές, σχετίζονται με παράνομους 

μετανάστες από την Πολωνία και τις φτωχές περιοχές της Ασίας και της Αφρικής 

(Fakiolas & King, 1996, Fakiolas, 1999). Αυτά τα άτομα επέλεξαν την Ελλάδα, 

αποσκοπώντας στην εξεύρεση μίας θέσης εργασίας κυρίως στον αγροτικό τομέα και 

στον κλάδο των κατασκευών.6 Πέραν των μη νόμιμων μεταναστών από τις 

προαναφερθείσες περιοχές, στην Ελλάδα διέμεναν και πολίτες των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική τους διαφορά από την παραπάνω ομάδα, ήταν ότι 

                                                 
3 Δεν παρέμειναν όλοι από αυτούς τους μετανάστες στον τόπο προορισμού τους. Πολλοί από αυτούς 
επέστρεψαν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιοι άλλοι επέστρεψαν και έφυγαν ξανά 
για την ίδια χώρα ή για άλλους προορισμούς (Lianos, 1975/1980). 
4 Οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετανάστες από τις μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, αλλά 
και Πορτογαλία) απασχολούνταν στον αγροτικό κλάδο παραγωγής με έναν σημαντικό ποσοστό από 
αυτούς, μάλιστα, να είναι και ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων γης. 
5 Αναφέρεται μόνο για επιστροφή από την περιοχή της δυτικής Γερμανίας. 
6 Ο αριθμός τους δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα 50.000 άτομα. 
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αφενός μεν, είχαν άδεια παραμονής, αφετέρου δε, δεν υπερέβαιναν τα 30.000 άτομα.7 

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη μεταναστών στην επικράτεια της Ελλάδας δεν φαίνεται να 

ασκούσε σημαντική επίδραση πάνω στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της 

χώρας. Το σκηνικό αυτό ήρθε να ανατρέψει η μαζική ροή μεταναστών κατά την 

δεκαετία του 1990. 

 

Ερχόμαστε, έτσι, στην τρίτη χρονική περίοδο που αναφέρεται στα έτη μετά την 

πτώση των καθεστώτων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το 1989. Οι εισροές 

ξεκίνησαν από χώρες των οποίων οι κεντρικά κατευθυνόμενες οικονομίες 

προσπάθησαν να ακολουθήσουν μία πορεία φιλελευθεροποίησης. Μέσω αυτών των 

γεωπολιτικών αλλαγών, το αποτέλεσμα ήταν η χώρα να μετατραπεί σε χώρα 

υποδοχής για μη καταγεγραμμένους μετανάστες από την ανατολική και κεντρική 

Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση, όπως και τις χώρες του τρίτου κόσμου. Για 

παράδειγμα, στις αρχές του 1990, μισό εκατομμύριο ξένων πολιτών βρισκόταν στην 

Ελλάδα, από τους οποίους οι 300.000 ήταν εντός του εργατικού δυναμικού. Με άλλα 

λόγια, το 5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και το 7.5% του εργατικού της 

δυναμικού ήταν ξένης καταγωγής. Το πρόβλημα, πάντως, δεν φαίνεται να σχετίζεται 

τόσο με την είσοδο ξένων ατόμων στην Ελλάδα, όσο με το γεγονός ότι τα άτομα αυτά 

εισέρχονταν παράνομα και ενίσχυαν τον τομέα της παραοικονομίας. Σύμφωνα με 

μελέτες, ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών για την περίοδο αυτή υπολειπόταν κατά 

10 φορές, του αντίστοιχου αριθμού των παράνομων μεταναστών.8 Αυτή η δραματική 

και απότομη αύξηση της εισροής μεταναστών ήταν ένα απρόσμενο φαινόμενο τόσο 

για την κυβέρνηση όσο και για τον ίδιο τον πληθυσμό.9 

 

Σήμερα η Ελλάδα είναι μία χώρα περίπου 900.000 μεταναστών οι οποίοι προέρχονται  

τόσο από χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και εκτός της Κοινότητας. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που περισυλλέγησαν από το Κέντρο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μετανάστες 

αποτελούν το 8.5% του πληθυσμού της χώρας και πάνω από το 10% του εργατικού 

δυναμικού. Στην επόμενη ενότητα θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά των 
                                                 
7 Ο Lianos αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για τα χρόνια 1980, 1984 και 1988 οι ξένοι που κατάγονταν 
από κράτη μέλη της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονταν μόλις στις 29.000, 27.000 και 26.000, 
αντίστοιχα. 
8 The Library of Congress Country Studies, CIA World Fact book. 
9 Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 καταγράφηκε μία αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού εις 
βάρος των νέων μεταναστών. 
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μεταναστών έτσι όπως προέκυψαν από την Απογραφή που πραγματοποιήθηκε στην 

Ελλάδα το έτος 2001. 

 

Π.2.2  Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των Μεταναστών 

Η απογραφή του πληθυσμού που έλαβε χώρα το έτος 1991 κατέγραψε περίπου 10 

εκατομμύρια κατοίκους στην Ελλάδα, από τους οποίους λιγότεροι από 200.000 ήταν 

μετανάστες. Η πιο πρόσφατη απογραφή του Μαρτίου του 2001 έκανε εμφανή την 

δραματική αύξηση του αριθμού των μεταναστών τόσο σε απόλυτους όρους, όσο και 

σε σχέση με τον αριθμό του γηγενούς πληθυσμού. Σύμφωνα με τον πίνακα 1 

καταγράφηκε μία αύξηση της αναλογίας του μεταναστευτικού πληθυσμού κατά έξι 

περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Βέβαια, αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να μας 

παρέχουν πληροφόρηση για τον αριθμό των μη νόμιμων μεταναστών στην χώρα. 

Πάντως, με βάση τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης για τα θέματα της διεθνούς μετανάστευσης, οι μετανάστες στην Ελλάδα 

αποτελούν το 7.5% με 9.5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.10  

 

Πίνακας Π.2.1  Εγχώριος και μεταναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα 

Πληθυσμός 1991 2001 

Συνολικός Πληθυσμός στην Ελλάδα 10.260.000 10.440.972 

Μετανάστες στην Ελλάδα 167.000 762.191 

Ποσοστό των Μεταναστών στην Ελλάδα 1.6 % 7.3 % 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
 

Από αυτούς, οι 48.560 προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

15, τις Η.Π.Α και την Αυστραλία, ενώ άλλες 17.426 είναι Κύπριοι με προνομιακό 

καθεστώς. Οι εναπομένοντες είναι μη ευρωπαίοι ή σε μη-ομογενές καθεστώς, των 

οποίων τα ενήλικα μέλη ζητούν την συνήθη άδεια παραμονής. Οπότε, μέσω μίας 

απλής σύγκρισης των στοιχείων του παραπάνω πίνακα, γίνεται εμφανές ότι οι 

δημογραφικές εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο οφείλονται ως επί το πλείστον στην 

έλευση της τελευταίας ομάδας μεταναστών και των οικογενειών τους.  

Το σημείο αυτό επιβεβαιώνει και η αναλογία των μεταναστών στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, το 95% του ξένου πληθυσμού προέρχεται από 

                                                 
10 OECD Report on International Migration Trends (2001). 
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χώρες εκτός της ζώνης των 15, την στιγμή που η αναλογία στα υπόλοιπα κράτη μέλη 

είναι μόλις ένας προς τρεις. Η Ελλάδα, συνεπώς, αποτελεί μία πολυπολιτισμική χώρα, 

καθώς οι μετανάστες που περνούν τα σύνορά της προέρχονται από 195 διαφορετικές 

χώρες.  

 

Πίνακας Π 2.2  Ξένος πληθυσμός στην Ελλάδα στο σύνολο και ανά φύλο, έτος 2001 

Χώρα 
Καταγωγής 

Αριθμός 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Ανδρών 

Αριθμός 
Γυναικών

Ποσοστό 
Γυναικών

Αριθμός 
Μεταναστών 

Ποσοστό 
για τους 
μετανάστες

Αλβανία 257.179 58.7 % 180.857 41.3 % 438.036 57.5 % 

Βουλγαρία 13.893 39.6 % 21.211 60.4% 35.104 4.6 % 

Γεωργία 9.841 43.0 % 13.034 57.0 % 22.875 3.0 % 

Ρουμανία 12.448 56.6 % 9.546 43.4 % 21.994 2.9 % 

Ρωσία 6.548 37.3 % 10.987 62.7 % 17.535 2.3 % 

Ουκρανία 3.339 24.5 % 10.276 75.5 % 13.616 1.8 % 

Πολωνία 5.877 45.8 % 6.954 54.2% 12.831 1.7 % 

Πακιστάν 10.654 95.7 % 476 4.3 % 11.130 1.5 % 

Τουρκία 3.999 50.7 % 3.882 49.3% 7.881 1.0 % 

Αρμενία 3.615 46.7 % 4.127 53.3% 7.742 1.0 % 

Αίγυπτος 5.693 76.4 % 1.755 23.6 % 7.448 1.0 % 

Ινδία 6.719 93.1 % 497 6.9 % 7.216 0.9 % 

Ιράκ 4.841 69.8 % 2.095 30.2 % 6.936 0.9 % 

Φιλιππίνες 1.529 23.6 % 4.949 76.4 % 6.478 0.8 % 

Άλλοι 38.206 50.2 % 37.828 49.8 % 76.034 0.1 % 

Σύνολο 384.381 50.4 % 377.810 49.6 % 762.191 100.0 % 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
 

Όπως αναφέρει και ο πίνακας 2, η χώρα με τους περισσότερους εκπροσώπους είναι η 

Αλβανία (57.5%), ακολουθούμενη από την Βουλγαρία (4.6%), την Γεωργία (3.0%) 

και την Ρουμανία (2.9%). Στον αντίποδα βρίσκονται μετανάστες από χώρες της 

Ασίας- όπως οι Ινδίες, το Ιράκ και οι Φιλιππίνες- οι οποίοι δεν αγγίζουν ούτε το 1% 

του συνολικού αριθμού των μεταναστών στην Ελλάδα. Όσον αφορά τους ευρωπαίους 

ομολόγους τους, ο Baldwin (2004) αναφέρει ότι οι Κύπριοι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί 

αλλά και οι Αμερικανοί εμφανίζουν σημαντικές κοινότητες, κάθε μία από τις οποίες 
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αγγίζει το 2% του ξένου πληθυσμού της χώρας. Η Ελλάδα είναι μοναδική στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας μία κυρίαρχη ομάδα μεταναστών που υπερβαίνει το 50% 

του μεταναστευτικού πληθυσμού της. 

 

Σε γενικές γραμμές, το φύλο είναι εξισορροπημένο όπως φανερώνει ο πίνακας 2, 

παρόλο που κάποιες εθνικότητες έχουν αρκετά λοξές κατανομές. Στο ένα άκρο 

τοποθετούνται χώρες όπου η μεταναστευτική εισροή σχετίζεται με το γυναικείο φύλο. 

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι Φιλιππίνες (76.4%), η Ουκρανία (75.5%), η 

Ρωσία (62.7%) και η Βουλγαρία (60.4%). Στο άλλο άκρο βρίσκονται ασιατικές χώρες 

όπως το  Πακιστάν (95.7%), οι Ινδίες (93.1%), η Αίγυπτος (76.4%) και το Ιράκ 

(69.8%), που έχουν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες μετανάστες στην Ελλάδα. Αυτές οι 

συγκεντρώσεις οφείλονται σε πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εν 

λόγω χωρών. Πιο ομαλή παρουσιάζεται η κατάσταση για τις υπόλοιπες χώρες, καθώς 

ο αριθμός των ανδρών που μεταναστεύει στην Ελλάδα είναι σχεδόν ίσος με τον 

αντίστοιχο των γυναικών. Παραδείγματος χάριν, οι Αλβανοί, οι Ρουμάνοι και οι 

Τούρκοι υπερτερούν ελαφρώς των γυναικών τους11, ενώ η αντίστροφη τάση 

χαρακτηρίζει τις χώρες της Γεωργίας, της Πολωνίας, και της Αρμενίας.12 

 

Μία από τις βασικές διαφορές του πληθυσμού της Ελλάδας από εκείνον των 

μεταναστών, αποτελεί η μικρότερη ηλικιακή συγκέντρωση της δεύτερης ομάδας. Το 

17% των μεταναστών περιλαμβάνει παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει το 17ο έτος 

της ηλικίας τους, ενώ και η μέση ηλικία για τους ενήλικες είναι τα 30 έτη 

ανεξαρτήτως φύλου. Μόλις το 36% των εισερχομένων στην εδαφική περιοχή της 

Ελλάδας έχει ηλικία άνω των 35 χρόνων. Αυτά τα στοιχεία θα είναι χρήσιμα όταν 

αναφερθούμε στην απασχόληση των μεταναστών στην χώρα μας.  

 

Στον πίνακα 3 παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την μόρφωση των 

μεταναστών. Οι χώρες έχουν τοποθετηθεί κατά φθίνουσα σειρά της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έξι στους δέκα μετανάστες έχουν 

ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ένα 8% περίπου από αυτούς είναι 

και κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Η Ουκρανία και η Ρωσία είναι οι 
                                                 
11 Για κάθε μία από τις παραπάνω εθνικότητες τα ποσοστά είναι 58.7% έναντι 43.3%, 56.6% έναντι 
43.4% και 50.7% έναντι 49.3%, αντίστοιχα. 
12 43.0% έναντι 57.0%, 45.8% έναντι 54.2% και 46.7% έναντι 53.3% για τις τρεις τελευταίες χώρες 
αντίστοιχα. 
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πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση αυτή, με τους Αλβανούς και τους Πακιστανούς να 

καταλαμβάνουν μόλις τις δύο τελευταίες θέσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες που φεύγουν 

από την χώρα τους για μία καλύτερη ζωή έχουν περισσότερα μορφωτικά εφόδια από 

ότι οι άνδρες, καθώς το 52% από αυτές έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και το 9% έχει αποφοιτήσει από ανώτερες σχολές.13 

 

Πίνακας Π.2.3  Επίπεδο εκπαίδευσης μεταναστών ανά χώρα και ανά φύλο, έτος 2001 

Χώρα 
Καταγωγής Αναλφάβητοι Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ουκρανία 3.2 % 27.6 % 42.9 % 26.3 % 

Ρωσία 3.4 % 38.8 % 34.9 % 19.7 % 

Αίγυπτος 12.5 % 32.4 % 35.9 % 19.1 % 

Γεωργία 6.6 % 44.6 % 31.7 % 17.0 % 

Φιλιππίνες 7.1 % 29.2 % 52.8 % 10.9 % 

Βουλγαρία 5.4 % 49.6 % 34.6 % 10.4 % 

Πολωνία 8.0 % 28.5 % 53.4 % 10.2 % 

Ρουμανία 5.3 % 34.9 % 52.9 % 6.9 % 

Αλβανία 11.2 % 56.7 % 27.0 % 5.0 % 

Πακιστάν 13.8 % 60.8 % 23.5 % 1.9 % 

Ινδία 10.7 % 63.3 % 24.1 % 1.9 % 

Άνδρες 9.2 % 34.5 % 49.9 % 6.2 % 

Γυναίκες 9.2 % 29.0 % 52.4 % 9.2 % 

Μέσος 
Συνόλου 

9.2 % 31.8 % 51.1 % 7.6 % 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
 

Από τα στοιχεία προηγούμενης παραγράφου, όπου αναφερθήκαμε στην ηλικιακή 

σύνθεση των μεταναστών, κατέστη εμφανές ότι γύρω στο 80% της εν λόγω ομάδας 

μετέχει στο εργατικό δυναμικό. Από αυτά τα 609.753 άτομα, μόλις το 59% κατέχει 

κάποια θέση εργασίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας.14 Ο 

ακόλουθος πίνακας 4 κατανέμει τους εργαζόμενους μετανάστες με βάση την χώρα 

προέλευσής τους. Οι κάτοικοι των όμορων περιοχών της Ελλάδας εμφανίζουν για 
                                                 
13 Υπολείπονται σαφώς του 50% των ανδρών για την ολοκλήρωση του λυκείου και του 6% που 
παρακολούθησαν ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. 
14 Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 248.079 άτομα. 
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ακόμη μία φορά πλεονέκτημα καθώς το 58% των Αλβανών μεταναστών και το 6% 

των αντίστοιχων Βούλγαρων έχουν καταφέρει να απασχολούνται σε κάποια θέση 

εργασίας. Οι πιο μακρινές χώρες (Ινδίες και Πακιστάν) κατατάσσονται στην ένατη 

και δέκατη θέση, αντιστοίχως. Πάντως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι 

αυτές οι 392.000 των μεταναστών απαρτίζουν το 8.5% του συνολικού εγχώριου 

εργατικού δυναμικού. 

 

Πίνακας Π.2.4  Δέκα πρώτες εθνικότητες μεταναστών που μετέχουν ενεργά στο 
εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, έτος 2001 

Χώρα 
Καταγωγής 

Αριθμός εργαζόμενων 
μεταναστών 

Ποσοστό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό
των μεταναστών 

Αλβανία 226.301 57.8 % 

Βουλγαρία 23.147 5.9 % 

Ρουμανία 14.808 3.8 % 

Γεωργία 11.181 2.9 % 

Πακιστάν 9.238 2.4 % 

Ουκρανία 8.356 2.1 % 

Ρωσία 7.855 2.0 % 

Πολωνία 7.333 1.9 % 

Ινδία 6.062 1.6 % 

Φιλιππίνες 4.948 1.3 % 

Άλλοι 72.445 18.5 % 

Σύνολο 391.674 100.0 % 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 

 

Το ερώτημα που προκύπτει λογικά σε κάποιον από όλα τα προηγούμενα, είναι σε 

ποιες θέσεις εργασίας απασχολούνται αυτοί οι μετανάστες. Προκειμένου, όμως, να 

απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να δούμε πρώτα την γεωγραφική 

κατανομή των μεταναστών στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ανάλογα με την 

τοποθεσία αναμένουμε να αλλάζει και η φύση της εργασίας την οποία επιτελούν. Στις 

δύο επόμενες ενότητες θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. 
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Π.2.3  Γεωγραφική Κατανομή των Μεταναστών 

Η δυνατότητα αναφοράς στην γεωγραφική κατανομή των μεταναστών στον ελλαδικό 

χώρο κατέστη για πρώτη φορά εφικτή μέσω της απογραφής του 2001. Η στατιστική 

υπηρεσία κατάφερε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία 

εγκατάστασης των ξένων πληθυσμών στην Ελλάδα και την πυκνότητά τους στις 

συγκεκριμένες περιοχές. 

 

Ανάλογα με την χώρα προέλευσης ποικίλουν και οι τόποι προορισμού. Αρχικά 

κάνουμε λόγο για εκείνα τα άτομα που εισέρχονται στην Ελλάδα έχοντας ως χώρα 

καταγωγής κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή των 

ελληνικών περιοχών βρίσκεται το νησί της Αλοννήσου με ποσοστό που φτάνει το 

6.4%, ενώ αναμενόμενη είναι και η καταγραφόμενη τάση για εγκατάσταση των 

ευρωπαίων πολιτών στα πλούσια προάστια των Αθηνών. Μάλιστα, η Αθήνα, η 

Γλυφάδα, η Κηφισιά και η Βούλα εμφανίζουν την υψηλότερη συγκέντρωση για την 

εν λόγω ομάδα. Το ίδιο σκηνικό παρατηρείται τόσο για το πολεοδομικό συγκρότημα 

της Θεσσαλονίκης, όσο και για πολλά ελληνικά νησιά, όπως για παράδειγμα στα 

νότια της Ρόδου και στην Λίνδο, στη Σύμη, την Αμοργό, την Σκιάθο και τις Σπέτσες.  

 

Εάν δούμε την κατανομή των μη ευρωπαίων, η υψηλότερη αφορά τα νησιά της 

Μυκόνου, της Κέας, της Σκιάθου και της Ζακύνθου. Στην κατηγορία εντάσσονται και 

η Αττική, οι περιοχές εγγύς της Αθήνας, καθώς και τα βορειοδυτικά ελληνικά 

σύνορα, με ποσοστά συγκέντρωσης που κυμαίνονται μεταξύ 13% και 25%. 

Αναλογικά με τον εγχώριο πληθυσμό, το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των μεταναστών 

βρίσκεται στον δήμο Αθηναίων. υπάρχουν περίπου 132.000 μετανάστες που 

αντιστοιχούν στο 17% του τοπικού πληθυσμού. Η Θεσσαλονίκη είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος δήμος με 27.000 αγγίζοντας μόλις το 7% του εγχώριου πληθυσμού. 

Μετά έρχονται οι περιοχές γύρω από την Αθήνα, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η 

Ζάκυνθος. Οι λιγότερο επιθυμητές περιοχές για τους μετανάστες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν, ταυτόχρονα, και την χαμηλότερη πυκνότητα 

σε όρους ξένου πληθυσμού, τοποθετούνται στην βορειοανατολική Ελλάδα και την 

Αλεξανδρούπολη.  

 

Το πρώτο συμπέρασμά μας για την γεωγραφική κατανομή των μεταναστών είναι ότι 

τα κυριότερα πληθυσμιακά κέντρα της Ελλάδας προσελκύουν τους μετανάστες 
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ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε. Το δεύτερο 

συμπέρασμα αφορά την πυκνότητά τους σε σχέση με τον τόπο προορισμού. Στην 

κορυφή βρίσκεται η πόλη των Αθηνών με ποσοστό 17%, η Αττική, τα Χανιά και η 

Ρόδος αγγίζουν το 8%, η Θεσσαλονίκη είναι στο 7%, ενώ στις κατώτερες θέσεις της 

λίστας βρίσκονται οι Σέρρες, η Δράμα, η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη.15  

 

Το θέμα αυτό απασχόλησε διάφορους συγγραφείς οι οποίοι προσπάθησαν να 

εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες εθνικότητες κατανέμονται στις 

περιοχές της Ελλάδας. Οι Rovolis & Tragaki (2005) για να ερμηνεύσουν την 

κατανομή και την συγκέντρωση των μεταναστών έκαναν χρήση τριών μερών. του 

συντελεστή διακύμανσης, του δείκτη Herfindahl – Hirschman και του λόγου 

τοποθεσίας.16 Τα αποτελέσματά τους καταδεικνύουν ότι οι Αλβανοί προτιμούν τις 

βορειοδυτικές περιοχές της χώρας με την μεγαλύτερη συγκέντρωση να εμφανίζεται 

στην Άρτα. Αντίθετα, στην Θράκη, και δη στον Έβρο, την Ροδόπη και την Ξάνθη 

είναι εξαιρετικά σπάνιο να συναντήσουμε μετανάστες αλβανικής καταγωγής. Η 

δεύτερη πληθυσμιακά μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών είναι εκείνη των Βουλγάρων. 

Το Λασίθι, η Λακωνία, η Μεσσηνία, ο Έβρος, η Καβάλα και η Λέσβος εμφανίζουν 

την υψηλότερη πιθανότητα να αποικηθούν από εκπροσώπους αυτής της χώρας. Τα 

χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσής τους αφορούν την Δυτική Ελλάδα κινούμενοι 

μάλιστα προς τον βορρά. Αυτή η κατανομή δηλώνει στην ουσία ότι Αλβανοί και 

Βούλγαροι κατανέμονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ότι η μεταξύ 

τους σχέση είναι συμπληρωματική. Για τις άλλες ομάδες βλέπουμε ότι οι Ρουμάνοι 

επιλέγουν την Νότια Ελλάδα και κυρίως την Λακωνία, οι Ουκρανοί την Αθήνα και 

την Θράκη, ενώ οι Γεωργιανοί και οι Ρώσοι συγκεντρώνονται στην Ξάνθη, την 

Ροδόπη, την Θεσσαλονίκη και την Δράμα. Ενώ οι τρεις αυτές εθνικότητες 

αποφεύγουν την Κεντρική Ελλάδα, η αντίθετη τάση κυριαρχεί για τους Ινδούς και 

τους Πακιστανούς. Τέλος, η Πολωνία και οι Φιλιππίνες φαίνεται να αποστέλλουν 

τους κατοίκους τους προς την πρωτεύουσα της χώρας. 

 

Και οι Iosifides et al. (2006) επηρεασμένοι από την ίδια γενική ιδέα επικεντρώθηκαν 

στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα σε τρεις νομούς: την Αχαΐα, 

                                                 
15 Ακόμη και για την περίπτωση που καταγράφονται υψηλοί αριθμοί μεταναστών, η συγκέντρωσή τους 
είναι χαμηλή σε σχέση με το μέγεθος του ντόπιου πληθυσμού. 
16 Location quotient. 
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την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλία. Για ακόμη μία φορά, οι εθνικότητες με την 

υψηλότερη εκπροσώπηση είναι εκείνες που καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις 

στον πίνακα 2. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των Αλβανών ανέρχεται στο 47.5%, 

έπονται οι Βούλγαροι με 12.2% και στην τρίτη θέση κατατάσσονται με ποσοστό 

9.5% οι Ρουμάνοι. Το ενδιαφέρον εύρημα του εν λόγω άρθρου συνδέεται με το 

γεγονός ότι οι μετανάστες από τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη, που 

εισέρχονται στην Ελλάδα για οικονομικούς λόγους κατανέμονται τόσο στις αστικές 

όσο και στις αγροτικές περιοχές των παραπάνω νομών. Τέλος, οι Kassimis & 

Papadopoulos (2005), επικεντρώθηκαν  σε τρεις αγροτικές ελληνικές περιοχές στις 

οποίες υπήρξε σημαντική εισροή μεταναστών. Πρόκειται για την περιοχή της 

Κόνιτσας στον νομό Ιωαννίνων, την περιοχή του Βέλο στον νομό Κορινθίας, όπως 

και στην περιοχή του Κίσσαμου – Νιοχωρίου του νομού Χανίων. 

 

Π.2.4  Τομείς Απασχόλησης των Μεταναστών 

Πλέον, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν οι 

μετανάστες όταν εισέρχονται στην χώρα μας. Ο Lianos (1996) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι μετανάστες –για την συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ως επί το 

πλείστον άνδρες Αλβανοί ηλικίας μικρότερης των 50 ετών –απασχολούνται στην 

γεωργία. Μάλιστα, είχαν φτάσει στο σημείο, σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό να 

περιλαμβάνει τους μετανάστες οι οποίο ελάμβαναν μισθούς μέχρι και κατά 40% 

χαμηλότερους από τους αντίστοιχους των Ελλήνων εργαζομένων. 

 

Στον πίνακα 5 αναφέρουμε τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των Iosifides et 

al.(2006) σχετικά με τους τομείς απασχόλησης των μεταναστών. Το θετικό στοιχείο 

της έρευνάς τους μεταξύ των άλλων είναι ότι διακρίνουν μεταξύ αστικών και 

αγροτικών περιοχών. Στο σύνολο, ο κλάδος των υπηρεσιών απορροφά το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μεταναστών (35%) και ακολουθούν ο τομέας των κατασκευών, ο 

αγροτικός τομέας, η βιομηχανική παραγωγή και ο τουρισμός. Όταν, όμως, 

εξετάζουμε και τον τόπο κατοικίας των μεταναστών τα αποτελέσματα μεταβάλλονται 

σημαντικά. Στην ύπαιθρο, πρωταρχικός τομέας απασχόλησης είναι η ενασχόληση με 

την γεωργία αγγίζοντας το 37%, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον τομέα των 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ανεξαρτήτως τόπου- πόλης ή υπαίθρου- κατέχει σημαντική 

θέση για την απασχόληση των μεταναστών, κάτι το οποίο κατά τους Papadopoulos 
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(2004) και Spilanis et al. (2004), αντανακλά την τάση αστικοποίησης των αγροτικών 

περιοχών. 

 

Πίνακας Π.2.5  Τομέας απασχόλησης και τόπος κατοικίας 

 Υπηρεσίες Κατασκευές Γεωργία Βιομηχανία Άνεργοι / 
Οικιακά Τουρισμός

Άστυ 35.0 33.1 9.2 10.4 10.4 1.8 

Ύπαιθρος  35.1 22.1 36.8 3.5 1.8 1.8 

Σύνολο 35.0 30.0 16.4 8.6 8.2 1.8 

Πηγή: Από το άρθρο των Iosifides et al. (2005) 
 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα συνάδουν με τα ευρήματα των Cavounidis & Hatzaki 

(2000), οι οποίοι βρήκαν ότι πάνω από το 65% των μεταναστών στις περιοχές 

περιφερειακά της πρωτεύουσας είναι αλβανικής καταγωγής. Μάλιστα, στις αγροτικές 

περιοχές εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση σε σχέση με εκείνη του ντόπιου 

πληθυσμού. Οπότε, είναι αναμενόμενο να απασχολούνται, κυρίως, και κατά 

φθίνουσα σειρά στην γεωργία, τις κατασκευές, τον τουρισμό και τις οικιακές 

εργασίες. Και οι Kassimis & Papadopoulos (2005) συμβαδίζουν με τα προηγούμενα. 

Για τις τρεις γεωγραφικές περιοχές που εξετάζουν, οι μετανάστες απασχολούνται σε 

αγροτικές εργασίες αποφέροντας σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τον 

εγχώριο πληθυσμό.  

 

Πάντως, οι μοναδικές πλήρεις και πιθανές πηγές πληροφόρησης για την απασχόληση 

των μεταναστών αποτελούν η απογραφή του 2001, τα διάφορα στοιχεία από την 

χορήγηση αδειών παραμονής στην χώρα, όπως και τα δεδομένα που τηρεί το Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Εξετάζοντας τα κύρια επαγγέλματα απασχόλησης των ανδρών μεταναστών, ο 

πίνακας 6 τονίζει την κυριαρχία των Αλβανών μεταναστών στην αγορά εργασίας των 

μεταναστών. Μέχρι το 2001, η κύρια απασχόληση επικεντρωνόταν στον τομέα των 

κατασκευών (24.5%), ακολουθούμενη από την γεωργία (17.5%), τον τουρισμό (15.7) 

και την βιομηχανία (12.2%). Επίσης, μπορούμε να δούμε και τα ποσοστά 

απασχόλησης σε κάθε τομέα ανά εθνικότητα. Τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας είναι 

εμφανή. οι Βούλγαροι και οι Ινδοί εμφανίζουν υψηλά ποσοστά παρουσίας στην 
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γεωργία, οι εκπρόσωποι του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν ειδικεύονται στην 

βιομηχανία, ενώ οι Πολωνοί, οι Γεωργιανοί και σε μικρότερο βαθμό οι Αλβανοί 

απασχολούνται στις κατασκευές. Άρα, παρά την διαφορετική συγκέντρωση στους 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ανάλογα με την καταγωγή του κάθε ατόμου, οι 

εκτός των κρατών μελών της Ε.Ε. άνδρες μετανάστες, συγκεντρώνονται στις 

κατασκευές, την γεωργία και την βιομηχανία- και με μικρή παρουσία στον τουρισμό. 

 

Πίνακας Π.2.6   Ποσοστά απασχόλησης των μεταναστών για τους βασικούς 
παραγωγικούς κλάδους  
Χώρα 
Προέλευσης Υπηρεσίες Κατασκευές Γεωργία Βιομηχανία Τουρισμός Άγνωστος 

Τομέας 

Αλβανία 16.9 32.1 20.8 10.8 13.5 5.8 

Βουλγαρία  31.1 10.8 32.8 6.5 13.2 5.7 

Ρουμανία 15.5 26.2 24.2 12.9 14.4 6.8 

Ρωσία  39.9 16.5 6.5 13.6 17.5 6.0 

Πολωνία  31.3 36.3 2.9 10.0 13.2 6.3 

Πακιστάν  5.9 13.5 13.3 43.2 13.1 11.1 

Ινδία 5.2 8.3 52.7 18.3 5.8 9.7 

Φιλιππίνες  82.2 0.7 1.1 2.2 8.3 5.5 

Αίγυπτος   14.6 26.7 13.7 14.8 23.4 6.7 

Μπαγκλαντές 5.0 5.5 2.4 52.2 26.1 8.7 

Ευρώπη 47.1 3.9 4.9 8.6 26.4 9.2 

Άλλοι  43.9 6.9 6.2 9.9 25.5 7.6 

Σύνολο 23.7 24.5 17.5 12.2 15.7 6.4 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
 

Όσο αφορά τις γυναίκες καταγράφεται μία μαζική παρουσία των Αλβανίδων και 

σαφώς μικρότερη παρουσία των άλλων εθνικοτήτων όπως Βουλγάρες, Γεωργιανές, 

Ρουμάνες, Ρωσίδες και Φιλιππινέζες. Σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες 

απασχολούνται σε «άλλες» εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και την 

πραγματοποίηση οικιακών εργασιών. Για την ακρίβεια, μία στις δύο γυναίκες που 

μεταναστεύουν στην Ελλάδα θα απορροφηθούν σε μία τέτοια θέση. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελούν οι Ρουμάνες και οι Βουλγάρες που ειδικεύονται στις αγροτικές 

εργασίες.  
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Πίνακας Π.2.7  Τομέας απασχόλησης με βάση τα δεδομένα του Ι.Κ.Α., έτος 2003 
Κλάδος 
Απασχόλησης  

Αριθμός 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Ανδρών 

Αριθμός 
Γυναικών 

Ποσοστό 
Γυναικών 

Υπηρεσίες  650 0.3 % 1.875 1.8 % 

Κατασκευές  111.507 48.1 % 6.328 6.2 % 

Γεωργία 1.919 0.8 % 520 0.5 % 

Τουρισμός  15.770 6.8 % 28.953 28.4 % 

Λιανική 16.740 7.2 % 5.778 5.7 % 
Εκπαίδευση  700 0.3 % 2.479 2.4 % 
Οικιακές Εργασίες  1.508 0.7 % 20.342 19.9 % 
Μεταλλικά 
Προϊόντα 7.618 3.3 % 500 0.5 % 

Άγνωστο 
Επάγγελμα 4.138 1.8 % 7.504 7.4 % 

Άλλα Επαγγέλματα 71.200 30.7 % 27.773 27.2 % 
Σύνολο 231.750 100.0 % 102.012 100.0 % 

Πηγή: Ι.Κ.Α. (2004) 
 
 
Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις για την απασχόληση των μεταναστών προέρχονται από 

το Ι.Κ.Α. και αναφέρονται στο έτος 2003. Οι μετανάστες έχουν μηδενική παρουσία 

στις χρηματοοικονομικές εργασίες και τον δημόσιο τομέα, ενώ κάποια ψήγματα 

απασχόλησης υπάρχουν για τον τομέα της εκπαίδευσης και τα ιατρικά επαγγέλματα. 

Ικανοποιητική εμφανίζεται η απασχόλησή τους στα τουριστικά επαγγέλματα όπου 

είχαμε 45.000 άτομα, αν και η κύρια περιοχή απασχόλησής τους, για άλλη μία φορά, 

αναδεικνύεται ο τομέας των κατασκευών με 110.000 άτομα. Ο μόνος κλάδος στον 

οποίο οι μετανάστες υπερτερούν έναντι των Ελλήνων είναι οι οικιακές εργασίες, 

καθώς εκεί απασχολούνταν 25.000 περισσότερα άτομα σε σχέση με τους ντόπιους. 

Ανά φύλο, οι μισοί από τους άνδρες εργάζονται ως υπάλληλοι σε κατασκευαστικές 

εταιρείες, ενώ για τις γυναίκες μία στις τρεις εργάζεται σε εστιατόρια και ξενοδοχεία 

και μία στις πέντε αναλαμβάνει την τέλεση οικιακών εργασιών (πίνακας 2.7). 
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Παράρτημα 3ου Κεφαλαίου 
 
    

Πίνακας  Π 3.1.1  Φύλο * χώρα καταγωγής  (Ν=1443) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

άνδρες 617 37 20 18 8 7 13 18 11 75 824 
γυναίκες 299 88 33 26 42 30 31 3 3 64 619 
σύνολο 916 125 53 44 50 37 44 21 14 139 1443 
 
 
Πίνακας  Π 3.1.2  Αν είστε παντρεμένος, η σύζυγος μένει μαζί σας; * χώρα καταγωγής (Ν=906) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

ναι 556 51 26 26 27 11 28 5 8 50 788 
όχι 54 16 1 3 0 7 3 11 3 20   118 
 
 
Πίνακας Π 3.1.3  Θρήσκευμα * χώρα καταγωγής (Ν=1424) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρω
σία 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

ορθόδοξος 499 113 48 35 49 32 2 0 0 56 834 
καθολικός 92 4 0 6 0 4 42 0 0 14 162 
προτεστάντης 0 1     0 0 0 0 0 0 0 5 6 
μουσουλμάνος 286 2 2 0 1 0 0 21 1 47 360 
άλλο 9 3 3 3 0 1 0 0 13 14 46 
αθεϊστής 13 1 0 0 0 0 0 0 0 2 16 
σύνολο 899 124 53 44 50 37 44 21 14 138 1424 
 
 
Πίνακας Π 3.1.4  Αριθμός χρόνων εκπαίδευσης * χώρα καταγωγής  
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

<9 318 23 10 11 7 3 0 9 5 35 421 
9-12 404 64 21 19 26 16 19 11 1 47 628 
13-16 171 30 17 11 15 14 19 1 8 49 335 
>16 23 8 5 3 2 4 6 0 0 8   59 
σύνολο 916 125 53 44 50 37 44 21 14 139 1443 
 
 
Πίνακας Π 3.1.5.α  Αριθμός μεταναστεύσεων στην Ελλάδα * χώρα καταγωγής     
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

1 512 76 33 41 43 27 36 15 7 117 907 
2-5 279 45 20 3 7 10 8 5 7 19 403 
6-9 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 51 

10-19 52 4 0 0 0 0 0 0 0 1 57 
20-29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
30-50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
σύνολο 914 125 53 44 50 37 44 21 14 138 1440 
 
 
Πίνακας Π 3.1.5.β Αριθμός μεταναστεύσεων στην Ελλάδα * χώρα καταγωγής  (χωρίς τους κατόχους  
ΕΔΤΟ) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

1 366 76 33 41 43 27 36 15 7 117 754 
2-5 242 45 20 3 7 10 8 5 7 19 364 
6-9 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 51 

10-19 49 4 0 0 0 0 0 0 0 1 54 
20-29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
30-50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
σύνολο 726 125 53 44 50 37 44 21 14 138 1243 
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Πίνακας Π 3.1.6  Χρόνια διαμονής στην Ελλάδα * χώρα καταγωγής    
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

<4,1 74 33 10 11 5 16 4 7 2 35 197 
4,1-10 399 71 22 24 29 19 12 9 6 64 655

10,1-16 420 21 20 7 14 2 19 4 4 28 539
>16 23 0 1 2 2 0 9 1 2 12 52

σύνολο 916 125 53 44 50 37 44 21 14 139 1443
 
 
Πίνακας Π 3.2.1  Αριθμός παιδιών 
 συχνότητα % 

1 265 28,9 
2 462 50,4 
3 132 14,4 
4 45 4,9 
5 7 ,8 
6 4 ,4 
7 2 ,2 

σύνολο 917 100,0 
 
 
Πίνακας Π 3.2.2  αριθμός παιδιών *   χώρα καταγωγής    
Αριθμός 
παιδιών 

Αλβα
νία 

Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

1 141 33 11 17 10 10 25 1 0 17 265 
2 325 47 15 7 13 8 10 3 5 29 462 
3 90 8 2 3 5 1 1 1 5 16 132 
4 31 1 2 0 0 0 0 3 1 7 45 
5 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 7 
6 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 
7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

σύνολο 590 89 31 29 29 19 36 12 11 71 917 
 
 
Πίνακας Π 3.2.3  Έχετε τα παιδιά μαζί σας στην Ελλάδα; * χώρα καταγωγής    
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

Ναι 535 46 27 19 28 8 33 5 8 51 760 
Όχι 55 43 4 10 1 11 3 7 3 20 157 
σύνολο 590 89 31 29 29 19 36 12 11 71 917 
 
 
Πίνακας Π 3.2.4 Αν το παιδί σας πήγαινε σχολείο στη χώρα σας θα ήταν: * χώρα καταγωγής  (Ν=744) 
(η ερώτηση απαντήθηκε από τους μετανάστες που έχουν  παιδιά στην Ελλάδα) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

καλύτερα 92 9 10 7 7 5 13 1 2 18 164 
Ίδιο 210 18 9 4 8 2 18 2 1 15 287 
Χειρότερα 115 2 5 3 2 0 0 0 2 7 136 
Χωρίς παιδιά 10717 16 3 4 10 1 2 2 3 9 157 
σύνολο 525 45 27 18 27 8 33 5 8 49 744 
 
 
Πίνακας Π 3.2.5  Υπάρχουν παιδιά στη χώρα καταγωγής σας; * χώρα καταγωγής    
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

Ναι 64 51 2 12 6 13 5 9 7 24 193
Όχι 525 38 28 17 23 5 31 3 4 47 721
σύνολο 789 89 30 29 29 18 36 12 11 71 914

                                                 
17 Για τους Αλβανούς  σημαίνει ότι 107 παιδιά δεν παρακολούθησαν ελληνικό σχολείο, (16 για τους Βουλγάρους 
κ.ο.κ.). 
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Πίνακας Π 3.3.1  Χρόνια εργασίας στην Ελλάδα                   
 άνδρες γυναίκες σύνολο 
0 15 61 76 
0,1-5 193 197 390 
5,1-10 340 238 578 
10,1-15 247 107 354 
15,1-25 29 14 43 
σύνολο 824 617 1441 
 
 
Πίνακας Π 3.3.2  Χρόνια εργασίας στην Ελλάδα * Ηλικία 

ηλικία  Χρόνια 
εργασίας <21 21-35 36-50 51-65 >65 σύνολο 
0 39 14 20 3 0 76 
0,1-5 89 208 64 26 3 390 
5,1-10 10 265 261 41 1 578 
10,1-15 0 79 239 35 1 354 
15,1-25 0 1 39 3 0 43 
σύνολο 138 567 623 108 5 1441 
 
Πίνακας Π 3.3.3  Χρόνια εργασίας στην Ελλάδα * χώρα καταγωγής    
Χρόνια 
εργασίας 

Αλβα
νία 

Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

0 49 3 1 2 2 2 3 0 2 12 76 
0,1-5 187 59 20 17 19 21 6 9 2 50 390 
5,1-10 378 48 21 18 23 13 13 9 5 50 578 
10,1-15 274 14 10 6 6 1 17 2 3 21 354 
15,1-25 26 1 1 1 0 0 5 1 2 6 43 
σύνολο 914 125 53 44 50 37 44 21 14 139 1441 
 
 Πίνακας Π 3.3.4  Εργάζεστε τώρα; * φύλο            Πίνακας Π 3.3.5  ο/η σύζυγος εργάζεται τώρα; *φύλο                       

 
 
 
 
 

 
 
 
Πίνακας Π 3.3.6α  Τομέας  κύριας απασχόλησης        Πίνακας Π 3.3.7  Ηλικία μη εργαζόμενου * φύλο  
στην Ελλάδα * φύλο     
 άνδρες γυναίκες σύνολο 
Αγροτικός 156 30 186 
Βιομηχανία 59 28 87 
Βιοτεχνία  43 26 69 
Κατασκευές 328 9 337 
Εμπόριο 42 32 74 
Τουρισμός 28 63 91 
υπηρεσίες 113 300 413 
 768 486 1254 
 
Πίνακας Π 3.3.6β  Θέση απασχόλησης στην Ελλάδα* φύλο 
 άνδρες γυναίκες σύνολο 
• Ανώτερος Διευθυντής 0 2 2 
• Μεσαίος/κατώτερος Διευθυντής 10 1 11 
• Υπάλληλος γραφείου 4 22 26 
• Ανειδίκευτος εξαρτ. εργαζόμενος 250 108 358 
• Ειδικευμένος εξαρτ. Εργαζόμενος 272 46 318 
• Αυτοαπασχολούμενος 63 30 93 
• Αγρότης/κτηνοτρόφος/Ψαράς 130 28 158 
• Οικιακή βοηθός 3 202 205 
• Άλλη αμειβόμενη εργασία 36 50 86 
       ΣΥΝΟΛΟ 768 489 1257 
 

 άνδρες γυναίκες σύνολο 
Ναι 770 490 1260 
Όχι 54 128 182 
σύνολο 824 619 1442 

 άνδρες γυναίκες σύνολο 
Ναι 262 333 595 
Όχι 130 18 148 
Χωρίς 
σύζυγο 

401 249 650 

σύνολο 793 600 1393 

 άνδρες γυναίκες σύνολο 
<21 26 32 58 
21-35 13 50 63 
36-50 10 40 50 
51-65 5 4 9 
>65 0 3 3 
σύνολο 55 128 183 
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Πίνακας Π 3.3.8  Για ποιο λόγο δεν εργάζεστε; * φύλο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας Π 3.3.9  Για ποιο λόγο δεν εργάζεστε; * μήνες που είστε άνεργος  

Μήνες ανεργίας   
1-12 13-24 25-60 61-180 

σύνολο 

Για λόγους υγείας 4 0 2 1 7 
Δεν βρήκα δουλειά 29 2 5 1 37 
Φροντίζω  σπίτι και τα παιδιά 6 4 11 8 29 
Είμαι φοιτητής/σπουδαστής 17 6 4 0 27 
Είμαι συνταξιούχος 0 1 1 1 3 
Άλλος λόγος 6 1 1 3 11 
σύνολο 62 14 24 14 114 
 
Πίνακας Π 3.3.10  Υποβάλλατε  δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή σας; * χρόνια παραμονής 
στην Ελλάδα  

χρόνια παραμονής στην Ελλάδα  
<4,1 4,1-10 10,1-16 >16 

σύνολο 

Ναι 116 598 506 48 1268 
όχι 81 50 30 1 162 
σύνολο 197 648 536 49 1430 
 
Πίνακας Π  3.3.11  Νομιμοποιηθήκατε; * χρόνια παραμονής στην Ελλάδα  

χρόνια παραμονής στην Ελλάδα  
<4,1 4,1-10 10,1-16 >16 

σύνολο 

Ναι 76 544 468 40 1128 
όχι 40 52 34 7 133 
σύνολο 116 596 502 47 1261 
 
Πίνακας Π 3.3.12  Νομιμοποιηθήκατε; * φύλο   

 
 
 
 
 

 
Πίνακας Π 3.3.13  Χρονιά νομιμοποίησης * χώρα καταγωγής   (N=1125) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

1979-1990 8 1 1 1 0 0 0 0 1 9 21 
1991-1997 216 11 10 2 8 0 7 1 0 16 271 
1998 218 19 10 6 7 3 14 5 7 21 310 
1999-2000 90 14 6 3 10 7 2 0 1 9 142 
2001 113 26 8 9 7 4 5 8 1 23 204 
2002-2006 81 19 10 8 5 6 4 3 1 15 152 
σύνολο 726 90 45 29 37 20 32 17 11 93 1100 
 
Πίνακας Π 3.3.14  Χρονιά νομιμοποίησης * χρόνια παραμονής στην Ελλάδα 

χρόνια παραμονής στην Ελλάδα  
<4,1 4,1-10 10,1-16 >16 

σύνολο 

1979-1990 0 1 15 5 21 
1991-1997 1 55 199 16 271 
1998 0 156 148 6 310 
1999-2000 1 96 42 3 142 
2001 15 150 36 3 204 
2002-2006 58 73 18 3 152 
σύνολο 75 531 458 36 1100 

 άνδρες γυναίκες σύνολο 
Για λόγους υγείας 3 8 11 
Δεν βρήκα δουλειά 21 17 38 
Φροντίζω το σπίτι και τα παιδιά 2 46 48 
Είμαι φοιτητής/σπουδαστής 27 42 69 
Είμαι συνταξιούχος 1 5 6 
Άλλος λόγος 3 8 11 
σύνολο 57 124 183 

 άνδρες γυναίκες σύνολο 
Ναι 643 482 1125 
Όχι 74 56 130 
σύνολο 717 538 1255 



 20

Πίνακας Π 3.3.15  Συνολικό εισόδημα του/της συζύγου   Πίνακας Π 3.3.16  Συνολικό εισόδημα *  φύλο 
 συχνότητα % 
0 130 18,8 
<500 116 16,7 
500-999 289 41,7 
1000-1499 123 17,7 
1500-2000 30 4,3 
>2000 5 ,7 

σύνολο 693 100,0 
 

 
Πίνακας Π 3.3.17  Συνολικό εισόδημα σε € * χώρα καταγωγής    

       € Αλβα
νία 

Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

0 60 9 3 1 9 4 5 0 3 14 108 
<500 139 28 7 7 8 9 4 2 2 21 227 
500-999 444 67 29 29 18 19 16 17 5 69 713 
1000-1499 196 17 9 5 12 3 14 0 2 21 279 
1500-2000 47 1 4 1 2 1 1 1 1 10 69 
>2000 17 0 0 1 0 0 2 0 1 1 22 
σύνολο 903 122 52 44 49 36 42 20 14 136 1418 

 
 
Πίνακας Π 3.3.18  Στέλνετε χρήματα στην χώρα καταγωγής σας; * χώρα καταγωγής    
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

Ναι 352 69 20 26 13 25 12 19 8 71 615 
Όχι 563 56 33 18 37 12 31 2 6 67 825 
σύνολο 915 125 53 44 50 37 43 21 14 138 1440 
 
 
Πίνακας Π 3.3.19  Μέσο εισόδημα που               Πίνακας Π 3.3.20  Ασφαλιστικός φορέας * φύλο  
εμβάζετε ετησίως 

Σε € συχνότητα % 
<1001 160 26,6 
1001-2000 145 24,1 
2001-3000 133 22,1 
3001-4000 66 11,0 
4001-5000 42 7,0 
5001-6000 32 5,3 
>6000 24 4,0 
σύνολο 602 100,0 

 
 
Πίνακας Π 3.3.21  Ασφαλιστικός φορέας *  χώρα καταγωγής   (N=1417) 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

IKA 583 68 32 25 21 25 26 19 8 80 887 
ΟΓΑ 154 12 3 4 6 1 0 0 1 4 185 
TEBE 27 2 4 0 6 0 2 1 1 15 58 
Άλλο 21 2 0 3 3 0 2 0 0 8 39 
ανασφάλιστος 119 33 12 12 13 10 13 1 4 31 248 
 
 
Πίνακας Π 3.4.1 Νοικιάζετε το σπίτι που μένετε; * χώρα καταγωγής    
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

Ναι 776 91 36 33 37 26 34 20 13 110 1176 
Όχι 138 34 17 11 13 11 10 1 1 29 265 
σύνολο 914 125 53 44 50 37 44 21 14 139 1441 
 
 
 
 
 

 Άνδρες  Γυναίκες  σύνολο 
0 18 90 108 
<500 85 142 227 
500-999 411 303 714 
1000-1499 223 56 279 
1500-2000 57 12 69 
>2000 20 2 22 
σύνολο 814 605 1419 

 Άνδρες  Γυναίκες  σύνολο 
ΙΚΑ 517 370 887 
ΟΓΑ 132 53 185 
ΤΕΒΕ 33 25 58 
Άλλο 10 29 39 
ανασφάλιστος 121 127 248 

σύνολο 813 604 1417 
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Πίνακας Π 3.5.1  Σκοπεύετε να φύγετε από την Ελλάδα; * φύλο   
 
 
 
 
 

 
 
Πίνακας Π 3.5.2  Σκοπεύετε να φύγετε από την Ελλάδα; *  χώρα καταγωγής 
 Αλβα

νία 
Βουλγ
αρία 

Γεωρ
γία 

Ρουμ
ανία 

Ρωσί
α 

Ουκρ
ανία 

Πολω
νία 

Πακισ
τάν 

Ινδία Άλλη Σύνολο

Ναι 483 84 19 27 15 19 19 12 6 72 756 
Όχι 432 41 34 17 34 18 25 9 8 67 685 
σύνολο 915 125 53 44 49 37 44 21 14 139 1441 
  
 
Πίνακας Π 3.5.3  Σκοπεύετε να φύγετε από την Ελλάδα; * τα παιδιά σας μένουν μαζί σας;  
(αφορά όσους που έχουν παιδιά  
 

Τα παιδιά σας μένουν μαζί σας; Σκοπεύετε να φύγετε από 
την Ελλάδα; ναι όχι 

σύνολο 

ναι 356 118 474 
όχι 402 39 441 

σύνολο 758 157 915 
 
 
Πίνακας Π 3.5.4  Σκοπεύετε να φύγετε από την Ελλάδα; * συνολικό εισόδημα σε €  

συνολικό εισόδημα σε € Σκοπεύετε να 
φύγετε από την 
Ελλάδα; 

0 <500 500-999 1000-1499 1500-2000 >2000 
σύνολο 

ναι 50 118 406 139 36 7 756 
όχι 58 109 331 140 32 15 685 

σύνολο 108 227 737 279 68 22 1441 
 
 
Πίνακας Π 3.5.5  Σκοπεύετε να φύγετε από την Ελλάδα;* αποδεδειγμένη γνώση ελληνικής 
γλώσσας 

 Έχουν πιστοποιητικό ελληνικής 
γλωσσομάθειας 

Παρακολούθησαν 3 χρόνια το 
ελληνικό σχολείο 

 

ναι 69 34 103 
όχι 100 52 152 

σύνολο 169 86 255 
 
Σημείωση: Οι απαντήσεις «δεν γνωρίζω» και «δεν απαντώ» έχουν εξαιρεθεί 
Πηγή: Βάση Δεδομένων από την έρευνα πεδίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Άνδρες  Γυναίκες  σύνολο 
Ναι 465 291 756 
Όχι 358 327 685 
Σύνολο 823 618 1441 
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Παράρτημα 4ου κεφαλαίου 

 
Π.4.1  Probit ανάλυση 

Η γενική μορφή κάθε οικονομετρικού μοντέλου είναι η ακόλουθη:18 

i
΄
ii uxy += β*

 

όπου το ΄
ix  περιλαμβάνει το σύνολο των ανεξάρτητων  μεταβλητών, το β είναι το 

διάνυσμα των συντελεστών της παλινδρόμησης (συμπεριλαμβάνει και τον σταθερό 

όρο) και το  iu  είναι ο τυχαίος όρος της γραμμής παλινδρόμησης. Η ψευδομεταβλητή 

iy  μπορεί να παρατηρηθεί και παίρνει τις τιμές 0 και 1. 

 

Στο δικό μας υπόδειγμα η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική και μάλιστα   

δίτιμη ή διχοτομική. Οι πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει είναι 1 και 0: 1=iy στην 

περίπτωση που ο ερωτώμενος σκοπεύει να φύγει από την Ελλάδα κάποια στιγμή στο 

μέλλον, και 0=iy  εάν προτίθεται να παραμείνει στην Ελλάδας για πάντα ή 

τουλάχιστον έως τη συνταξιοδότησή του. Έτσι οι δύο πιθανές καταστάσεις που 

δημιουργούνται είναι οι ακόλουθες: 

                                            yi=1, εάν y*
i>0  και 

                                            yi=0, σε κάθε άλλη περίπτωση 

 

Εάν με Pi συμβολίσουμε την πιθανότητα yi
*>0, τότε: 

Pi = Prob (yi=1) 

      = Prob (yi
*>0) 

                = Prob (βxi΄ + ui > 0) 

             = Prob (ui > - βxi΄) 

   = 1-F(- βxi΄) 

                                                             = F(βxi΄) 

όπου F είναι μια αθροιστική συνάρτηση κατανομής του τυχαίου όρου. 

 

                                                 
18 Αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση ενός linear probability model. Ονομάστηκε probit analysis 
από τον  Goldberger (1964) και υποθέτει πως η *

i
y καθορίζεται από την παραπάνω σχέση. Στην 

πραγματικότητα η *
i

y είναι μη παρατηρήσιμη.  
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Εάν θεωρήσουμε ότι η κατανομή του τυχαίου όρου (ή διαταρακτικού όρου) είναι  

συμμετρική,  με μέση τιμή ίση με το 0 και διακύμανση  ίση με 1, τότε:               

Prob (ui > - βxi΄) = Prob (ui < βxi΄)  

το οποίο σημαίνει:            Pi = Prob (yi=1) = Prob (ui < βxi΄)  

 

Η πιθανότητα Pi εξαρτάται από την κατανομή του τυχαίου όρου ui. Δυο είναι 

οι πιθανές κατανομές του τυχαίου όρου: η κανονική και η λογιστική (logistic). Εμείς 

υποθέτουμε πρώτον ότι η κατανομή του τυχαίου όρου είναι συμμετρική και 

περιγράφεται από την F(.) και δεύτερον ότι ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί την 

τυπική κανονική κατανομή.  Η φύση της εξαρτημένης μεταβλητής, σε συνδυασμό με 

τις   δύο παραπάνω  υποθέσεις  που κάναμε, μας οδηγούν στην υιοθέτηση ενός probit 

υποδείγματος,  τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.2. 

 

Με την εκτίμηση του υποδείγματος βλέπουμε πως 
*
iy  αλλάζει σε μια μεταβολή των 

x . Οι εκτιμημένοι συντελεστές ενός  probit μοντέλου δείχνουν την θετική / αρνητική 

σχέση της μεταβλητής με την πρόθεση των μεταναστών να φύγουν από την Ελλάδα. 

Το θετικό πρόσημο δηλώνει θετική σχέση, ενώ το αρνητικό πρόσημο αρνητική 

σχέση, σε σχέση πάντα με την ομάδα αναφοράς όταν κάνουμε χρήση 

ψευδομεταβλητών. Από τους συντελεστές πρέπει να υπολογίσουμε τις οριακές 

επιδράσεις για να βρούμε τις αντίστοιχες πιθανότητες να μείνουν στην Ελλάδα. 

 

Στο υπόδειγμά μας οι περισσότερες μεταβλητές είναι ποιοτικές. Για την 

οικονομετρική ανάλυση που ακολουθεί, ήταν απαραίτητη η μετατροπή των ποιοτικών 

μεταβλητών  σε ποσοτικές. Στην περίπτωση που είχαμε μια κατηγορική (ή 

διατεταγμένη)  ανεξάρτητη μεταβλητή που έπαιρνε περισσότερες από δυο τιμές, 

(έστω λ), την κωδικοποιήσαμε σε  λ-1 νέες ψευδομεταβλητές με τιμές 0 και 1 η κάθε 

μία, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος. 

(κοίτα πίνακα Π.4.1 παραρτήματος) 

 

Στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

του δείγματός μας (μεταξύ ηλικιακών ομάδων, ή μεταξύ ανδρών και γυναικών) η 

χρήση των «οριακών επιδράσεων / αποτελεσμάτων»  (marginal effects) θα μας δώσει 
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πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι οριακές επιδράσεις μας δείχνουν πως 

μεταβάλλεται η πιθανότητα επιστροφής των μεταναστών εξαιτίας μιας μικρής 

μεταβολής σε κάποια ερμηνευτική μεταβλητή κρατώντας τις υπόλοιπες ερμηνευτικές 

μεταβλητές σταθερές. Εάν η μεταβλητή μας είναι συνεχής, ο τρόπος εκτίμησης των 

οριακών επιδράσεων πραγματοποιείται μέσω του υπολογισμού της πρώτης μερικής  

παραγώγου για μια πολύ μικρή μεταβολή της τιμής μιας ανεξάρτητης μεταβλητής, 

όταν οι λοιπές ερμηνευτικές μεταβλητές παραμένουν σταθερές: .)'()/( bbx
x

xyF
Φ=

∂
∂  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια ψευδομεταβλητή, ο τρόπος εκτίμησης των 

οριακών επιδράσεων γίνεται μέσω του υπολογισμού της διαφοράς μεταξύ των  δυο 

πιθανών καταστάσεων: ορίζεται η τιμή της εκτιμημένης συνάρτησης για τιμή 1 και 

αφαιρείται η αντίστοιχη  τιμή για τιμή 0:  

Οριακές επιδράσεις = )0,0Pr()0,1Pr( ==−== dxydxyi
did

 

Όπου dx  οι μέσοι όλων των υπολοίπων μεταβλητών στο υπόδειγμα. 

 
 

Π.4.2. Ordered Probit ανάλυση 

 
Αποτελεί ένα πιο εξειδικευμένο μοντέλο της γενικής κατηγορίας των binomial Probit 

μοντέλων με γενική μορφή: i
΄
ii uxy += β*

 

Και εδώ 
*
iy  είναι μη παρατηρήσιμο. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε τα 

ακόλουθα:

*
1

2
*

1

1
*

*

.
,2

,01
,00

yky

yy

yy
yy

k ≤=

≤<=

≤<=

≤=

−μοταν

μμοταν

μοταν

οταν

 

Όπου:       121 ....0 −<<<< kμμμ  

Υποθέτουμε ότι iu  ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και 
διακύμανση ένα. 
 
Οι πιθανότητες που προκύπτουν από το παραπάνω μοντέλο είναι οι εξής: 
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).(1)/(Pr
.

),()()/2(Pr

),()()/1(Pr
),()/0(Pr

'
1

'
1

'
2

''
1

'

βμ

βμβμ

ββμ

β

xxkyob

xxxyob

xxxyob
xxyob

k −Φ−==

−Φ−−Φ==

−Φ−−Φ==

−Φ==

−

 

 

Π.4.3  Ανάλυση παλινδρόμησης με τη μέθοδο Tobit 

  

Η μέθοδος Tobit ενδείκνυται ως η πλέον κατάλληλη για την εκτίμηση της σχέσης 

μεταξύ ερμηνευτικών μεταβλητών και της εξαρτημένης όταν η δεύτερη παίρνει μία ή 

δύο ελεγχόμενες τιμές σαν άνω ή/ και κάτω όριο. Αυτή η σχέση μπορεί να 

αποτυπωθεί ως ακολούθως:       iii xy εβ += '*    

cyifyy iii >= **  

cyifcy ii ≤= *  

όπου *
iy :είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, '

ix : είναι το διάνυσμα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών, β : το διάνυσμα των άγνωστων συντελεστών της παλινδρόμησης και 

iε : ο τυχαίος όρος ο οποίος κατανέμεται ανεξάρτητα και υποθέτουμε ότι ακολουθεί 

την κανονική κατανομή  με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση 2σ . 
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Πίνακας Π 4.1  Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην Probit 
Ανάλυση, στον Πίνακα 4.2  του 4ου κεφαλαίου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
returnhome Πρόθεση να φύγει από την Ελλάδα: παίρνει την τιμή 1εάν ο 

μετανάστης προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής 
του ή να μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και την τιμή 0 εάν 
σκοπεύει να παραμείνει στην Ελλάδα. 

Δημογραφικές  
μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
Dage1 Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης είναι  16 έως 20 ετών και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Dage2 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
21 έως 35 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dage3 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
36 έως 50 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Dage4 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
51 έως 65 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Dcrist Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι χριστιανός (Ορθόδοξος, Καθολικός, 
Προτεστάντης), και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
Μουσουλμάνος  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 



 27

Μεταβλητές 
συνέχεια.. 

 

D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
ανήκει σε άλλη θρησκεία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Επίπεδο  εκπαίδευσης  
Delem Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης έχει παρακολουθήσει έως 8 χρόνια 
εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει έως 9-12 χρόνια εκπαίδευσης  και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dhigh Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια εκπαίδευσης  
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Γνώση της  
Ελληνικής γλώσσας 

 

Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwrite Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να γράφει καλά έως πολύ καλά στα ελληνικά και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dread Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να διαβάζει καλά έως πολύ καλά και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Ύπαρξη παιδιών/ 
Οικονομικά 
εξαρτώμενων μελών 

 

DnochildinGR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης έχει αφήσει το/τα παιδι/ά του στη χώρα 
καταγωγής του και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Withchild Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης  
έχει μαζί του τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dnochild Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης δεν 
είναι παντρεμένος ή δεν έχει παιδιά  και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

Req9_2 Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
οικονομικά εξαρτώμενα μέλη (εκτός των παιδιών του) στη 
χώρα καταγωγής του και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Νομική  
κατάσταση 

 

Dlegal Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι νόμιμος στην Ελλάδα και την τιμή 0 
σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dillegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
παράνομος (από πρόθεση ή δεν μπόρεσε να καταθέσει 
δικαιολογητικά)   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 
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Μεταβλητές 
συνέχεια.. 

 

Dedto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, έχει 
πολιτικό άσυλο, ή είναι προσκεκλημένος εποχιακά 
εργαζόμενος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Οικονομικές  
Μεταβλητές 

 

Προοπτική εξέλιξης  
εισοδήματος 

 

Dgood Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν η προοπτική εξέλιξης του εισοδήματος, κατά τον  
μετανάστη, είναι καλή και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dmoder Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν η προοπτική 
εξέλιξης του εισοδήματος, κατά τον  μετανάστη, είναι 
μέτρια και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dbad Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν η προοπτική 
εξέλιξης του εισοδήματος, κατά τον μετανάστη είναι κακή 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dunempl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
προσωρινά άνεργος και δεν απαντά και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Ύψος μισθού  
Dwage1_2 Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης είναι άνεργος ή αμείβεται  από την κύρια 
απασχόληση με έως 499 € και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwage 3   Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
αμείβεται από το κύριο επάγγελμά του από 500-999 €  και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwage 4 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
αμείβεται από το κύριο επάγγελμά του από 1000-1499 €  
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwage 5 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
αμείβεται από το κύριο επάγγελμά  με 1500 € και πάνω  
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Sendmoney Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
στέλνει χρήματα από την Ελλάδα στη χώρα καταγωγής του 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dworkhome Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είχε 
δουλέψει στη χώρα καταγωγής του πριν μεταναστεύσει και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Req10 Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει  
μεταναστεύσει στην Ελλάδα μόνο 1 φορά και την τιμή 0 αν 
έχει μεταναστεύσει πάνω από 1 φορές. 
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Πίνακας Π.4.2 Πιθανότητα να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα: Probit ανάλυση.  
Εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την Ελλάδα;». 
(εναλλακτικά με τον Πίνακα 4.2: Αντικατάσταση των εισοδηματικών τάξεων με το ύψος 
του μισθού)  
Μεταβλητές Συντελεστές  Τυπικό 

σφάλμα 
Οριακές 
επιδράσεις 

Άνδρας         0,105 0,085    0,042 
Ηλικία     
Ηλικία  (21-35)        -0,246* 0,141   -0,098* 
Ηλικία  (36-50)        -0,320* 0,172   -0,127* 
Ηλικία  (51-65)        -0,382* 0,210   -0,151* 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία         0,228 0,143    0,090 
Γεωργία        -0,344* 0,181   -0,136* 
Ρουμανία         0,192 0,213    0,075 
Ρωσία        -0,462** 0,204   -0,181** 
Πολωνία        -0,074 0,212   -0,029 
Άλλη χώρα        -0,209* 0,112   -0,083** 
Θρήσκευμα    
Μουσουλμάνος         0,343*** 0,093    0,134*** 
Άλλο θρήσκευμα         0,350** 0,164    0,135** 
Εκπαίδευση    
Δευτεροβάθμια          0,129 0,087    0,051 
Τριτοβάθμια          0,191* 0,099    0,076* 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Ομιλία        -0,016 0,152   -0,006 
Γραφή        -0,066 0,094   -0,026 
Ανάγνωση        -0,154 0,106   -0,061 
Οικογενειακή κατάσταση    
Με τα παιδιά στην Ελλάδα        -0,383*** 0,142   -0,151*** 
Άγαμοι και χωρίς παιδιά        -0,331** 0,149   -0,131** 
Οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη 
χώρα καταγωγής 

       -0,315* 0,174   -0,125* 

Νομικό πλαίσιο    
Παράνομοι         0,259** 0,131    0,101** 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ        -0,149 0,103   -0,059 
Προοπτική εξέλιξης εισοδήματος    
Μέτρια          0,229*** 0,083    0,091*** 
Κακή         0,476*** 0,130    0,182*** 
Προσωρινά άνεργοι         0,007 0,144    0,003 
Ύψος μισθού σε €    
Μισθός από κύρια και δευτερεύουσα 
απασχόληση 

       -0,001 0,001   -0,001 

    
Αποστολή χρημάτων στη χώρα 
καταγωγής 

        0,551*** 0,169    0,216*** 

Απασχόληση στη χώρα καταγωγής         0,154 0,094    0,061 
Μια  μετανάστευση στην Ελλάδα        -0,144* 0,078   -0,057* 
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Μεταβλητές      συνέχεια Συντελεστές  Τυπικό 
σφάλμα 

Οριακές 
επιδράσεις 

Σταθερά         0,372 0,264  
Pseudo R2         0,0852   
Log-Likelihood    -895,8668   
Παρατηρήσεις         1416   
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: 756 παρατηρήσεις, πρόθεση να μείνουν: 684 παρατηρήσεις.  
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Πίνακας Π.4.3 Πιθανότητα να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα: Probit ανάλυση.  
Εξαρτημένη μεταβλητή: «Σκέπτεστε να φύγετε μετά από κάποια χρόνια από την Ελλάδα;». 
(αντικατάσταση των μεταβλητών που δηλώνουν χώρα προέλευσης με Αλβανία - 
Υπόλοιπες χώρες) 
Μεταβλητές Συντελεστές  Τυπικό 

σφάλμα 
Οριακές 
επιδράσεις 

Άνδρας         0,076 0,085    0,030 
Ηλικία     
Ηλικία  (21-35)        -0,254* 0,140   -0,101* 
Ηλικία  (36-50)        -0,319* 0,171   -0,127** 
Ηλικία  (51-65)        -0,361* 0,205   -0,143** 
    
Αλβανοί μετανάστες          0,135 0,084     0,054 
Θρήσκευμα    
Μουσουλμάνος          0,309*** 0,091    0,121*** 
Άλλο θρήσκευμα          0,347** 0,158    0,134** 
Εκπαίδευση    
Δευτεροβάθμια          0,125 0,086    0,049 
Τριτοβάθμια          0,188* 0,098    0,074* 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας    
Ομιλία        -0,012 0,150   -0,005 
Γραφή        -0,063 0,092   -0,025 
Ανάγνωση        -0,158 0,105   -0,063 
Οικογενειακή κατάσταση    
Με τα παιδιά στην Ελλάδα        -0,473*** 0,138   -0,186*** 
Άγαμοι και χωρίς παιδιά        -0,399*** 0,147   -0,158** 
Οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη 
χώρα καταγωγής 

       -0,321* 0,169   -0,127* 

Νομικό πλαίσιο    
Παράνομοι         0,308** 0,129    0,120** 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ        -0,168* 0,101   -0,067* 
Προοπτική εξέλιξης εισοδήματος    
Μέτρια          0,231*** 0,082    0,092*** 
Κακή         0,484*** 0,128    0,185*** 
Προσωρινά άνεργοι         0,021 0,140    0,008 
Ύψος μισθού σε €    
Μισθός (500-999)        -0,022 0,93   -0,009 
Μισθός (1000-1499)        -0,115 0,121   -0,046 
Μισθός (1500 και πάνω)         0,008 0,166    0,003 
    
Αποστολή χρημάτων στη χώρα 
καταγωγής 

        0,565*** 0,163    0,221*** 

Απασχόληση στη χώρα καταγωγής         0,181* 0,093    0,072** 
Μια  μετανάστευση στην Ελλάδα         0,154** 0,077   -0,061** 
Σταθερά         0,288 0,263  
Pseudo R2         0,0787   
Wald chi2(26) 137,76   
Log-Likelihood    -915,86319   
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Παρατηρήσεις         1437   
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: 756 παρατηρήσεις, πρόθεση να μείνουν: 684 παρατηρήσεις.  
 
 
Πίνακας Π 4.4 Μέσοι και τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών του υποδείγματος 
που αφορά τη διάρκεια παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα (Ν=1440) 
Μεταβλητές Μέσος Τυπική απόκλιση 
Q12max16 9,300 4,1498 
Dmale ,57 ,495 
age of interviewee 35,67 10,435 
ageSQ 1381,41 770,049 
DBu ,09 ,282 
DGeo ,04 ,187 
DRom ,03 ,172 
DRus ,03 ,183 
DPol ,03 ,172 
D5other ,15 ,354 
Dmuslims ,25 ,433 
D6others ,06 ,230 
Dsecondary ,44 ,496 
Dhigher ,27 ,445 
DnochildreninGR ,11 ,312 
Dnochildren ,36 ,481 
Req9_2 ,38 ,485 
Dillegal ,10 ,295 
Dedto ,16 ,368 
Drelatives ,29 ,455 
Djob ,07 ,262 
D39other ,19 ,391 
Dgreek ,93 ,260 
Dwrite ,54 ,499 
Dread ,69 ,461 
Dindustry ,11 ,310 
Dstracture ,23 ,424 
Dtrade ,11 ,319 
Dservicies ,29 ,453 
D45unemp ,13 ,332 
Dworkhome ,62 ,486 
Dimmabroad ,87 ,333 
Dinsurance ,81 ,392 
q60na-dk ,02 ,133 
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Πίνακας Π.4.5 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην Tobit 
παλινδρόμηση, του Πίνακα 4.6 του  4ου κεφαλαίου  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
Εξαρτημένη  μεταβλητή 
Q12max16 Διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα με μέγιστο τα 16 χρόνια 
Δημογραφικές   μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
age Ηλικία του ατόμου σε χρόνια. Παίρνει τιμές από 16 έως 65 
age2 Ηλικία του ατόμου σε χρόνια στο τετράγωνο. 
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Dcrist Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι χριστιανός (Ορθόδοξος, Καθολικός, 
Προτεστάντης), και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
Μουσουλμάνος  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
ανήκει σε άλλη θρησκεία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Επίπεδο εκπαίδευσης  
Delem Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης έχει παρακολουθήσει έως 8 χρόνια 
εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει έως 9-12 χρόνια εκπαίδευσης  και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dhigh Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια εκπαίδευσης  
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 
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Μεταβλητές συνέχεια..  
Γνώση της  
Ελληνικής γλώσσας 

 

Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwrite Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να γράφει καλά έως πολύ καλά στα ελληνικά και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dread Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να διαβάζει καλά έως πολύ καλά και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Οικογενειακή κατά- 
σταση/ Οικονομικά 
εξαρτώμενων μελών 

 

Withchild Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς:  παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης     έχει μαζί του τουλάχιστον ένα από τα 
παιδιά του και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

DnochildinGR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
αφήσει το/τα παιδι/ά του στη χώρα καταγωγής του και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dnochild   Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης δεν 
είναι παντρεμένος ή δεν  έχει παιδιά  και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

Req9_2 Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
οικονομικά εξαρτώμενα μέλη (εκτός των παιδιών του) στη 
χώρα καταγωγής του και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Νομική  
κατάσταση 

 

Dlegal Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι νόμιμος στην Ελλάδα και την τιμή 0 
σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dillegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
παράνομος (από πρόθεση ή δεν μπόρεσε να καταθέσει 
δικαιολογητικά)   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dedto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
κάτοχος ΕΔΤΟ, έχει πολιτικό άσυλο, ή είναι 
προσκεκλημένος εποχιακά εργαζόμενος και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Λόγος που επέλεξα 
την Ελλάδα 

 

Deasyaccess Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης επέλεξε την Ελλάδα λόγω εύκολης και 
οικονομικής πρόσβασης και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Drelatives Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
επέλεξε την Ελλάδα λόγω ύπαρξης συγγενών και φίλων 
στην Ελλάδα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 
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Μεταβλητές συνέχεια..  
Djob Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

επέλεξε την Ελλάδα λόγω εύκολης εύρεσης εργασίας και 
την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D39other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
επέλεξε την Ελλάδα για άλλους λόγους και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Απασχόληση  
 

D45agri Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης εργάζεται στον αγροτικό τομέα και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dindus Ψευδομεταβλητη: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον βιοτεχνικό-βιομηχανικό τομέα και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dstruct Ψευδομεταβλητη: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον τομέα των κατασκευών και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Dtrade Ψευδομεταβλητη: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον εμπορικό ή τουριστικό τομέα και την τιμή 0 
σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dservi Ψευδομεταβλητη: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον τομέα των υπηρεσιών και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

D45unemp Ψευδομεταβλητη: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
προσωρινά άνεργος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dworkhome Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είχε 
δουλέψει στη χώρα καταγωγής του πριν μεταναστεύσει και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dimmabroad Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
μεταναστεύσει και σε άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Ασφάλιση 
 

 
 

Dnotinsur Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 
ο μετανάστης δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιον 
ασφαλιστικό φορέα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dinsura Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
είναι ασφαλισμένος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση.

D60NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης  δεν 
απαντά στην ερώτηση και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 
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Πίνακας Π.4.6 Διάρκεια παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα, OLS μέθοδος. 
Εξαρτημένη μεταβλητή: «Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ζήσει στην Ελλάδα από το 1990;»  
Εναλλακτικά με Tobit regression) 
Μεταβλητές  Συντελεστές  Τυπικό σφάλμα 
Άνδρας        0,994*** 0,239 
Ηλικία        0,495*** 0,067 
Ηλικία2       -0,005*** 0,001 
Χώρα καταγωγής   
Βουλγαρία       -2,233*** 0,353 
Γεωργία       -0,214 0,525 
Ρουμανία       -1,621*** 0,592 
Ρωσία       -0,825* 0,466 
Πολωνία        1,547*** 0,514 
Άλλη χώρα       -1,339*** 0,304 
Θρήσκευμα   
Μουσουλμάνος       -0,661*** 0,228 
Άλλο θρήσκευμα       -0,751* 0,401 
Εκπαίδευση    
Δευτεροβάθμια        -0,490** 0,210 
Τριτοβάθμια        -0,702*** 0,251 
Γνώση Ελληνικής 
Γλώσσας 

  

Ομιλία        1,510*** 0,373 
Γραφή        0,715*** 0,203 
Ανάγνωση        1,035*** 0,228 
Οικογενειακή κατάσταση   
Χωρίς παιδιά στην Ελλάδα       -0,280 0,342 
Άγαμοι και χωρίς παιδιά       -0,711*** 0,269 
Οικονομικά εξαρτώμενα 
άτομα στη χώρα καταγωγής 

      -0,422** 0,197 

Νομικό πλαίσιο   
Παράνομοι       -1,266*** 0,368 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ        0,553** 0,285 
Λόγος που επέλεξε την 
Ελλάδα 

  

Συγγενείς       -0,610*** 0,217 
δουλειά       -0,504 0,335 
Άλλοι λόγοι        0,752*** 0,266 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης  

  

Βιομηχανία        0,228 0,341 
Κατασκευές        0,372 0,279 
Εμπόριο-Τουρισμός        0,168 0,361 
Υπηρεσίες       -0,069 0,305 
Προσωρινά άνεργος        0,034 0,417 
   
Απασχόληση στη χώρα 
καταγωγής 

      -1,289*** 0,228 
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Μεταβλητές συνέχεια.. Συντελεστές  Τυπικό σφάλμα 
Μεταναστευτική εμπειρία 
στο εξωτερικό 

       0,714*** 0,263 

Ασφάλιση   
Ασφαλισμένος         1,138*** 0,335 
Δεν απαντώ        0,49 0,947 
Σταθερά       -4,128*** 1,455 
F(33,1406)      40,73***  
R-squared        0,4366  
Adj  R-squared        0,4241  
παρατηρήσεις         1440  
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
Σημείωση: τα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  
Επίσης όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.19  
Εξαρτημένη μεταβλητή: χρόνια  παραμονής στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι τώρα. 
ΕΔΤΟ: ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. 

 

Παραθέτουμε στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον παραπάνω Πίνακα: ο δείκτης 

πολλαπλού προσδιορισμού (R-squared) αποτελεί έναν δείκτη καλής προσαρμογής 

του εκτιμηθέντος μοντέλου στα δεδομένα μας και ισούται με 0,4366 το οποίο 

δηλώνει το ποσοστό της διασποράς που πιστώνεται στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

Διαφορετικά, το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που 

εξηγείται από το υπόδειγμα, δηλαδή  το 43,66% της μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του 

υποδείγματος.  O Adjusted  R-squared, είναι ο R-squared προσαρμοσμένος στους 

βαθμούς ελευθερίας,  αποτελεί μια διόρθωση του R2, και προσπαθεί  να 

αντισταθμίσει τη μεροληψία του R2. Η προσαρμοστικότητα του υποδείγματος που 

εκτιμήσαμε, αφού λάβαμε υπόψη μας τους βαθμούς ελευθερίας, παραμένει 

ικανοποιητική. Στον έλεγχο για ύπαρξη αυτοσυσχέτισης ο συντελεστής   Durbin-

Watson  κυμαίνεται μεταξύ του 1,5 και 2,5 (ισούται με 1,767). Στο παράρτημα 

παρατίθενται οι έλεγχοι πολυσυγγραμμικότητας και κανονικότητας των 

τυποποιημένων καταλοίπων. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Ο αρχικός έλεγχος Breusch-Pagan / Cook-Weisberg19 απέρριψε την μηδενική υπόθεση ότι δηλαδή οι 
διακυμάνσεις του τυχαίου όρου είναι σταθερές σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, πράγμα το οποίο 
δηλώνει την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. 



 38

Πίνακας Π4.7 Collinearity Statistics        
Μεταβλητές Tolerance VIF 
constant   
Dmale 0,56 1,786 
age of interviewee 0,014 69,005 
ageSQ 0,17 57,954 
DBu 0,733 1,364 
DGeo 0,904 1,106 
DRom 0,864 1,158 
DRus 0,897 1,115 
DPol 0,877 1,140 
D5other 0,722 1,384 
Dmuslims 0,724 1,381 
D6others 0,906 1,104 
Dsecondary 0,648 1,543 
Dhigher 0,587 1,705 
DnochildreninGR 0,483 2,069 
Dnochildren 0,275 3,636 
Req9_2 0,749 1,336 
Dillegal 0,667 1,500 
Dedto 0,777 1,287 
Drelatives 0,715 1,399 
Djob 0,872 1,146 
D39other 0,727 1,376 
Dgreek 0,783 1,277 
Dwrite 0,532 1,879 
Dread 0,497 2,012 
Dindustry 0,553 1,809 
Dstracture 0,434 2,306 
Dtrade 0,507 1,971 
Dservicies 0,335 2,989 
D45unemp 0,439 2,277 
Dworkhome 0,563 1,776 
Dimmabroad 0,942 1,061 
Dinsurance 0,575 1,741 
q60na-dk 0,876 1,142 
Ο έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας έδειξε ότι  οι δείκτες Tolerance και  VIF παίρνουν  

τιμές εντός των ορίων που θέτει η θεωρία .20 Για να καταστεί δυνατός ο  έλεγχος της 

κανονικότητας κάνουμε έλεγχο του ιστογράμματος των τυποποιημένων καταλοίπων 

                                                 
20 Ο δείκτης Tolerance πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 0 και 1. 0<Tolerance<1, όταν βρίσκεται 
κοντά στο 1, πολύ μικρό ποσοστό της διασποράς της αφήνει να το εξηγήσουν οι άλλες ανεξάρτητες 
μεταβλητές πράγμα που δηλώνει ότι δεν έχουμε συγγραμμικότητα. Όταν παίρνει τιμές κάτω από 0,1 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας.  Ο δείκτηςVIF υπολογίζεται 

από τον τύπο: (Variance Inflation Factor)= 21
1
R−

και πρέπει να είναι μικρότερος του 2. Όσο 
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και  παίρνουμε το  Normal P-P plot. O έλεγχος της ανεξαρτησίας των παρατηρήσεων 

έγινε με το τεστ των Durbin-Watson  

Διάγραμμα Δ 4.1  Ιστόγραμμα συχνοτήτων 
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Διάγραμμα Δ 4.2 Διάγραμμα κανονικότητας των τυποποιημένων τιμών των 
υπολοίπων.  (Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual) 
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  Εξαρτημένη μεταβλητή: διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα 

Και με τους δύο τρόπους η κατανομή είναι  προσεγγιστικά κανονική. 
                                                                                                                                            
αυξάνεται ο VIF τόσο αυξάνεται η διασπορά. Οι Myers(1990) και  Stevens(2002)  δέχονται τιμές του 
VIF <10. 
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Παράρτημα 5ου Κεφαλαίου 
 
5.1 Μultinomial logistic regression (MNL) 
 
Το επίπεδο της χρησιμότητας που σχετίζεται με τη j επιλογή, *

jU , είναι μια αφανής 

μεταβλητή με δυνατές τιμές:  [ ]
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Επιπλέον υποθέτουμε ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται identally, independently, (i.i.d.) 

 

Όταν έχουμε ξεχωριστές πιθανότητες (discrete probabilities), το υπόδειγμα που 

χρησιμοποιείται ευρέως είναι το multinomial logit model (MNL):  
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όπου C={1,…,J}, στη δική μας περίπτωση το C παίρνει τις τιμές 1,2 και 3, zj: 

περιλαμβάνει όλες τις ερμηνευτικές μεταβλητές  και β: το διάνυσμα των συντελεστών 

που αναφέρονται στις τρεις επιλογές. (a K-vector of taste parameters)  

),,( βCziP : είναι η πιθανότητα που τυχαία επέλεξε ο i ερωτώμενος ανάμεσα στις J 

επιλογές που αποδίδονται σε κάποιες από τις z μεταβλητές. 

),,(),,(),,( βββ CzAPAziPCziP ≡  

όπου: CAi ⊆∈    και  ∑
∈

=
Aj

CzjPCzAP ),,|(),,|( ββ  

στο δικό μας υπόδειγμα ο κοινωνικός χώρος συναναστροφής των παιδιών των 

μεταναστών το C παίρνει τις τιμές C={1,2,3} 

το μοντέλο της επιλογής  του χώρου συναναστροφής των παιδιών είναι το ακόλουθο: 
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,   j=1,2,3 
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Πίνακας Π 5.1 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην 5.2 παράγραφο 
του 5ου κεφαλαίου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
returnhome Πρόθεση να φύγει από την Ελλάδα: παίρνει την τιμή 1εάν ο 

μετανάστης προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής 
του ή να μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και την τιμή 0 εάν 
σκοπεύει να παραμείνει στην Ελλάδα. 

Δημογραφικές και 
Οικονομικές μεταβλητές  
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
age Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει την ηλικία του μετανάστη. 

Παίρνει τιμές μεταξύ 16 και 65. 
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Dcrist Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι χριστιανός (Ορθόδοξος, Καθολικός, 
Προτεστάντης), και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
Μουσουλμάνος  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
ανήκει σε άλλη θρησκεία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

D50bgood Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης πιστεύει ότι η προοπτική εξέλιξης του 
εισοδήματός του θα είναι καλή και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
D50bmoder Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

πιστεύει ότι η προοπτική εξέλιξης του εισοδήματός του θα 
είναι μέτρια και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D50bbad Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι η προοπτική εξέλιξης του εισοδήματός του θα 
είναι κακή και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D50bunempl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
προσωρινά άνεργος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Sendmoney Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
στέλνει χρήματα από την Ελλάδα στη χώρα καταγωγής του 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Tenure Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
απασχόλησης του μετανάστη στην παρούσα απασχόληση. 

GrExpYears Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
απασχόλησης του μετανάστη στην Ελλάδα εκτός των 
χρόνων στην παρούσα απασχόληση. 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 
chilelem Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό 

παιδιών του μετανάστη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
chilsecond Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό 

παιδιών του μετανάστη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
chilhigher Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό 

παιδιών του μετανάστη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Q16b1 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει την σημερινή 

ηλικία του 1ου παιδιού 
D16d1OR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 

το 1ο παιδί του μετανάστη γεννήθηκε στη χώρα καταγωγής 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D16d1GR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε στη Ελλάδα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D16d1NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε σε τρίτη χώρα καταγωγής ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D18a1NA Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης δεν έχει το 1ο του παιδί στο δημοτικό ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D18a1moder Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο δημοτικό είναι 6 έως και 8 και την 
τιμή 0 διαφορετικά. 

D18a1good Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο δημοτικό είναι 9 έως 10 και την τιμή 
0 διαφορετικά. 

D18bNA Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης δεν έχει το 1ο του παιδί στο γυμνάσιο/λύκειο  
ή δεν απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
D18bbad Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 

παιδιού που φοιτά στο γυμνάσιο/λύκειο είναι έως 13 και την 
τιμή 0 διαφορετικά. 

D18bmoder Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο γυμνάσιο/λύκειο είναι από 13,1 έως 
17,9  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D18bgood Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο γυμνάσιο/λύκειο είναι 18 έως 20 και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

D19worsedu Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης πιστεύει ότι το παιδί του θα έπαιρνε χειρότερη 
μόρφωση στη χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D19samedu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι το παιδί του θα έπαιρνε ίδιου επιπέδου 
μόρφωση στη χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D19betedu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι το παιδί του θα έπαιρνε καλύτερη μόρφωση στη 
χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D19NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης δεν 
έχει τα παιδιά στην Ελλάδα ή δεν απαντά και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D20notaffect Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
η επιθυμία των παιδιών να μείνουν ή να φύγουν δεν 
επηρεάζει την αντίστοιχη απόφαση του μετανάστη και την 
τιμή 0 διαφορετικά. 

D20affect Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επιθυμία των 
παιδιών να μείνουν ή να φύγουν επηρεάζει την αντίστοιχη  
απόφαση του μετανάστη και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D20NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη είναι μεγάλα και δεν ζουν μαζί του ή δεν απαντά 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D25aspeak Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
το 1ο παιδί του μετανάστη γνωρίζει την ομιλία της μητρικής 
του γλώσσας και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D25anotsp Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη δεν γνωρίζει την ομιλία της μητρικής του 
γλώσσας και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D25aspeakNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη δεν ζει στην Ελλάδα ή είναι πολύ μεγάλο ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assosamna Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
τα παιδιά του μετανάστη συναναστρέφονται μόνο ή 
περισσότερο με ομοεθνείς  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assocGR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με 
Έλληνες  και την τιμή 0 διαφορετικά. 



 44

Μεταβλητές συνέχεια… 
D28assoall Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 

μετανάστη συναναστρέφονται το ίδιο με ομοεθνείς και 
Έλληνες  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assoNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη είναι πολύ μεγάλα, δεν ζουν στην Ελλάδα ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D33bstudOR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης παροτρύνει το γιο του να σπουδάσει στη χώρα 
καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D33bstudGR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
παροτρύνει το γιο του να σπουδάσει στην Ελλάδα και την 
τιμή 0 διαφορετικά. 

D33bstudelse Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
παροτρύνει το γιο του να σπουδάσει σε τρίτη χώρα και την 
τιμή 0 διαφορετικά. 

D33bNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης δεν 
έχει γιο ή ο γιος του βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή ο γιος του 
είναι πολύ μεγάλος για σπουδές ή δεν τον παροτρύνει να 
σπουδάσει ή δεν απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D34bstudOR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης παροτρύνει την κόρη του να σπουδάσει στη 
χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D34bstudGR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
παροτρύνει την κόρη του να σπουδάσει στην Ελλάδα και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

D34bstudelse Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
παροτρύνει την κόρη του να σπουδάσει σε τρίτη χώρα και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

D34bNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης δεν 
έχει κόρη ή η κόρη του βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή η κόρη 
του είναι πολύ μεγάλη για σπουδές ή δεν την παροτρύνει να 
σπουδάσει ή δεν απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35ainGR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης πιστεύει ότι ο γιο του θα ζήσει καλύτερα στην 
Ελλάδα και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35ainOR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι ο γιο του θα ζήσει καλύτερα στη χώρα 
καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35aelse Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι ο γιο του θα ζήσει καλύτερα σε τρίτη χώρα και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35aNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης δεν 
έχει γιο ή δεν απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35binGR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης πιστεύει ότι η κόρη του θα ζήσει καλύτερα 
στην Ελλάδα και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35binOR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι η κόρη του θα ζήσει καλύτερα στη χώρα 
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καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 
Dq35belse Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 

πιστεύει ότι η κόρη του θα ζήσει καλύτερα σε τρίτη χώρα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dq35bNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης δεν 
έχει κόρη ή δεν απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

 
 
Πίνακας Π.5.2 Σχέση πρόθεσης μεταναστών και οικογενειακή κατάσταση 
  Σκοπεύετε να φύγετε από την Ελλάδα; 

 Ναι Όχι Σύνολο 
Ναι  474 440 914 
Όχι  282 243 525 

Έχετε 
παιδιά; 

Σύνολο  756 684 1439 
Το 36% των μεταναστών του δείγματος δεν έχει παιδιά. 

Από αυτούς που έχουν παιδιά το 51,8% δηλώνει πως θα φύγει. 

Από αυτούς που δεν έχουν παιδιά το 53,7% δηλώνει πως θα φύγει. 

Από αυτούς δηλώνουν πως θα φύγουν το 62% έχει παιδιά. 

Από αυτούς δηλώνουν πως δεν θα φύγουν το 64% έχει παιδιά. 
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Πίνακας Π.5.3 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράγραφο 
5.3.του  5ου κεφαλαίου  
 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
Q12max16 Διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα με μέγιστο τα 16 χρόνια 
Δημογραφικές  
μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
age Ηλικία του ατόμου σε χρόνια. Παίρνει τιμές από 16 έως 65 
age2 Ηλικία του ατόμου σε χρόνια στο τετράγωνο. 
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Delem Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης έχει παρακολουθήσει έως 8 χρόνια 
εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει έως 9-12 χρόνια εκπαίδευσης  και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dhigh Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια εκπαίδευσης  
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwrite Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να γράφει καλά έως πολύ καλά στα ελληνικά και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
Dread Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

γνωρίζει να διαβάζει καλά έως πολύ καλά και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Dlegal Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι νόμιμος στην Ελλάδα και την τιμή 0 
σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dillegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
παράνομος (από πρόθεση ή δεν μπόρεσε να καταθέσει 
δικαιολογητικά)   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dedto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
κάτοχος ΕΔΤΟ, έχει πολιτικό άσυλο, ή είναι 
προσκεκλημένος εποχιακά εργαζόμενος και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Deasyaccess Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης επέλεξε την Ελλάδα λόγω εύκολης και 
οικονομικής πρόσβασης και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Drelatives Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
επέλεξε την Ελλάδα λόγω ύπαρξης συγγενών και φίλων 
στην Ελλάδα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Djob Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
επέλεξε την Ελλάδα λόγω εύκολης εύρεσης εργασίας και 
την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D39other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
επέλεξε την Ελλάδα για άλλους λόγους και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Dnotinsur Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 
ο μετανάστης δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιον 
ασφαλιστικό φορέα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dinsura Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
είναι ασφαλισμένος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση.

D60NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης  δεν 
απαντά στην ερώτηση και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Dwage1_2 Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 
ο μετανάστης είναι άνεργος ή αμείβεται  από την κύρια 
απασχόληση με έως 499 € και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwage 3   Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
αμείβεται από το κύριο επάγγελμά του από 500-999 €  και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwage 4 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
αμείβεται από το κύριο επάγγελμά του από 1000-1499 €  
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwage 5 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
αμείβεται από το κύριο επάγγελμά  με 1500 € και πάνω  
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
q14 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό 

παιδιών του μετανάστη 
D16d1OR Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 

το 1ο παιδί του μετανάστη γεννήθηκε στη χώρα καταγωγής 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D16d1GR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε στη Ελλάδα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D16d1NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε σε τρίτη χώρα καταγωγής ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D18bNA Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης δεν έχει το 1ο του παιδί στο γυμνάσιο/λύκειο  
ή δεν απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D18bbad Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο γυμνάσιο/λύκειο είναι έως 13 και την 
τιμή 0 διαφορετικά. 

D18bmoder Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο γυμνάσιο/λύκειο είναι από 13,1 έως 
17,9  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D18bgood Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν η επίδοση του 1ου 
παιδιού που φοιτά στο γυμνάσιο/λύκειο είναι 18 έως 20 και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

D19NA Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
ο μετανάστης δεν έχει τα παιδιά στην Ελλάδα ή δεν απαντά 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D19worsedu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι το παιδί του θα έπαιρνε χειρότερη μόρφωση 
στη χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D19samedu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι το παιδί του θα έπαιρνε ίδιου επιπέδου 
μόρφωση στη χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D19betedu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι το παιδί του θα έπαιρνε καλύτερη μόρφωση στη 
χώρα καταγωγής τους και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assoall Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
τα παιδιά του μετανάστη συναναστρέφονται το ίδιο με 
ομοεθνείς και Έλληνες  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assosamna Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με 
ομοεθνείς  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assocGR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με 
Έλληνες  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assoNA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη είναι πολύ μεγάλα, δεν ζουν στην Ελλάδα ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 
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Πίνακας Π 5.4 Διάρκεια παραμονής των γονέων μεταναστών στην Ελλάδα: Μέθοδος 
ελαχίστων τετραγώνων (OLS), εναλλακτικά με μέθοδο Tobit.  Εξαρτημένη μεταβλητή: 
«Πόσα χρόνια συνολικά έχετε ζήσει στην Ελλάδα από το 1990?»  

Υπόδειγμα (1) Υπόδειγμα (2)  
Μεταβλητές Συντελεστές P > |t| Συντελεστές P > |t| 

Άνδρας  0,972*** 0,000  0,929*** 0,000 
Ηλικία  0,367*** 0,001  0,347*** 0,004 
Ηλικία2 -0,003*** 0,006 -0,003** 0,041 
Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία -1,306*** 0,002 -0,610 0,240 
Γεωργία  0,168 0,762 -0,016 0,979 
Ρουμανία -2,062*** 0,001 -1,840** 0,017 
Ρωσία -0,477 0,389 -0,348 0,525 
Πολωνία  1,681*** 0,005  1,581** 0,010 
Άλλη χώρα -1,007** 0,010 -0,688 0,139 
Εκπαίδευση      
Δευτεροβάθμια  -0,678** 0,011 -0,568** 0,050 
Τριτοβάθμια  -0,820*** 0,006 -0,764** 0,016 
Γνώση Ελληνικής 
Γλώσσας 

    

Ομιλία  1,411*** 0,005  1,674*** 0,005 
Γραφή  0,389* 0,099  0,182 0,473 
Ανάγνωση  0,794*** 0,004  0,759** 0,014 
Νομικό πλαίσιο     
Παράνομοι -1,042** 0,036 -0,479 0,439 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ  0,658** 0,029  0,797** 0,011 
Λόγοι που επέλεξε την 
Ελλάδα 

    

Συγγενείς -1,031*** 0,000 -0,970*** 0,001 
δουλειά -0,446 0,303  0,132 0,793 
Άλλοι λόγοι  0,541* 0,066  0,594* 0,058 
Ασφάλιση     
Ασφαλισμένος   0,591 0,148  0,601 0,203 
Δεν απαντώ -2,344* 0,074 -1,165 0,470 
Ύψος μισθού     
Μισθός 3  0,480* 0,072  0,343 0,246 
Μισθός 4  1,045*** 0,001  0,921*** 0,009 
Μισθός 5  1,236*** 0,008  0,976** 0,037 
Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

    

Αριθμός παιδιών  0,271** 0,035  0,214 0,134 
1ο παιδί γεννήθηκε:      
Στην Ελλάδα  1,909*** 0,000  2,163*** 0,000 
Σε τρίτη χώρα  0,200 0,723 -0,258 0,754 
Επίδοση 1ου παιδιού στην 
Β/θμια:  

    

Κακή  0,775* 0,081  0,835* 0,058 
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Μεταβλητές συνέχεια…     
Μέτρια  0,779*** 0,005  0,835*** 0,002 
Καλή  0,945* 0,055  1,006** 0,039 
Τα παιδιά, στην πατρίδα 
σας θα έπαιρναν : 

    

Καλύτερη μόρφωση  1,162*** 0,003  1,301*** 0,002 
Ίδια μόρφωση  1,204*** 0,001  1,346*** 0,000 
Χειρότερη μόρφωση  1,465*** 0,000  1,671*** 0,000 
Κοινωνικός χώρος 
συναναστροφής των 
παιδιών: 

    

Με Έλληνες  -0,024 0,919 -0,055 0,816 
Με Έλληνες και ομοεθνείς  -1,348*** 0,001 -1,382*** 0,001 
Δεν με αφορά, δεν απαντώ  0,169 0,756  0,149 0,816 
Σταθερά -3,332 0,145 -3,647 0,167 
F(36,878) 21,44  F(36,721) = 13,70 
Prob > F       0,0000  0,0000  
R-squared   0,4175  0,3687  
Adj  R-squared     
παρατηρήσεις 915  758  
Πηγή: βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα 
Σημειώσεις: i) Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
ii) Έχουν γίνει οι διορθώσεις των τυπικών σφαλμάτων για ετεροσκεδαστικότητα. 
iii) Υπόδειγμα (1): περιλαμβάνει το σύνολο των μεταναστών που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας 
και τόπου κατοικίας.  
iv) Υπόδειγμα (2): περιλαμβάνει το σύνολο των μεταναστών που έχουν τουλάχιστον ένα από τα  
παιδιά τους στην Ελλάδα. 
Εξαρτημένη μεταβλητή: χρόνια  παραμονής στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι τώρα. 
ΕΔΤΟ: ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. 

Πίνακας Π 5.5 Μετανάστες με παιδιά,  ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου κατοικίας των 
παιδιών.  Ν=915 
 Παιδί στη χώρα καταγωγής ή σε άλλη 

χώρα, εκτός Ελλάδας και χώρας 
καταγωγής 

 Ναι Όχι % 
Νόμιμοι  146 538 27 
Παράνομοι 36 28 56 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ, Άσυλο, Εποχιακοί 155 12 7,7 
 

Πίνακας Π 5.6 Μετανάστες που έχουν τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του στην Ελλάδα. 
Ν=758 
 Παιδί στη χώρα καταγωγής ή σε άλλη χώρα, 

εκτός Ελλάδας και χώρας καταγωγής 
 Ναι Όχι % 
Νόμιμοι  33 534 5,8 
Παράνομοι 5 28 15 
Κάτοχοι ΕΔΤΟ, Άσυλο, Εποχιακοί 5 153 3,2 
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Πίνακας Π 5.7 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην 5.4 παράγραφο 
του 5ου κεφαλαίου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
req28 
 

«ποιος είναι ο κυριότερος χώρος συναναστροφής των 
παιδιών σας;» παίρνει τις τιμές 1: περισσότερο ή μόνο με 
έλληνες, 2: το ίδιο με ομοεθνείς και έλληνες, 3: 
περισσότερο ή μόνο με ομοεθνείς. 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του 
ερωτηματολογίου και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

Dcrist Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι χριστιανός (Ορθόδοξος, 
Καθολικός, Προτεστάντης), και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
είναι Μουσουλμάνος  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
ανήκει σε άλλη θρησκεία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Delem Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης έχει παρακολουθήσει έως 8 χρόνια 
εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
έχει παρακολουθήσει έως 9-12 χρόνια εκπαίδευσης  και 
την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
Dhigh Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια 
εκπαίδευσης   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Q12max16 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τη διάρκεια παραμονής 
του μετανάστη στην Ελλάδα με μέγιστο τα 16 χρόνια 

returnhome Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1εάν ο μετανάστης 
προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή να 
μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και την τιμή 0 εάν 
σκοπεύει να παραμείνει στην Ελλάδα. 

D85all Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο ερωτώμενος μετανάστης συναναστρέφεται με 
έλληνες, ομοεθνείς και άλλης εθνικότητας άτομα και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D85Gr Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
συναναστρέφεται κυρίως με έλληνες και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

D85sameNat Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
συναναστρέφεται με κυρίως με ομοεθνείς του και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dillegal Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης είναι νόμιμος στην Ελλάδα και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dlegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
είναι παράνομος (από πρόθεση ή δεν μπόρεσε να 
καταθέσει δικαιολογητικά)   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Dedto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
είναι κάτοχος ΕΔΤΟ, έχει πολιτικό άσυλο, ή είναι 
προσκεκλημένος εποχιακά εργαζόμενος και την τιμή 0 
σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dunsk Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης εργάζεται ως ανειδίκευτος 
εξαρτημένος εργαζόμενος και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwhitecol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου, κατώτερος, μεσαίος 
ή ανώτερος διευθυντής και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dskil Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως εξειδικευμένος εξαρτημένος εργαζόμενος 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dselfemp Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος ή ασκεί ανεξάρτητη 
εμπορική δραστηριότητα και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dfarm Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον πρωτογενή τομέα ως αγρότης, 
κτηνοτρόφος ή ψαράς και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dassistant Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως οικιακός βοηθός και την τιμή 0 
διαφορετικά. 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
Dotherpayed Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

εργάζεται σε άλλη αμειβόμενη εργασία και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Dunemp Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προσωρινά δεν εργάζεται στην κύρια απασχόλησή του 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Q55awage Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει το ύψος του μισθού από 
την κύρια και δευτερεύουσα εργασία 

D84mother Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν τα παιδιά του μετανάστη επικοινωνούν μεταξύ τους 
στη μητρική τους γλώσσα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

D84Gr Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν τα παιδιά του 
μετανάστη επικοινωνούν μεταξύ τους στην ελληνική  
γλώσσα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D84mo-Gr Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν τα παιδιά του 
μετανάστη επικοινωνούν μεταξύ τους στην ελληνική και 
τη μητρική τους γλώσσα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

D84na Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
δεν έχει 2ο παιδί και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
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Πίνακας Π 5.8 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στους Πίνακες 5.5.1.1 
και 5.5.1.2 στην 5.5 παράγραφο του 5ου κεφαλαίου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
q18ab1και q18ab2 βαθμολογία του 1ου και 2ου παιδιού στο Δημοτικό τη χρονιά 

που μας πέρασε 
Μεταβλητές που αφορούν  
τους γονείς 
Dcrist Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης είναι χριστιανός (Ορθόδοξος, Καθολικός, 
Προτεστάντης), και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
Μουσουλμάνος  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
ανήκει σε άλλη θρησκεία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

q14 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των παιδιών 
του μετανάστη 

Dread 
 

Δίτιμη μεταβλητή, παίρνει την τιμή 1 αν ο γονέας 
μετανάστης γνωρίζει να διαβάζει ελληνικά και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

q55awage Μηνιαίο εισόδημα του μετανάστη από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

q61a5 Σύνολο ωρών απασχόλησης εβδομαδιαίως από ερωτώμενο 
γονέα 

Θέση παρούσης 
απασχόλησης γονέα 

 

Dskil Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 
ο μετανάστης εργάζεται ως εξειδικευμένος εξαρτημένος 
εργαζόμενος και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwhitecol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου, κατώτερος, μεσαίος ή 
ανώτερος διευθυντής και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dunsk Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως ανειδίκευτος εξαρτημένος εργαζόμενος και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dselfemp Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος ή ασκεί ανεξάρτητη 
εμπορική δραστηριότητα και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dfarm Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον πρωτογενή τομέα ως αγρότης, κτηνοτρόφος 
ή ψαράς και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dassistant Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται ως οικιακή βοηθός και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dotherpayed Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται σε άλλη αμειβόμενη εργασία και την τιμή 0 
διαφορετικά. 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
Dunemp Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

προσωρινά δεν εργάζεται στην κύρια απασχόλησή του και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Μεταβλητές που ανα- 
φέρονται  στα παιδιά 

 

Q16b2 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τη σημερινή ηλικία του 2ου 
παιδιού 

q16c1 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει την ηλικία μετανάστευσης 
του 1ου παιδιού 

D16d1GR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε στη Ελλάδα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

q16d2 Μεταβλητή που δηλώνει τον τόπο γέννησης του παιδιού. 
Παίρνει την τιμή 1 αν το παιδί γεννήθηκε στη χώρα 
καταγωγής και την τιμή 2 αν γεννήθηκε στην Ελλάδα. 

req23 Δίτιμη μεταβλητή, παίρνει την τιμή 1 αν το παιδί με κάποιο 
τρόπο μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα και την τιμή 0 
διαφορετικά 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
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Πίνακας Π 5.9 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στους Πίνακες 5.5.2.1 
και 5.5.2.2 στην 5.5 παράγραφο του 5ου κεφαλαίου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
q18bb1και q18bb2 βαθμολογία του 1ου και 2ου παιδιού στο Γυμνάσιο / Λύκειο 

τη χρονιά που μας πέρασε 
Μεταβλητές που αφορούν  
τους γονείς 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
q7 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια εκπαίδευσης του 

μετανάστη. 
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

  
q61a5 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό ωρών που 

απασχολείται εβδομαδιαία ο  μετανάστης. 
Μεταβλητές που αναφέρονται   
στα παιδιά 
q14 Συνεχής μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των παιδιών 

του μετανάστη 
q16a1/q16a2 Δίτιμη μεταβλητή που δηλώνει το φύλο του παιδιού. 

Παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο/2o παιδί είναι αγόρι και 2 αν 
είναι κορίτσι. 

q16b1 Συνεχής μεταβλητή, δηλώνει τη σημερινή ηλικία του 
παιδιού. 

q16c2 Συνεχής μεταβλητή, δηλώνει την ηλικία μετανάστευσης του 
2ου  του παιδιού. 
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Μεταβλητές συνέχεια..  
D16d1countOr Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 

το 1ο παιδί του μετανάστη γεννήθηκε στη χώρα καταγωγής 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D16d1NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε σε τρίτη χώρα καταγωγής ή δεν 
απαντά και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D16d1GR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν το 1ο παιδί του 
μετανάστη γεννήθηκε στη Ελλάδα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

req23 Συνεχής μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1 αν το παιδί του 
μετανάστη μαθαίνει με κάποιον τρόπο τη μητρική του 
γλώσσα και 0 αν δεν την μαθαίνει.   

D28assosamna Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 αν 
τα παιδιά του μετανάστη συναναστρέφονται μόνο ή 
περισσότερο με ομοεθνείς  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assoall Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη συναναστρέφονται το ίδιο με ομοεθνείς και 
Έλληνες  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D28assocGR Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 αν τα παιδιά του 
μετανάστη συναναστρέφονται μόνο ή περισσότερο με 
Έλληνες  και την τιμή 0 διαφορετικά. 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
Πίνακας Π 5.10 Ονομασία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην 5.6 παράγραφο 
του 5ου κεφαλαίου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
Q35 «Σε ποια χώρα πιστεύετε ότι τα παιδιά σας θα 

μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;». παίρνει τις τιμές 1: 
στην Ελλάδα και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Δημογραφικές και   Οικονομικές μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν 

είναι γυναίκα 
Durban Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο 

μετανάστης μένει σε αστική περιοχή και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 
1 εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και 
την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης
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προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του 
ερωτηματολογίου και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

Delem Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 
1 εάν ο μετανάστης έχει παρακολουθήσει έως 8 χρόνια 
εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
έχει παρακολουθήσει έως 9-12 χρόνια εκπαίδευσης  
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dhigh Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια 
εκπαίδευσης   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

returnhome Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1εάν ο μετανάστης 
προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή 
να μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και την τιμή 0 εάν 
σκοπεύει να παραμείνει στην Ελλάδα. 

HomeExp  Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
απασχόλησης του μετανάστη στη χώρα καταγωγής.  

D50bbad Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 
1 εάν ο μετανάστης πιστεύει ότι η προοπτική εξέλιξης 
του εισοδήματός του θα είναι κακή και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

D50bgood Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι η προοπτική εξέλιξης του εισοδήματός του 
θα είναι καλή και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D50bmoder Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
πιστεύει ότι η προοπτική εξέλιξης του εισοδήματός του 
θα είναι μέτρια και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

D50bunempl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
δεν απαντά ή δεν τον αφορά η ερώτηση και την τιμή 0 
σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dserv Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 
1 εάν ο μετανάστης εργάζεται στον τομέα  των 
υπηρεσιών και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dagri Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον αγροτικό τομέα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Dindus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στον βιοτεχνικό ή βιομηχανικό τομέα και 
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την τιμή 0 διαφορετικά. 
Dstruct Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

εργάζεται στον κατασκευαστικό τομέα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Dtrade Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
εργάζεται στο εμπόριο/τουρισμό και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

D45unemp Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προσωρινά δεν εργάζεται και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Q55awage Μισθός που προέρχεται από την κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση του μετανάστη. 

Μεταβλητές που  αναφέρονται  στα παιδιά 
chilelem Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον 

αριθμό παιδιών του μετανάστη στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

chilsecond Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον 
αριθμό παιδιών του μετανάστη στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

chilhigher Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον 
αριθμό παιδιών του μετανάστη στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

D16amale Φύλλο του πρώτου παιδιού: παίρνει την τιμή 1 αν είναι 
αγόρι και την τιμή 0 αν είναι κορίτσι 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
 

5.2 MLN regression εναλλακτικά με   Probit 

 

Η οικονομετρική μέθοδος ανάλυσης που ενδείκνυται επίσης στην περίπτωση που η 

εξαρτημένη ποιοτική μεταβλητή παίρνει πάνω από δύο δυνατές τιμές είναι η 

multinomial logistic regression. Κρατήσαμε ως ομάδα αναφοράς όσους απάντησαν 

ότι πιστεύουν πως τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει 

ότι οι μεταβλητές του πίνακα Π 5.10 θα ερμηνεύονται σε σχέση με την ομάδα 

αναφοράς. Στη συνέχεια, για να έχουμε ακριβέστερη εικόνα της σημαντικότητας των 

μεταβλητών αλλά και την ακριβή επίδραση της κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής πάνω 

στην εξαρτημένη μεταβλητή, υπολογίσαμε της ελαστικότητες που αντιστοιχούν στην 

κάθε ομάδα, Πίνακας Π 5.11. 

 

Παρατηρούμε λοιπόν τα ακόλουθα: ως προς την μεταβλητή του φύλου, στατιστική 

σημαντικότητα εμφανίζεται μόνο σε όσους απάντησαν ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν 

καλύτερα στη χώρα καταγωγής. Η πιθανότητα να πιστεύουν οι άνδρες το παραπάνω 

είσαι μικρότερη σε σχέση με τις γυναίκες.  
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Η επόμενη μεταβλητή αναφέρεται στον τόπο διαμονής. Εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική τόσο σε αυτούς που επέλεξαν την Ελλάδα όσο και μια τρίτη χώρα σαν 

χώρα ευημερίας των παιδιών τους. Οι  μετανάστες λοιπόν που ζουν σε αστικές 

περιοχές της Ελλάδας είναι λιγότερο πιθανό να εκτιμούν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα 

όπου μελλοντικά θα ευημερήσουν τα παιδιά τους  σε σχέση με όσους ζουν σε 

αγροτικές περιοχές. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα στο 

εξωτερικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,8% .  

 

Ως προς τη χώρα καταγωγής οι προερχόμενοι από την Βουλγαρία, σε σχέση με τους 

Αλβανούς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν 

καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους. Το ίδιο και οι Πολωνοί, που εκτιμούν ότι τα 

παιδιά τους έχουν μικρότερη πιθανότητα να ευημερήσουν στην Ελλάδα και 

μεγαλύτερη στη χώρα καταγωγής τους.  

 

Οι μετανάστες που έχουν τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή έστω έχουν 

παρακολουθήσει  κάποια χρόνια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με όσους έχουν 

τελειώσει την πρωτοβάθμια, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στο εξωτερικό και λιγότερες πιθανότητες στην 

Ελλάδα.  

 

Οι μετανάστες που δηλώνουν πρόθεση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, σε 

σχέση με όσους προτίθενται να μείνουν στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους 

έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους, 

πολλές πιθανότητες να ευημερήσουν στο εξωτερικό αλλά μειωμένες πιθανότητες να 

ζήσουν καλά στην Ελλάδα.  

 

Όσοι μετανάστες είχαν εργαστεί στη χώρα καταγωγής τους πριν πάρουν την απόφαση 

να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν εργασιακή 

εμπειρία, εκτιμούν ότι οι πιθανότητες να έχουν τα παιδιά τους καλύτερη ζωή στο 

εξωτερικό είναι πολύ μεγάλες ενώ στην Ελλάδα μικρές.  

 

Ως προς την προοπτική εξέλιξης του εισοδήματος, όσοι πιστεύουν ότι το εισόδημά 

τους θα έχει μια θετική πορεία στο μέλλον στην Ελλάδα, σε σχέση με αυτούς που 

πιστεύουν στη κακή εξέλιξη των εισοδημάτων τους, δεν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους  
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Πίνακας Π 5.11 εκτίμηση της χώρας όπου τα παιδιά των μεταναστών θα ευημερήσουν. 
Multinomial logistic regression.  Εξαρτημένη μεταβλητή Q35: «που πιστεύετε ότι τα παιδιά 
σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;».  Ομάδα αναφοράς στην ερώτηση Q35 είναι: 
«πιστεύω ότι τα παιδιά μου θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα»  

Στη χώρα καταγωγής Σε άλλη χώρα Μεταβλητές  
Coef. P > |z| Coef. P > |z| 

Φύλλο (άνδρας) -0,797** 0,028 -0,251 0,417 
Διαμονή σε αστική περιοχή -0,261 0,473      

1,022*** 
0,008 

Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία  0,903* 0,062  0,195 0,717 
Γεωργία  0,987 0,228 -1,170 0,298 
Ρουμανία  0,583 0,382  0,031 0,965 
Ρωσία  0,690 0,400 -1,440 0,161 
Πολωνία  1,501** 0,014  0,544 0,287 
Άλλη χώρα  0,354 0,551 -0,052 0,907 
Εκπαίδευση      
Δευτεροβάθμια   0,056 0,882 -0,014 0,966 
Τριτοβάθμια   0,448 0,257  0,817** 0,017 
      
Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

 2,118*** 0,000  0,764*** 0,002 

Εργασιακή εμπειρία στη 
χώρα καταγωγής 

 0,028 0,121  0,033** 0,044 

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

    

Καλή -1,142** 0,030 -0,239 0,547 
Μέτρια -0,611 0,172 -0,421 0,274 
ΔΓ.ΔΑ -1,019 0,120 -1,064* 0,080 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

    

Αγροτικός  0,432 0,471 -0,233 0,683 
Βιοτεχνία/βιομηχανία  0,874* 0,074  0,435 0,320 
Κατασκευές  1,314*** 0,004  0,559 0,171 
Εμπόριο  0,910* 0,058  0,328 0,402 
Προσωρινά άνεργος  0,873* 0,094  0,732 0,156 
     
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

0,001** 0,023  0,001 0,521 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

    

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

-1,025*** 0,006 -0,601** 0,017 

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

-0,284 0,111  0,324** 0,027 

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

-1,023** 0,034 -0,792** 0,029 
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Φύλλο του 1ου παιδιού -0,005*** 0,000  0,001 0,178 
Σταθερά -3,395*** 0,000 -3,362*** 0,000 
Pseudo R2  0,1750    
Log-Likelihood -411,06179    
Wald chi2(50) 166,2    
Prob  chi2 0,0000    
Παρατηρήσεις 674    
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. 
 
θα ζήσουν καλά στη χώρα καταγωγής τους, ενώ οι μετανάστες που δεν απάντησαν 

στην παραπάνω ερώτηση  πιστεύουν ότι τα παιδιά τους έχουν πολλές πιθανότητες να 

ζήσουν καλά στην Ελλάδα και λίγες να ζήσουν καλά στο εξωτερικό.  

 

Με ομάδα αναφοράς τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες, όσο αφορά τον τομέα της 

παρούσης απασχόλησης, οι μετανάστες που απασχολούνται στον κατασκευαστικό 

τομέα ή είναι προσωρινά άνεργοι, δεν πιστεύουν ότι  τα παιδιά τους θα ζήσουν καλά 

στην Ελλάδα. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι στην βιοτεχνία / βιομηχανία,  στις 

κατασκευές και στο εμπόριο πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι πιο πιθανό να 

ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους 

 

Ως προς τη σχέση του ύψους του μισθού του ερωτώμενου μετανάστη με την 

εξαρτημένη μας μεταβλητή, παρατηρούμε πως όσο αυξάνεται ο μισθός από την κύρια 

και δευτερεύουσα απασχόληση τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα δίνουν στο να 

ευτυχήσουν τα παιδιά τους στη χώρα καταγωγής τους.  

 
Όσο περισσότερα είναι τα παιδιά που είναι ενταγμένα στην πρωτοβάθμια ή 

τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, τόσο οι γονείς μετανάστες πιστεύουν ότι τα παιδιά 

τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να ευημερήσουν στην Ελλάδα και λιγότερες 

πιθανότητες στη χώρα καταγωγής τους ή στο εξωτερικό.  

 

Μια μικρή διαφοροποίηση παρατηρούμε με τα παιδιά που είναι ενταγμένα στην 

δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης: όσο αυξάνεται ο αριθμός τους οι γονείς 

εκτιμούν ότι τα παιδιά τους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν καλά στο 

εξωτερικό και μικρή πιθανότητα για τη χώρα καταγωγής. Αν το 1ο παιδί είναι αγόρι, 

οι γονείς πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερα να ζήσει στο εξωτερικό και ότι  έχει 

μειωμένες πιθανότητες να ευημερήσει στη χώρα καταγωγής του.  
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Πίνακας Π 5.12  Ελαστικότητες (ey/ex) των ανεξάρτητων μεταβλητών μετά την 
Multinomial logistic παλινδρόμηση. Εξαρτημένη μεταβλητή Q35: «που πιστεύετε ότι τα 
παιδιά σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;» 
Μεταβλητές  Στην Ελλάδα 

 
(outcome 1) 

Στη χώρα 
καταγωγής 
(outcome 2) 

Σε άλλη χώρα 
 

(outcome 3) 
Φύλλο (άνδρας)  0,037 -0,353** -0,086 
Διαμονή σε αστική περιοχή -0,087** -0,294  0,722*** 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία -0,005  0,050*  0,007 
Γεωργία  0,003  0,038 -0,039 
Ρουμανία -0,001  0,015 -0,001 
Ρωσία  0,005  0,032 -0,050 
Πολωνία -0,007**      0,062**  0,018 
Άλλη χώρα -0,001  0,026 -0,005 
Εκπαίδευση     
Δευτεροβάθμια  -0,001  0,026 -0,007 
Τριτοβάθμια  -0,036**  0,093  0,199** 
Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

-0,095***  0,860***  0,249*** 

Εργασιακή εμπειρία στη 
χώρα καταγωγής 

-0,047**  0,187  0,232** 

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

   

Καλή  0,027 -0,300** -0,042 
Μέτρια  0,044 -0,270 -0,172 
ΔΓ.ΔΑ  0,017** -0,078 -0,082* 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

   

Αγροτικός   0,001  0,045 -0,023 
Βιοτεχνία/βιομηχανία -0,011  0,086*  0,037 
Κατασκευές -0,035**  0,287***  0,102 
Εμπόριο -0,013  0,113*  0,032 
Προσωρινά άνεργος -0,016*  0,087  0,070 
    
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

-0,051  0,546**  0,092 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

   

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

 0,055*** -0,378** -0,199** 

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

-0,020 -0,258*  0,251** 

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

 0,019*** -0,107* -0,078** 

    
Φύλλο του 1ου παιδιού  0,001 -0,025***  0,007* 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα 
Σημειώσεις: Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
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Συνεχίζουμε την ανάλυση για το που πιστεύουν οι γονείς μετανάστες ότι θα ζήσουν 

τα παιδιά τους καλύτερα, με βάση το φύλλο των παιδιών τους. Γονείς με αγόρια 

κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση q35a, όσοι είχαν κορίτσια απάντησαν στην 

ερώτηση q35b και όσοι 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. Ομάδα αναφοράς 

κρατήσαμε την επιλογή «στην Ελλάδα». Όπως βλέπουμε στον Πίνακα Π 5.13, με την 

multinomial logistic παλινδρόμηση, υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των γονέων, ως προς τη χώρα που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα 

ζήσουν καλύτερα, με βάση το φύλλο των παιδιών τους. Εξαίρεση αποτελεί η 

μεταβλητή που αναφέρεται στην πρόθεση των μεταναστών να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους, η οποία εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1% για αγόρια και κορίτσια, και για τις τρεις επιλογές.  
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Πίνακας Π 5.13 εκτίμηση της χώρας όπου τα παιδιά των μεταναστών θα ευημερήσουν. 
Multinomial logistic regression.  Εξαρτημένη μεταβλητή Q35: «που πιστεύετε ότι ο γιος / 
κόρη  σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;». Ομάδα αναφοράς στην ερώτηση q35a/b 
είναι: «πιστεύω ότι ο γιος / η κόρη μου θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα»  

Συντελεστές παλινδρόμησης  

Στη χώρα καταγωγής Σε άλλη χώρα 

 
 
 

Μεταβλητές Γιος Κόρη  Γιος Κόρη  
Φύλλο (άνδρας) -0,468 -0,530 -0,136 -0,417 
Διαμονή σε αστική περιοχή -0,165  0,316  0,742*  0,758* 
Χώρα καταγωγής     
Βουλγαρία  0,720  1,182** -0,070  0,561 
Γεωργία  0,579  0,982 -0,526 -0,646 
Ρουμανία  0,583  0,132 -0,763  0,101 
Ρωσία  1,057  0,752 -1,239 -0,213 
Πολωνία  0,662  1,675** -0,357  1,106* 
Άλλη χώρα  0,307  0,722  0,362 -0,026 
Εκπαίδευση      
Δευτεροβάθμια   0,050 -0,191 -0,096  0,150 
Τριτοβάθμια   0,392 -0,011  0,705*  0,533 
     
Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

 1,999***  2,154***  0,935***  0,833*** 

Εργασιακή εμπειρία στη 
χώρα καταγωγής 

 0,029  0,031  0,030  0,017 

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

    

Καλή -1,144* -1,351** -0,480 -0,204 
Μέτρια -0,830 -0,428 -0,812* -0,130 
ΔΓ. ΔΑ -1,041 -0,301 -1,280 -1,152 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

    

Αγροτικός  0,165 -0,153 -0,044 -0,276 
Βιοτεχνία /βιομηχανία  1,410** -0,446  1,055**  0,269 
Κατασκευές  0,864  1,004*  0,458  0,003 
Εμπόριο  0,400  1,288**  0,122  0,139 
Προσωρινά άνεργος  0,857  0,594  0,614  1,040* 
     
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

 0,001*  0,001**  0,001  0,001** 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

    

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

-1,451*** -0,790** -0,659** -0,460* 

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

-0,280 -0,285  0,320**  0,290* 

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

-0,713 -1,399** -0,772** -0,696* 
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Σταθερά -2,913*** -3,736*** -2,828*** -3,516*** 
Pseudo R2    0,1853    0,1622   
Log-Likelihood -328,27958 -304,83917   
Wald chi2(48) 131,34 106,00   
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. 
 
 
Στους  Πίνακες Π.5.14 και Π.5.15 έχουμε υπολογίσει τις ελαστικότητας που 

προκύπτουν μετά την παλινδρόμηση τόσο για τους γονείς μετανάστες που έχουν 

γιους όσο και για όσους έχουν κόρες. Οι ελαστικότητας μας δίνουν μια πιο ακριβή 

εικόνα της πιθανότητας της κάθε επιλογής. Παρακάτω, οι δύο πίνακες σχολιάζονται 

και αναλύονται από κοινού. 

 

Οι μετανάστες που μένουν σε αστικές περιοχές, σε σχέση με όσους μένουν σε 

αγροτικές περιοχές, πιστεύουν ότι τα παιδία τους, αγόρια και κορίτσια,  είναι πιο 

πιθανό να ζήσουν καλύτερα στο εξωτερικό. Για τις κόρες τους, επί πλέον πιστεύουν 

ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες να ευημερήσουν στην Ελλάδα.  

 

Ως προς τις μεταβλητές που δηλώνουν τη χώρα προέλευσης του γονέα μετανάστη και 

με ομάδα αναφοράς την Αλβανία, παρατηρούμε τα ακόλουθα: Βούλγαροι και 

Πολωνοί, σε σχέση με τους Αλβανούς,  πιστεύουν ότι οι κόρες τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους ενώ οι 

Ρώσοι το ίδιο πιστεύουν για τους γιους τους. Επιπλέον οι Πολωνοί δίνουν μικρές 

πιθανότητες ευημερίας των θυγατέρων στην Ελλάδα και περισσότερες πιθανότητες 

σε τρίτη χώρα.  

 

Με ομάδα αναφοράς στη μεταβλητή εκπαίδευση του γονέα μετανάστη την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι οι έχοντες τριτοβάθμια εκπαίδευση 

πιστεύουν ότι οι γιοι τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στο 

εξωτερικό αλλά κρίνουν λιγότερο πιθανό να ευημερήσουν στην Ελλάδα.  

 

Οι μετανάστες που δηλώνουν πρόθεση επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους, σε 

σχέση με αυτούς που αποφάσισαν να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα, δεν 
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διαφοροποιούν τα πιστεύω τους για γιους και κόρες. Πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα 

ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους, πιθανότητα που πλησιάζει το 1 για τα 

κορίτσια, και με μικρότερη πιθανότητα σε χώρα του εξωτερικού. Αντιθέτως με 

αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται η επιλογή της Ελλάδας σαν χώρα ευημερίας των 

παιδιών τους. Ίσως ένας λόγος που προτίθενται να φύγουν είναι το γεγονός της 

μελλοντικής ευημερίας των παιδιών τους με βάση το τι πιστεύουν οι ίδιοι για αυτά.  

 

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.  

 

Ομάδα αναφοράς στη μεταβλητή που δηλώνει προοπτική εξέλιξης του εισοδήματος 

του γονέα μετανάστη, θέσαμε την επιλογή «κακή εξέλιξη». Όπως βλέπουμε οι 

μετανάστες που εκτιμούν ότι τα εισοδήματά τους θα εξελιχθούν καλά στο μέλλον  

στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους , αγόρια και κορίτσια δεν θα ζήσουν καλά 

στη χώρα καταγωγής τους. Όσοι πιστεύουν σε μέτρια εξέλιξη του εισοδήματός τους, 

αλλά και όσοι γονείς μετανάστες δεν απάντησαν στην παραπάνω ερώτηση, πιστεύουν  

ότι οι γιοι τους θα ζήσουν καλύτερα στην Ελλάδα και ότι δεν θα ζήσουν καλά σε 

χώρα του εξωτερικού.   

 

Αρκετά διαφοροποιημένοι εμφανίζονται οι γονείς μετανάστες με βάση τον τομέα της 

παρούσης απασχόλησης. Ομάδα αναφοράς κρατήσαμε τους εργαζόμενους στις 

υπηρεσίες. Έτσι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία / βιοτεχνία, σε σχέση με όσους 

εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, πιστεύουν ότι τα αγόρια τους έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους και έπεται 

η επιλογή της τρίτης χώρας. Η επιλογή της Ελλάδας σαν χώρα επιλογής, εμφανίζεται 

με μειωμένες πιθανότητες σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Οι μετανάστες που 

εργάζονται στον τομέα των κατασκευών και στον τομέα του εμπορίου,  πιστεύουν ότι 

οι κόρες τους θα ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους. Όσοι μετανάστες είναι 

προσωρινά άνεργοι πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό οι κόρες τους να ευημερήσουν σε 

χώρα του εξωτερικού αλλά δεν πιστεύουν ότι θα ζήσουν καλά στην Ελλάδα.  
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Πίνακας Π  5.14 Ελαστικότητες (ey/ex) των ανεξάρτητων μεταβλητών μετά την 
Multinomial logistic παλινδρόμηση. Εξαρτημένη μεταβλητή q35a: «που πιστεύετε ότι ο 
γιος σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;» 
Μεταβλητές  Στην Ελλάδα 

 
(outcome 1) 

Στη χώρα 
καταγωγής 
(outcome 2) 

Σε άλλη χώρα 
 

(outcome 3) 
Φύλλο (άνδρας) 0,023 -0,216 -0,046 
Διαμονή σε αστική περιοχή -0,068 -0,198 0,516* 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία -0,002 0,040 -0,001 
Γεωργία 0,001 0,020 -0,016 
Ρουμανία 0,001 0,013 -0,015 
Ρωσία 0,004  0,048* -0,045 
Πολωνία 0,001 0,020 -0,011 
Άλλη χώρα -0,006 0,023 0,029 
Εκπαίδευση     
Δευτεροβάθμια  0,005 0,028 -0,041 
Τριτοβάθμια  -0,033* 0,080 0,170* 
    
Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

-0,108*** 0,795*** 0,314*** 

Εργασιακή εμπειρία στη 
χώρα καταγωγής 

-0,050* 0,212 0,216 

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

   

Καλή 0,035 -0,276* -0,095 
Μέτρια 0,081** -0,354 -0,344* 
ΔΓ.ΔΑ 0,021* -0,075 -0,097* 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

   

Αγροτικός -0,001 0,019 -0,001 
Βιοτεχνία/βιομηχανία -0,025*** 0,133** 0,093** 
Κατασκευές -0,029 0,195 0,090 
Εμπόριο -0,006 0,053 0,012 
Προσωρινά άνεργος -0,014 0,077 0,051 
    
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

-0,047 0,421 0,105 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

   

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

0,075*** -0,559** -0,213** 

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

-0,023 -0,275* 0,267** 

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

0,018** -0,072 -0,080* 

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα 
Σημειώσεις: Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
,. 
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Πίνακας Π 5.15 Ελαστικότητες (ey/ex) των ανεξάρτητων μεταβλητών μετά την 
Multinomial logistic παλινδρόμηση. Εξαρτημένη μεταβλητή q35b: «που πιστεύετε ότι η 
κόρη σας θα μπορούσαν να ζήσουν καλύτερα;» 
Μεταβλητές  Στην Ελλάδα 

 
(outcome 1) 

Στη χώρα 
καταγωγής 
(outcome 2) 

Σε άλλη χώρα 
 

(outcome 3) 
Φύλλο (άνδρας) 0,045 -0,229 -0,171 
Διαμονή σε αστική περιοχή -0,090* 0,159 0,506* 
Χώρα καταγωγής    
Βουλγαρία -0,009 0,062** 0,025 
Γεωργία 0,001 0,027 -0,017 
Ρουμανία -0,001 0,002 0,002 
Ρωσία -0,001 0,030 -0,010 
Πολωνία -0,010*** 0,059** 0,036* 
Άλλη χώρα -0,003 0,051 -0,005 
Εκπαίδευση     
Δευτεροβάθμια  -0,003 -0,087 0,064 
Τριτοβάθμια  -0,019 -0,023 0,139 
    
Πρόθεση επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής 

-0,117*** 0,910*** 0,280** 

Εργασιακή εμπειρία στη 
χώρα καταγωγής 

-0,038 0,237 0,122 

Προοπτική εξέλιξης 
εισοδήματος 

   

Καλή 0,032 -0,344** -0,025 
Μέτρια 0,024  -0,204 -0,046 
ΔΓ.ΔΑ 0,013 -0,012 -0,082 
Τομέας παρούσης 
απασχόλησης 

   

Αγροτικός 0,002 0,019 -0,028 
Βιοτεχνία/βιομηχανία -0,001 -0,034 0,020 
Κατασκευές -0,018 0,249* -0,017 
Εμπόριο -0,015 0,175** 0,005 
Προσωρινά άνεργος -0,020* 0,051 0,105* 
    
Μισθός από κύρια και 
δευτερεύουσα απασχόληση 

-0,114** 0,601** 0,426* 

Μεταβλητές που  
αναφέρονται  στα παιδιά 

   

Αριθμός παιδιών στην 
πρωτοβάθμια 

0,048*** -0,301** -0,155 

Αριθμός παιδιών στην 
δευτεροβάθμια 

-0,015 -0,274 0,249* 

Αριθμός παιδιών στην 
τριτοβάθμια 

0,026*** -0,175** -0,074 

Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα 
Σημειώσεις: Tα *,**,*** δηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
 



 70

Καθώς αυξάνεται ο μισθός από την κύρια και δευτερεύουσα, αν υπάρχει,  

απασχόληση, οι γονείς μετανάστες πιστεύουν ότι οι κόρες τους έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να ζήσουν καλύτερα στη χώρα καταγωγής τους ή σε κάποια χώρα του 

εξωτερικού αλλά όχι στην Ελλάδα.  

 

Όσο περισσότερα παιδιά παρακολουθούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μια 

οικογένεια, οι γονείς πιστεύουν ότι αυτά, αγόρια και κορίτσια, θα ζήσουν καλύτερα 

μόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.  Οι μετανάστες που έχουν παιδιά 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πιστεύουν επίσης ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν 

καλύτερα στην Ελλάδα ενώ αρνούνται ότι   τα κορίτσια τους θα ζήσουν καλύτερα 

στη χώρα καταγωγής τους και τα αγόρια τους θα ευημερήσουν σε άλλη χώρα του 

εξωτερικού. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που είναι ενταγμένα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι γονείς θεωρούν ότι είναι πιο πιθανό τα παιδιά τους, 

και των δυο φύλων, να ζήσουν καλύτερα στο εξωτερικό και δεν πιστεύουν ότι οι γιοι 

τους θα ευημερήσουν στη χώρα καταγωγής τους.  
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Παράρτημα 6ου κεφαλαίου 

 

Πίνακας Π.6.1 Ονομασίες μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα της 
ενότητας 6.4.2   
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
Lnwage1 Φυσικός λογάριθμος του μισθού που προέρχεται από την 

κύρια απασχόληση, παίρνει την τιμή 0 για όσους δεν έχουν 
μισθό. 

Lnwage11 Φυσικός λογάριθμος του μισθού που προέρχεται από την 
κύρια απασχόληση, όσοι δεν έχουν μισθό χαρακτηρίζονται 
missing. 

Δημογραφικές  
μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
age Συνεχής αριθμητική μεταβλητή με τιμές από 16 έως 65. 
ageSQ Η παραπάνω μεταβλητή υψωμένη στο τετράγωνο 
Durban Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

κατοικεί σε αστική περιοχή και την τιμή 0 διαφορετικά. 
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

  
DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

 

Dnospouse Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης δεν είναι παντρεμένος και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση.  
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Μεταβλητές συνέχεια..  
Dwithspouse Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης ζει 

με τη σύζυγό του στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Dwithoutspouse Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
αφήσει τη σύζυγό του στη χώρα καταγωγής του και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

 

Delem Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 
εάν ο μετανάστης έχει παρακολουθήσει έως 8 χρόνια 
εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει από 9 έως 12 χρόνια εκπαίδευσης  και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dhigh Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια εκπαίδευσης  
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Μεταβλητές 
εργασιακής εμπειρίας 

 

HomeExp Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
απασχόλησης του μετανάστη στην χώρα καταγωγής του.  

HomeExpSQ Η παραπάνω μεταβλητή υψωμένη στο τετράγωνο. 
Q12max16 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 

παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα με μέγιστο τα 16 
χρόνια. 

Γνώση της  
Ελληνικής γλώσσας 

 

Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwrite Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να γράφει καλά έως πολύ καλά στα ελληνικά και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dread Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να διαβάζει καλά έως πολύ καλά και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

Νομική  
κατάσταση 

 

Leg - ille Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
είναι νόμιμος στην Ελλάδα, είναι κάτοχος Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς, έχει πολιτικό άσυλο, ή είναι 
προσκεκλημένος εποχιακός εργαζόμενος και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Ασφάλιση   
Dinsurance Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 

εάν ο μετανάστης είναι ασφαλισμένος σε κάποιον 
ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα και την τιμή 0 
διαφορετικά. 
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Μεταβλητές συνέχεια..  
Dnotinsur Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης δεν 

είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα στην 
Ελλάδα και την τιμή 0 διαφορετικά. 

D60NA Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης δεν 
απάντησε στην ερώτηση περί ασφάλισης  και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
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Πίνακας Π.6.2 Παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών. Μέθοδος  
Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). Εξαρτημένη μεταβλητή: φυσικός λογάριθμος μισθού από 
κύρια απασχόληση (lnwage1). (Εναλλακτικά: αντικατάσταση θέσης απασχόλησης με τομέα 
απασχόλησης) 
Μεταβλητές   συντελεστές                  t                          p 
Άνδρας 0,2667*** 9,82 0,000 
Ηλικία   0,0374*** 3,55 0,000 
Ηλικία2       -0,0005*** -3,78 0,000 
Αστική περιοχή διαμονής 0,0671** 1,96 0,050 
Χώρα καταγωγής  
Βουλγαρία 0,0739* 1,93 0,054 
Γεωργία 0,0895* 1,65 0,100 
Ρουμανία 0,1364** 2,41 0,016 
Ρωσία 0,1482** 2,05 0,040 
Πολωνία 0,1941*** 3,25 0,001 
Άλλη χώρα 0,0482 1,43 0,153 
Οικογενειακή κατάσταση  
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,0310 -1,12 0,265 
Χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,1371*** -3,68 0,000 
Εκπαίδευση  
Δευτεροβάθμια  0,0446* 1,68 0,093 
Τριτοβάθμια  0,1136*** 3,66 0,000 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας  
Ομιλία 0,0026 0,06 0,950  
Γραφή 0,0568** 2,21 0,028 
Ανάγνωση 0,0213 0,70 0,487 
Νομικό πλαίσιο  
Νόμιμοι - παράνομοι -0,0068 -0,18 0,860 
Εργασιακή εμπειρία  
Διάρκεια παρούσης 
απασχόλησης 

0,0347*** 3,18 0,002 

(Διάρκεια παρούσης 
απασχόλησης)2 

-0,0007 -1,17 0,242 

Διάρκεια απασχόλησης στην 
Ελλάδα πλην παρούσης 

0,0275** 2,35 0,019 

(Διάρκεια απασχόλησης στην 
Ελλάδα πλην παρούσης)2 

-0,0002 -0,20 0,840 

Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής 

-0,0112** -2,28 0,023 

(Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής)2 

0,0005*** 3,00 0,003 

Παρούσα απασχόληση  
Βιοτεχνία / Βιομηχανία 0,0535 1,08 0,279 
Κατασκευές 0,2421*** 5,65 0,000 
Εμπόριο  0,1950*** 3,88 0,000 
Υπηρεσίες  0,0199 0,41 0,679 
Προσωρινά άνεργος 
 

-0,0321 -0,25 0,799 
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Μεταβλητές συνέχεια..  
Ασφάλιση  
Ανασφάλιστος -0,0899** -2,56 0,011 
Δεν απαντώ -0,0564 -0,67 0,503 
Πίνακας Π.6.2 συνέχεια..    
Σταθερά 5,4100*** 28,30 0,000 
R2 0,3395   
F(31,1160) 18,06   
Prob > F 0,0000   
Παρατηρήσεις 1192   
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. 
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Πίνακας Π.6.3 Παράγοντες που προσδιορίζουν τους μισθούς των μεταναστών. Μέθοδος  
Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). Εξαρτημένη μεταβλητή: φυσικός λογάριθμος μισθού από 
κύρια απασχόληση (lnincome). (Εναλλακτικά: lnincome αντί lnwage1) 
Μεταβλητές   Συντελεστές                  t                             p 
Άνδρας 0,2773*** 9,92 0,000 
Ηλικία   0,0403*** 3,73 0,000 
Ηλικία2       -0,0005*** -3,71 0,000 
Αστική περιοχή διαμονής 0,03488 1,09 0,276 
Χώρα καταγωγής  
Βουλγαρία 0,0583 1,53 0,127 
Γεωργία 0,0139 0,28 0,782 
Ρουμανία 0,0936* 1,64 0,101 
Ρωσία 0,1210 1,60 0,111 
Πολωνία 0,1749*** 2,89 0,004 
Άλλη χώρα -0,0121 -0,36 0,721 
Οικογενειακή κατάσταση  
Με τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,0592** -2,18 0,029 
Χωρίς τη σύζυγο στην Ελλάδα -0,1276*** -3,39 0,001 
Εκπαίδευση  
Δευτεροβάθμια  0,0239 0,88 0,380 
Τριτοβάθμια  0,0704** 2,16 0,031 
Γνώση Ελληνικής Γλώσσας  
Ομιλία 0,0115 0,28 0,783 
Γραφή 0,0608** 2,24 0,025 
Ανάγνωση 0,0309 0,97 0,333 
Νομικό πλαίσιο  
Νόμιμοι - παράνομοι 0,0408 1,06 0,291 
Εργασιακή εμπειρία  
Διάρκεια παρούσης 
απασχόλησης 

0,0425*** 3,92 0,000 

(Διάρκεια παρούσης 
απασχόλησης)2 

-0,0014** -2,27 0,024 

Διάρκεια απασχόλησης στην 
Ελλάδα πλην παρούσης 

0,0327 3,05 0,002 

(Διάρκεια απασχόλησης στην 
Ελλάδα πλην παρούσης)2 

-0,0014 -1,27 0,204 

Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής 

-0,0088* -1,88 0,061 

(Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής)2 

0,0004** 2,37 0,018 

Παρούσα απασχόληση  
Ανώτερος /κατώτερος 
υπάλληλος γραφείου 

0,0108 0,16 0,875 

Εξειδικευμένος με εξαρτημένη 
απασχόληση 

0,0964*** 3,63 0,000 

Αυτοαπασχολούμενος  0,3793*** 6,70 0,000 
Αγρότης/κτηνοτρόφος -0,1127*** -2,69 0,007 
Οικιακή βοηθός -0,0608 -1,44 0,150 
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Μεταβλητές συνέχεια…    
Άλλη αμειβόμενη εργασία -0,0055 -0,12 0,902 
Προσωρινά άνεργος -0,2943*** -4,14 0,000 
Ασφάλιση   
Ανασφάλιστος -0,0321 -0,82 0,412 
Δεν απαντώ -0,0458 -0,53 0,596 
Σταθερά 5,4264*** 28,71 0,000 
R2 0,651   
F(33,1207) 18,34   
Prob > F 0,0000   
Παρατηρήσεις 1241   
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. 
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Πίνακας Π.6.4 Έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας (Collinearity Statistics) 

 Tolerance VIF 

Μεταβλητές   

Άνδρας 0,785 1,27 

Ηλικία   0,012 81,90 

Ηλικία2 0,013 78,00 

Αστική περιοχή διαμονής 0,886 1,13 

Βουλγαρία 0,749 1,33 

Γεωργία 0,936 1,07 

Ρουμανία 0,929 1,08 

Ρωσία 0,925 1,08 

Πολωνία 0,907 1,10 

Άλλη χώρα 0,788 1,27 

Με τη σύζυγο στην Ελλάδα 0,717 1,39 

Χωρίς τη σύζυγο στην 
Ελλάδα 

0,716 1,40 

Δευτεροβάθμια  0,668 1,50 

Τριτοβάθμια  0,601 1,66 

Ομιλία 0,796 1,26 

Γραφή 0,568 1,76 

Ανάγνωση 0,509 1,96 

Νόμιμοι (/ παράνομοι) 0,645 1,55 

Διάρκεια παραμονής στην 
Ελλάδα  

0,528 1,89 

Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής 

0,089 11,20 

(Διάρκεια απασχόλησης στη 
χώρα καταγωγής)2 

0,108 9,29 

ανασφάλιστος 0,598 1,67 

Δεν απαντώ 0,907 1,10 
Πηγή: Βάση δεδομένων από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα. 
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Πίνακας Π.6.5 Ονομασίες μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα της 
ενότητας 6.7 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
DammyLFP Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό και την τιμή 0 αν δεν 
συμμετέχει 

Δημογραφικές  
μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
age Συνεχής αριθμητική μεταβλητή με τιμές από 16 έως 65. 
ageSQ Η παραπάνω μεταβλητή υψωμένη στο τετράγωνο 
Dmarried Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 

παντρεμένος και την τιμή 0 διαφορετικά. 
q14 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των 

παιδιών στην οικογένεια του  μετανάστη. 
Req9_2 Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

συντηρεί οικονομικά στη χώρα καταγωγής του άλλα άτομα 
εκτός συζύγου και παιδιών και την τιμή 0 διαφορετικά. 

χώρα καταγωγής  
DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν ο 

μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

  
DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου και 
την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Θρήσκευμα  
Dchrist Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν ο 

μετανάστης είναι χριστιανός και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 
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Μεταβλητές συνέχεια… 
Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 

μουσουλμάνος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 
D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 

άλλο θρήσκευμα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 
Εκπαίδευση   
Delem Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 

παρακολουθήσει έως 8 χρόνια εκπαίδευσης  και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsecond Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
παρακολουθήσει από 9 έως 12 χρόνια εκπαίδευσης  και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dhigh Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν ο 
μετανάστης έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 12 χρόνια 
εκπαίδευσης   και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Γνώση της  
Ελληνικής γλώσσας 
Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και 
την τιμή 0 διαφορετικά. 

Dwrite Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να γράφει καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Νομικό πλαίσιο  
Legal Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν ο 

μετανάστης ζει νόμιμα στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

Illegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης ζει 
παράνομα στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

edto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς, έχει πολιτικό 
άσυλο, είναι εποχικός εργάτης και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

Q55 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει το συνολικό, 
καθαρό, μηνιαίο, οικογενειακό εισόδημα του μετανάστη 

Κυριότερος λόγος που φύγατε 
από την πατρίδα σας 
Dwage Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν ο 

μετανάστης έφυγε από τη χώρα καταγωγής του επειδή ο μισθός 
του ήταν πολύ χαμηλός και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dunemp  Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έφυγε 
από τη χώρα καταγωγής του επειδή ήταν άνεργος  και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dcrisis Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης χώρα 
καταγωγής του γιατί υπήρχαν πολιτικές αναταραχές  και την 
τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsupport Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έφυγε 
από τη χώρα καταγωγής του, επειδή εργαζόμενος εκεί, δεν 
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μπορούσε να ζήσει την οικογένειά του και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

D38other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έφυγε 
από τη χώρα καταγωγής του, για να σπουδάσει σε καλύτερο 
πανεπιστήμιο, για να ζήσει στο εξωτερικό, για να συνδεθεί με 
την οικογένειά του και άλλα, και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 

 
 
Π.6.1 Έλεγχος στατιστικής διαφοράς των συντελεστών μεταξύ ανδρών 
/γυναικών με το κριτήριο Likelihood Ratio Test στο υπόδειγμα συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό 
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Πίνακας Π.6.6  Ονομασίες μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα της 
ενότητας 6.7.2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
req44a Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

εργάζεται κατά τη περίοδο συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
Dage1 Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 

ο μετανάστης είναι  16 έως 20 ετών και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

Dage2 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
21 έως 35 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dage3 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
36 έως 50 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Dage4 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
51 έως 65 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Dage1 Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 
ο μετανάστης είναι  16 έως 20 ετών και την τιμή 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

Dage2 Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι  
21 έως 35 ετών και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Durban Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
μένει σε αστική περιοχή  και την τιμή 0 σε αγροτική. 

Dmarriage Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
παντρεμένος και την τιμή 0 διαφορετικά. 

q7 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των 
χρόνων εκπαίδευση του μετανάστη 

Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

DAlb Ψευδομεταβλητή – ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 
ο μετανάστης προέρχεται από την Αλβανία και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση 

DBu Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Βουλγαρία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DGeo Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Γεωργία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRom Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Ρουμανία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DRus Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης



 83

προέρχεται από την Ρωσία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

DPol Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από την Πολωνία και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

D5other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Νομικό πλαίσιο  
Legal Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 

ο μετανάστης ζει νόμιμα στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Illegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης ζει 
παράνομα στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

edto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς, έχει 
πολιτικό άσυλο, είναι εποχικός εργάτης και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

GrExpYears Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
εργασίας του μετανάστη στην Ελλάδα εκτός της παρούσας 

HomeExp Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
απασχόλησης του μετανάστη στην χώρα καταγωγής του.  

Q12max16 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει τα χρόνια 
παραμονής του μετανάστη στην Ελλάδα με μέγιστο τα 16 
χρόνια. 

Q55 Συνεχής αριθμητική μεταβλητή που δηλώνει το συνολικό, 
καθαρό, μηνιαίο, οικογενειακό εισόδημα του μετανάστη 

Sentmoney Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
στέλνει χρήματα στη χώρα καταγωγής και την τιμή 0 
διαφορετικά. 

returnhome Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή να 
μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και την τιμή 0 εάν σκοπεύει 
να παραμείνει στην Ελλάδα. 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
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Π.6.2 Έλεγχος στατιστικής διαφοράς των συντελεστών μεταξύ ανδρών 
/γυναικών με το κριτήριο Likelihood Ratio Test στο υπόδειγμα απασχόλησης 
των μεταναστών 
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Π.6.3 Πιθανότητα απασχόλησης των μεταναστών στο σύνολο του 
μεταναστευτικού πληθυσμού 
 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα Π.6.7, δείχνουν ότι οι άνδρες μετανάστες έχουν κατά 

0,75 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να εργάζονται από ότι οι γυναίκες. 

Η διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα συνδέεται θετικά με την πιθανότητα 

απασχόλησής τους. Το θρήσκευμα του μετανάστη και η γνώση της ελληνικής 

γλώσσας δεν επηρεάζουν  τη συμμετοχή του στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Το 

παραπάνω παραπέμπει στο γεγονός ότι οι μετανάστες πιθανόν να απασχολούνται σε 

θέσεις εργασίας που δεν παίρνουν απευθείας εντολές από τους Έλληνες εργοδότες ή 

ότι εργάζονται πολλοί ομοεθνείς μαζί στον ίδιο εργοδότη και κάποιοι παίζουν το 

ρόλο του διερμηνέα. Οι μετανάστες που έχουν οικονομικά εξαρτώμενα άτομα στη 

χώρα καταγωγής τους, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων προς αυτά, είναι πιο πιθανό να 

απασχολούνται στην Ελλάδα. 

 

Οι παράνομοι μετανάστες, σε σχέση με τους νόμιμους είναι κατά 3,7 ποσοστιαίες 

μονάδες πιο πιθανό να απασχολούνται στην Ελλάδα. Με ομάδα αναφοράς τους 

μετανάστες που έφυγαν από τη χώρα καταγωγής τους λόγω παρατεταμένης ανεργίας, 

όσοι έφυγαν λόγω χαμηλών μισθών και για να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά 

τους, είναι πιο πιθανό να απασχολούνται στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της έρευνας. 

Αντιθέτως οι μετανάστες που έφυγαν για να σπουδάσουν ή να ζήσουν στο εξωτερικό 

ή να συνδεθούν με την οικογένειά τους, που ήδη κατοικούσε στην Ελλάδα, έχουν 

μικρότερη πιθανότητα να εργάζονται.  
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Πίνακας Π.6.7: Παράγοντες που επηρεάζουν τη πιθανότητα απασχόλησης των 
μεταναστών στο σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού. Ανάλυση Probit. Εξαρτημένη 
μεταβλητή: «εργάζεστε τώρα στην Ελλάδα;» 

Μεταβλητές Συντελεστές  z Οριακές 
επιδράσεις 

z 

Φύλο-άνδρας  0,484*** 4,88  0,075*** 4,58
Διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα  0,039*** 2,96  0,006*** 2,95
Θρήσκευμα   
Μουσουλμάνος  0,082 0,63  0,012 0,65
Άλλο θρήσκευμα -0,227 -1,20 -0,038 -1,06
Ομιλία Ελληνικής γλώσσας  0,157 0,88  0,025 0,80
Εξαρτώμενα άτομα στη χώρα 
καταγωγής 

 0,748*** 6,02  0,099*** 6,61

Νομικό πλαίσιο   
Παράνομοι  0,297* 1,69  0,037** 2,01
Κάτοχοι ΕΔΤΟ -0,149 -1,13 -0,023 -1,05
Κυριότερος λόγος που φύγατε 
από την πατρίδα σας 

  

Πολιτικές αναταραχές   0,013 0,07  0,002 0,07
Χαμηλός μισθός  0,281* 1,66  0,036* 1,93
Για να στηρίξω την οικονομικά την 
οικογένειά μου 

 0,573** 2,36  0,061*** 3,50

Άλλοι λόγοι -0,443*** -3,76 -0,076*** -3,22
Κυριότερος λόγος που επέλεξα 
την Ελλάδα 

  

Συγγενείς /φίλοι στην Ελλάδα -0,245** -2,07 -0,039* -1,93
Εύκολη εύρεση εργασίας  0,156 0,62  0,021 0,69
Άλλοι λόγοι -0,262* -1,88 -0,043* -1,69
Σταθερά  0,455** 2,07  
Log-pseudolikelihood -443,79721  
Pseudo R2  0,1876  
Παρατηρήσεις  1439    
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. 
 
 
 
Με ομάδα αναφοράς τους μετανάστες που επέλεξαν την Ελλάδα ως χώρα 

προορισμού, λόγω εύκολης και με μικρό κόστος πρόσβασης, οι μετανάστες που την 

επέλεξαν λόγω συγγενών και φίλων και για άλλους λόγους—γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, εκτίμηση υψηλών εισοδημάτων στην Ελλάδα—είναι λιγότερο πιθανό να 

εργάζονται κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 
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Πίνακας Π.6.8 Ονομασίες μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα του 
Πίνακα Π.6.7 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Εξαρτημένη  
μεταβλητή 
req44a Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

εργάζεται κατά τη περίοδο συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Δημογραφικές  
μεταβλητές 
Dmale Φύλο: λαμβάνει την τιμή 1 εάν είναι άνδρας και 0 εάν είναι 

γυναίκα 
Q12max16 Συνεχής μεταβλητή που δείχνει τα χρόνια που ο μετανάστης 

μένει στην Ελλάδα με μέγιστο τα 12 χρόνια 
Θρήσκευμα  
Dchrist Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 

ο μετανάστης είναι χριστιανός και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

Dmusl Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
μουσουλμάνος και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

D6other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης έχει 
άλλο θρήσκευμα και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Γνώση της  
Ελληνικής γλώσσας 

 

Dspeak Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
γνωρίζει να μιλά καλά έως πολύ καλά την ελληνική γλώσσα 
και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Req9_2 Δίτιμη μεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
συντηρεί οικονομικά στη χώρα καταγωγής του άλλα άτομα 
εκτός συζύγου και παιδιών και την τιμή 0 διαφορετικά. 

Νομικό πλαίσιο  
Legal Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 

ο μετανάστης ζει νόμιμα στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Illegal Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης ζει 
παράνομα στην Ελλάδα  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

edto Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης είναι 
κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς, έχει 
πολιτικό άσυλο, είναι εποχικός εργάτης και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Κυριότερος λόγος που φύγατε  
από την πατρίδα σας 
Dunemp  Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 εάν 

ο μετανάστης έφυγε από τη χώρα καταγωγής του επειδή 
ήταν άνεργος  και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dcrisis Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
χώρα καταγωγής του γιατί υπήρχαν πολιτικές αναταραχές  
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και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 
Dwage Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 

έφυγε από τη χώρα καταγωγής του επειδή ο μισθός του ήταν 
πολύ χαμηλός και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Dsupport Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
έφυγε από τη χώρα καταγωγής του, επειδή εργαζόμενος 
εκεί, δεν μπορούσε να ζήσει την οικογένειά του και την τιμή 
0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

D38other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 εάν ο μετανάστης 
έφυγε από τη χώρα καταγωγής του, για να σπουδάσει σε 
καλύτερο πανεπιστήμιο, για να ζήσει στο εξωτερικό, για να 
συνδεθεί με την οικογένειά του και άλλα, και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση. 

Κυριότερος λόγος που  
επέλεξα την Ελλάδα 
D39easyaccess Ψευδομεταβλητή– ομάδα αναφοράς: παίρνει την τιμή 1 για 

το μετανάστη που επέλεξε την Ελλάδα λόγω εύκολης 
πρόσβασης και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Drelatives  Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 για το μετανάστη που 
επέλεξε την Ελλάδα λόγω ύπαρξης συγγενών και φίλων  και 
την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 

Djob Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 για το μετανάστη που 
επέλεξε την Ελλάδα λόγω εύκολης πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση 
 

D39other Ψευδομεταβλητή: παίρνει την τιμή 1 για το μετανάστη που 
επέλεξε την Ελλάδα λόγω άλλων λόγων και την τιμή 0 σε 
κάθε άλλη περίπτωση 

cons Σταθερά της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
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Π.6.4 Μεταναστευτική Νομοθεσία  
 

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 3275/1925 

Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι 

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 4310/1929 

Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού 

ελέγχου, διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων. 

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 1975/1991 

Αστυνομικός έλεγχος των μεθοριακών διαβάσεων, είσοδος, παραμονή, 

εργασία και απελάσεις αλλοδαπών και διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών 

προσφύγων. 

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 2434/1996 

Π.Δ.358/1997  ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, τρόπου χορήγησης Κάρτας 

Προσωρινής Άδειας  Παραμονής Αλλοδαπού και υποχρέωση εργοδοτών να 

δηλώσουν τους αλλοδαπούς που απασχολούν παράνομα 

Π.Δ. 359/1997 ποιοι μετανάστες δικαιούνται και με ποιο τρόπο την Πράσινη 

Κάρτα.  

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 2910/2001 

Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 91 

Α'/2.5.01)  

o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Ν. 2910/2001 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τροποποιήσεις του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'/2.5.01) 

Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 

o ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση άδειας 

διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή 

έργου. (Φ.Ε.Κ. 1550/Β/15.10.04)  

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 3284  

Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Φ.Ε.Κ. 217 

Α'/10.11.2004) 
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o ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 3304/2005  

Περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. (Φ.Ε.Κ. 16/27.01.2005)  

o ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 3386  

Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ελληνική Επικράτεια. (Φ.Ε.Κ. 212/23.08.2005) 

o ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  

Εφαρμογή του Νόμου 3386/2005 

o ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από 

υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας - 

Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3386/2005 

o ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3386/2005 

o ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Καθορισμός προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης 

εθνικών θεωρήσεων εισόδου (Φ.Ε.Κ. 1912'/30.12.05) 

o ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Περί καθορισμού ελάχιστου αριθμού 

ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και 

ασφαλιστικό φορέα καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στη 

μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της 

περίπτωσης β του άρθρου 59 του Νόμου 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 6 Β'/04.01.06) 

o ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Α.Π:1751/09.02.2006)  

Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής 

εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών 

o ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 150/06 

Για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ 

σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 

μακρόν διαμένοντες 

o ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4415/06 

Περί καθορισμού ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που 

προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/05. 
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o ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8966/06 

Για τον καθορισμό του τύπου βεβαίωσης της παρ. 3 του άρθρου 11 του 

Ν.3386/05. 

o ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 131/06 

Για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ 

σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. 

o ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7393/06 

Περί Υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 17, του Ν. 3386/05 των υπηκόων 

τρίτων χωρών μελών Διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και ανωτάτων 

διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων της αλλοδαπής 

o ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11702/06 

Περί καθορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις 

ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν 

αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα 

o ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜΟΝ 3536/2007, ΦΕΚ42/Α΄/23.2.2007 

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 
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