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Πεξίιεςε 
 

Ζ νηθνλνκηθή ζπκβνιή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

γηα κεηαλάζηεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αξκνληθή έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο απνηειεί ζεκαληηθφ 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο απφ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε. Ζ παξνχζα 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο 

ζηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή δσή. Δξεπλψληαη θαη 

αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζην εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. Σα 

δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, αληιήζεθαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαηαδεηθλχνπλ φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε κε ην εηζφδεκα 

ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ, δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Διιάδαο. Ζ έξεπλα 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 

αιιά θαη ησλ νηθνλνκεηξηθψλ επξεκάησλ ηεο. Παξάιιεια δεκηνπξγεί λέεο  

πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο θαη αλνίγεη νξίδνληεο γηα επέθηαζε ηεο 

έξεπλαο επί ησλ ζεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη. 

Λέμεηο Κιεηδηά: δηα βίνπ κάζεζε, κεηαλάζηεπζε, εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ, νηθνλνκηθή 

ηεο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε 
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Δπραξηζηίεο 

 

ην ζεκείν απηφ εθθξάδνληαη νη εηιηθξηλείο επραξηζηίεο ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη 

ππνζηήξημαλ ηελ παξνχζα έξεπλα, κέζσ ηεο παξνρήο ζηνηρείσλ, πξνηάζεσλ θαη 

ζπκβνπιψλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε θαη ηελ ζχληαμή ηεο. πγθεθξηκέλα: 

Σνλ επηβιέπνληα ηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κνπ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, θχξην πκεψλ 

Ρεηάιε, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ επηζηεκνληθή θαη εζηθή ππνζηήξημε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο δηαηξηβήο. 

Σα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο γηα ηελ 

αγαζηή ζπλεξγαζία θαη ηελ δηαξθή ππνζηήξημή ηνπο, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θχξην Πέηξν Παπαγεσξγίνπ 

θαη ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θπξία ηακαηίλα Υαηδεδήκα. 

Σα κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, Καζεγεηή θαη Πξφεδξν ηνπ 

Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θχξην Γεψξγην 

Βαζηιαθφπνπιν, ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θχξην Παληειή Παληειίδε, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θχξην Γεκήηξην 

άκςσλ θαη ηελ Δπίθνπξν Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θπξία Κιαίξε Οηθνλνκίδνπ, γηα ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο επί ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κνπ. 

Σνλ πξψελ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θχξην Κσλζηαληίλν Σζακαδηά, ηνπο Γηδάθηνξεο θπξίνπο 

Κσλζηαληίλν ηαζηάθν θαη Ησάλλε αγηά, θαζψο θαη ηηο Οκάδεο Γηνίθεζεο Έξγνπ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο «Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο 

δεχηεξεο ζε εξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο» θαη «ΖΡΧΝ - Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ 

απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο». Ηδηαηηέξσο επηζπκψ λα 

αλαγλσξίζσ ηε ζπλεηζθνξά ηεο εθιηπνχζαο Διέλεο Λίιε ππεχζπλεο ηνπ Έξγνπ 
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«Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε εξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο» θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

Σα ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ηνλ πξψελ 

Γεληθφ Γξακκαηέα  Καζεγεηή θχξην Γεκνζζέλε Αλαγλσζηφπνπιν. 

Σνλ Γηδάθηνξα θχξην Φηιφζεν Νηαιηάλε γηα ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπ ζην 

εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δηζαγσγή 

 

 

1.1. Μεηαλαζηεπηηθό θύκα θαη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο κεηαλαζηώλ 

ζηελ Διιεληθή θνηλσλία 

H Διιάδα, έσο πνιχ πξφζθαηα, ήηαλ ρψξα πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ. Απφ ηδξχζεσο 

ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε απνηεινχζε γηα ηνπο Έιιελεο 

δηέμνδν  ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ. 

Ηδηαίηεξα πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, θχκαηα Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ κεγάιν κέξνο ηνπ 

δπλακηθφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηεπζχλζεθαλ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  

Ζ εηθφλα απηή κεηαβάιιεηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1970, φπνπ ε δηαδηθαζία 

αλαζηξέθεηαη θαη θαηαγξάθεηαη κηα ηαπηφρξνλε ηάζε παιηλλφζηεζεο θαη κία κηθξή 

εηζδνρή κεηαλαζηψλ. Μέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε κεηαλάζηεπζε 

πξνο ηελ Διιάδα ζπλερίδεηαη, ρσξίο φκσο λα πξνθαιεί ζέκα δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη 

πηνζέηεζεο ηδηαίηεξσλ πνιηηηθψλ.  

Μεηά ην 1989 θαη κε ηελ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα απνθηά καδηθφ θαη αλεμέιεγθην 

ραξαθηήξα (Petracou et. al., 2007).  Ο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ κέζα ζε δέθα ρξφληα 

(1991 - 2001) εμαπιαζηάζηεθε, απφ 167000 άηνκα ζε 760000 πεξίπνπ άηνκα 

(Γεληθέο Απνγξαθέο Πιεζπζκνχ 1991 – 2001). Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα εθηφο ηεο 

καδηθφηεηαο ηεο εηζδνρήο κεηαλαζηψλ ήηαλ εθείλν ηεο πιήξνπο απνπζίαο 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ή επηινγήο ησλ κεηαλαζηψλ.  

Πξαθηηθά, νη κεηαλάζηεο νη νπνίνη εηζήιζαλ (θαη εμαθνινπζνχλ λα εηζέξρνληαη ζηελ 

ρψξα, έζησ θαη κε ζεκαληηθά κηθξφηεξνπο ξπζκνχο) ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

εηζήιζαλ ιάζξα, πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ηζρχεη ηδηαηηέξσο γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο 

απφ φκνξεο ρψξεο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θαη ηα εθηεηακέλα θαη ζρεηηθά άλεηα 

πξνζπειάζηκα ζχλνξα, ην ζρεηηθά πςειφ βηνηηθφ επίπεδν πξνζέιθπζαλ ηνπο 



 

2 

 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο. Ζ άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ, 

θαηέζηεζε ιηγφηεξν ειθπζηηθά ηα ρεηξνλαθηηθά θαη ιηγφηεξν πξνζνδνθφξα 

επαγγέικαηα θαη ε εθηεηακέλε θαη ελδεκηθή παξανηθνλνκία, θαηέζηεζαλ αθφκε πην 

ειθπζηηθή ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ππφ ηελ κνξθή ηεο «καχξεο» θαη 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. πσο είλαη ινγηθφ, νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ξαγδαίαο 

κεηαβνιήο ζην επίπεδν ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο είρε 

πνηθίιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο: 

Καηά ηνπο αξξή θαη Εσγξαθάθε, ε κεηαλάζηεπζε έπιεμε ηδηαηηέξσο ηνπο 

αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο θαη ηα άηνκα κε κεζαία ή ρακειά εηζνδήκαηα ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο. 

Ζ αλαζθάιηζηε εξγαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ, επηβαξχλνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αθνχ 

κεηψλνληαη ηα θξαηηθά έζνδα, ελψ ηαπηφρξνλα επηδνηεί αλαγθαζηηθά ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία (Καξαζαββφγινπ, Α., 2001) 

Ζ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο αδπλακίαο απηφλνκεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δξάζεο, εμαηηίαο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ εμαξησκέλσλ 

κειψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πξφζβαζεο ζηηο παξνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο (Borjas, G., Trejo, S.,J. 1991). 

Ζ βηαηφηεηα ηεο έμαξζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε αδπλακία επηιεθηηθήο 

εηζδνρήο κεηαλαζηψλ κε πνιηηηζκηθά, εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα ζπκβαηά 

κε ηα επηθξαηνχληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία 

αλαθέξνληαη, βξήθαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία απξνεηνίκαζηε. Ζ ζηάζε ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο έλαληη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ήηαλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα ακήραλε 

θαη ζηεξνχκελε νηαζδήπνηε δηαρεηξηζηηθήο πξννπηηθήο. Αληίζεηα, απνηέιεζε κηα 

αηηία γηα άζθεζε πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο νη κεηαλάζηεο ζεσξήζεθαλ αξρηθά 

σο «επηβιαβείο» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν. 

Ζ θχξηα πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ πξψηε θάζε 

εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο θαηά ην δπλαηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο, 
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κέζα ζε έλα πιαίζην θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαη κε θχξην θνξέα άζθεζεο ηεο 

πνιηηηθήο απηήο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο ήηαλ δηαθνξεηηθή, θαζψο φπσο πξνέθπςε απφ ηα πξάγκαηα, ε απνηξεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ππήξμε 

θαη ελεξγνπνίεζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο επαλαπξνψζεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ησλ  

ζηεξνπκέλσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ. 

Ζ πνιηηηθή απηή αιιά θαη ηα ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ε αδπλακία επηθνηλσλίαο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ε έιιεηςε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα, 

θαηέζηεζαλ ηνπο κεηαλάζηεο κηα επξεία δεμακελή αλεηδίθεπηεο θαη ζπλήζσο 

παξάλνκεο εξγαζίαο, ζέηνληαο ηνπο ζην πεξηζψξην ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο. 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ ζπλχπαξμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ εκεδαπψλ, 

θαηέζηε ζαθέο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν δελ είρε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 

Αληίζεηα, νη κεηαλάζηεο άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ δεζκνχο θαη ζπκθέξνληα ζηελ 

ρψξα, ελψ άιιαμαλ θαη νη ζηάζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Σαπηφρξνλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο 

κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά ιακβάλνληαο έλαλ εληαμηαθφ ραξαθηήξα. 

Ζ εληαμηαθή απηή δηάζηαζε εθθξάζηεθε αξρηθά κέζσ ηεο δηάζεζεο ηαθηνπνίεζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ. Καζψο ε Διιεληθή Πνιηηεία θαηαλφεζε φηη ε δηαηήξεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην θαζεζηψο ηεο παξαλνκίαο ή ηεο πξνζσξηλφηεηαο απνηειεί 

παξάγνληα ηξνθνδφηεζεο ζεηξάο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, ην 1997 έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαλάζηεο λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζε κηα 

πξνζσξηλή βάζε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 359/1997. Σν 2001, θαζψο ν ξπζκφο ηεο 

εηζξνήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα παξέκελε έληνλνο, ελψ ηα ίρλε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο είραλ ήδε αξρίζεη λα απνηππψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο θαη ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, ε 

Πνιηηεία έιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα ξπζκίζεη κε ηξφπν ζθαηξηθφ ην θαζεζηψο 

εηζφδνπ θαη παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα . Πξνβαίλνληαο 

ζε κηα λέα λνκηκνπνίεζε, ελέηαμε ηνπο κεηαλάζηεο ζην θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα ππνρξεψλνληαο ηνπο λα θαηαγξαθνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη 

ηαπηφρξνλα εμάξηεζε ην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα απφ ηελ εξγαζηαθή 
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ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ ζπλεπή θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ ζεζκηθή ηνπο έληαμε ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ρψξαο. 

Σν 2006, κε λέα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία , απνηππψλεηαη ε πξφζεζε ηεο Πνιηηείαο 

λα πηνζεηήζεη πνιηηηθέο έληαμεο, αλαγλσξίδνληαο σο ψξηκν ην ζρεηηθφ αίηεκα. Ζ 

έθθξαζε απηήο ηεο πξφζεζεο, ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, απνηεινχζε ζρήκα 

νμχκσξν θαζψο νη πθηζηάκελεο ηφηε εληαμηαθέο πνιηηηθέο είηε έκελαλ αλεθάξκνζηεο, 

είηε πξνζέθξνπαλ ζε ιεηηνπξγηθά εκπφδηα. Ζ εθκάζεζε, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, ε πηζηνπνίεζε ηεο νπνίαο ζχκθσλα κε ην λέν Νφκν πεξί 

Μεηαλάζηεπζεο νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ 

δηακέλνληα, ήηαλ αληηκέησπε κε ην θάζκα ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

πξνζσπηθνχ θαη αλαγθαίσλ δνκψλ. Σν ίδην δηάζηεκα, ε αδήισηε εξγαζία 

εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί κηα ζπλήζε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, 

ηδηαίηεξα ηνπο κε λφκηκα επξηζθφκελνπο ζηελ ρψξα, εθ ησλ νπνίσλ, ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, έλαο ζηνπο ηξεηο (36%) 

απαζρνινχλην κε απηφ ην θαζεζηψο. 

ε ζπλέρεηα ηεο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, ην αξκφδην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο παξνπζίαζε ην ζρέδην ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ 

λφκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα – Πξφγξακκα “ΔΣΗΑ”».  

Σν πξφγξακκα «Δζηία» ζα θάιππηε ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2013 πξνβιεπφηαλ λα 

δηαξζξψλεηαη ζε επηρεηξεζηαθά ππνπξνγξάκκαηα αλά ηνκέα έληαμεο ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε θαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο, 

ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη, ηέινο, ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο, ζηέγαζεο θαη 

πνιηηηζκνχ. Χο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηίζεηαη ε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο αλά ηνκέα έληαμεο, ε απνηχπσζε ηεο επξσπατθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

εκπεηξίαο θαη, ηέινο, ν θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε 

ράξαμε θαη εθαξκνγή κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 
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Με ηελ θπβεξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ 2009, ην πξφγξακκα «Δζηία» εγθαηαιείθζεθε. Σν 

2010, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν Νφκνο 3838/2010 , ν νπνίνο δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο κεηαλάζηεο λα απνθηήζνπλ πην εχθνια θαη ζρεδφλ σο θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

λφκηκεο παξακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα, αλαγλσξίδνληαο επίζεο 

θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νινθιεξψλεηαη ην πιέγκα εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ ην νπνίν έρεη 

σο επηζηέγαζκα ηελ απνλνκή ίζσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 

1.2. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο εθπαίδεπζεο κεηαλαζηώλ ζε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο 

Ζ αμία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ αλαδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηα ζρεηηθά 

επξσπατθά ζηξαηεγηθά θείκελα ,   θαη ηηο  θπβεξλεηηθέο δηαθεξχμεηο φζν θαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο έληαμεο ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, σο βαζηθή ζεηηθή πνιηηηθή έληαμεο ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο. πσο θαηεδείρζε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα θχξηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηαδηαθά ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη ε 

απνπζία γλψζεο θαη δεμηνηήησλ. 

πγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη απηνλφεηε, απνηειεί ην θχξην εκπφδην γηα ηελ απηφλνκε θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ κεηαλαζηψλ. πλεπψο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

αλαπφθεπθηνπ επηθνηλσληαθνχ ράζκαηνο θαζίζηαηαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα. πσο ζα 

αλαιπζεί αθνινχζσο ζην ζρεηηθφ Κεθάιαην, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο – ππνδνρείο 

κεηαλαζηψλ, πξνζθέξνπλ ζηνπο κεηαλάζηεο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. Πνιιέο κάιηζηα απφ ηηο ρψξεο απηέο, ζέηνπλ σο πξναπαηηνχκελε ηελ 

επηηπρή παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ 

ρψξα (Απζηξία, Γαλία, Οιιαλδία) . 

Ζ κεηαλάζηεπζε απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε νπνία 

ζπληειείηαη εμαηηίαο θαη ηεο αλάγθεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ γηα δηαζέζηκν 

αλζξψπηλν θεθάιαην ην νπνίν λα κπνξεί άκεζα λα εληαρζεί ζηηο παξαγσγηθέο 
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δηαδηθαζίεο δεκηνπξγεί ζηελ ζχγρξνλε επνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο λέα 

δεδνκέλα θαη λέεο απαηηήζεηο γηα ηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

Δθηφο ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο, ε χπαξμε θαη άιισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσλίεο έληαζεο γλψζεο 

θαη ηερλνινγίαο. 

Ζ ηπρφλ αδπλακία ησλ κεηαλαζηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο απφ απηή ή αθφκε θαη λα 

κεηαθεξζεί θαη ζηελ επφκελε γελεά. Έηζη, πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο 

πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ βάζεη απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ ηελ κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαη 

λα εληάμνπλ κε φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηνπο κεηαλάζηεο ζε απηή. 

Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, λα πξνιακβάλνληαη 

ηα πξνβιήκαηα απηά θαηά ηελ εηζδνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο κε ηελ 

παξνρή θαηάιιειεο θαηάξηηζεο ζε λέεο δεμηφηεηεο θαη ηεο απαηηνχκελεο 

εθπαίδεπζεο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο (Fermin, A. et al., 2011).  

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ν ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο, νη βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα εθφδηα 

γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρή - κε νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο φξνπο – έληαμε  ησλ 

κεηαλαζηψλ. ηηο θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηνπ 

ιεγφκελνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, ηνπ θελνχ δειαδή πνπ παξάγεηαη αλάκεζα ζε άηνκα 

ή θαη νκάδεο ηθαλά λα επσθειεζνχλ ησλ  λέσλ ηερλνινγίεο θαη εθείλσλ πνπ 

αδπλαηνχλ εμαηηίαο πνηθίισλ παξαγφλησλ (Compaine, 2001), ν απνθιεηζκφο απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη θαη΄επέθηαζε ν νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 

νιφθιεξσλ ηκεκάησλ πιεζπζκνχ είλαη ήδε γεγνλφο θαζψο ε ρξήζε Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (εθεμήο ΣΠΔ) απνηειεί πξναπαηηνχκελν πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε εχξεζε νηαζδήπνηε εξγαζίαο εθηφο ησλ ρεηξνλαθηηθψλ.  

Καζψο κάιηζηα ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηξέθεηαη απφ ηνλ πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή ηνκέα πξνο εθείλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα πεξηζψξηα γηα ηελ 

εμεχξεζε εξγαζίαο ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο κεηψλνληαη έηη 

πεξαηηέξσ.  
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Καζψο ινηπφλ νη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ απνθηνχλ θξίζηκε ζεκαζία γηα ηελ 

επηηπρή έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη απνθιεηφκελνη εμαηηίαο ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα έιζνπλ αληηκέησπνη κε ην ελδερφκελν ηεο 

επηβάξπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, είηε εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε ιηγφηεξν επλντθνχο φξνπο , είηε ιφγσ ηεο αλεξγίαο 

εμαηηίαο ησλ απαμησκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. 

πσο είλαη αληηιεπηφ, ν θίλδπλνο απηφο αθνξά πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνιχ επξχηεξεο 

απφ εθείλε ησλ κεηαλαζηψλ, θαζηζηψληαο ην ςεθηαθφ ράζκα  απεηιή γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απεθδχνληαο ηελ νηθνλνκία απφ 

επάξηζκν ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη 

κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ ςεθηαθφ απνθιεηζκφ αθφκε πην έληνλα εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνπζίαο πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Καζψο ην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη νινέλα θαη πην 

ζαθέο, ε Δ.Δ. θαηεπζχλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ ησλ 

ρσξψλ ππνδνρήο κε ηελ ππνβνήζεζε ησλ ΣΠΔ. 

Ζ έιιεηςε γλψζεο ρεηξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαηηέξσο ε αδπλακία 

ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, εθηφο ηεο πξνβιεκαηηθήο έληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ επηπινθέο ζηελ θνηλσληθή δξάζε ησλ 

κεηαλαζηψλ φπσο ηελ νπζηαζηηθή αδπλακία ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηέθλσλ ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, ππνλνκεχνληαο έηζη ηελ έληαμε θαη ηεο επφκελεο γελεάο 

κεηαλαζηψλ.  

Αθφκε, ε αδπλακία εθκεηάιιεπζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ην 

έιιεηκκα πιεξνθφξεζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο εχξεζεο θαη  αμηνπνίεζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νδεγνχλ ζηελ 

πεξηραξάθσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε γθεηνπνίεζε, φπνπ άλζξσπνη ζπγθεθξηκέλεο 

εζληθφηεηαο ή ζξεζθείαο ή άιινπ θνηλνχ γλσξίζκαηνο δνπλ νκαδηθά, εζεινληηθά ή 

ππνρξεσηηθά, ζε ήπηα ή έληνλε απνκφλσζε, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

απνθιεηζκέλνη απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία.  

Δάλ αληίζεηα δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ κπνξνχλ λα 

δηαβάδνπλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο θαη εζληθέο 
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εθδειψζεηο, θ.α. θαη λα δηαηεξνχλ ηελ επαθή κε απνκαθξπζκέλα θνηλσληθά δίθηπα 

(νηθνγέλεηαο, θίισλ). 

 

1.3. Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα  ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

Καζψο ε Διιάδα δέρζεθε έλα ηεξάζηην θχκα κεηαλαζηψλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, 

ρσξίο λα δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επηιεθηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο, δηακνξθψλνληαο έλα ππνηππψδεο πξνθίι επηζπκεηνχ νηθνλνκηθνχ 

κεηαλάζηε κε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

αλαπηχμεη απηφ ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν θεθάιαην επ΄ σθειεία ηφζν ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

Οη εληαμηαθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ αξκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην νηθνλνκηθνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ νπζηαζηηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Άιισζηε, 

ην θπξηφηεξν κέζν αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, απνηειεί ηαπηφρξνλα ηνλ 

θεληξηθφ άμνλα ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο. ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

εθκάζεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Πξφζθαηα, ε εηζαγσγή ηεο εθκάζεζεο βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

κεηαλαζηψλ άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο θαη λα απνθηά ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν πξνο 

εθείλν ησλ πξνγξακκάησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

Δλψ έρεη κειεηεζεί επηζηακέλα ε επίδξαζε ησλ πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ θαη έρεη δηαπηζησζεί ε ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ κεηαλαζηψλ, δελ ζπκβαίλεη  

θάηη αλάινγν γηα ηα πξνγξάκκαηα βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο ελδείμεηο γηα ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, ηα 

επξήκαηα απηά πεξηνξίδνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν κε πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ. 

Σν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζην νπνίν απαληά ε παξνχζα έξεπλα είλαη ην εάλ ε 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο έρεη ζεηηθή επίπησζε ζην εηζφδεκα ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ θαη θαη΄επέθηαζε ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκηθή δσή.  Σν εξψηεκα απηφ εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ, ζην θαηά 
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πφζν επεξεάδεη θαη ζε πνην βαζκφ, ε εθπαίδεπζε ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα, ην 

εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

(θχιν, ειηθία, πξνέιεπζε θαη πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε).  

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην πξφγξακκα, θαζψο γηα ηελ Πνιηηεία ε νπνία ρξεκαηνδνηεί 

αλάινγα πξνγξάκκαηα πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή αηηηνινγία γηα ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ 

έληαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηνπο κεηαλάζηεο, 

εθπαηδεπζέληεο θαη κειινληηθνχο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ, δίλεη κηα απηή απάληεζε ζην αλ θαη θαηά πφζν σθεινχληαη 

πξαγκαηηθά ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν απφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

 

1.4. Ζ πξνηεηλόκελε κέζνδνο θαη κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ηελ Με Πεηξακαηηθή Μέζνδν, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε παξεκθεξείο έξεπλεο. Ζ Με Πεηξακαηηθή Μέζνδνο, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επηινγή κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα σο νκάδα ειέγρνπ θαη απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ζηελ 

παξνχζα κειέηε ηηο απνδνρέο) θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ησλ ζπγθξηλφκελσλ νκάδσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

πξνηηκήζεθε εθείλεο ηεο Πεηξακαηηθήο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ 

νκάδσλ νη νπνίεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηξέρνληα 

πξνγξάκκαηα ζε επηιεγκέλεο ζπλζήθεο, φξνο ν νπνίνο δελ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί 

εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ελφο κφλν πξνγξάκκαηνο ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Σν ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ην 

Πνιπκεηαβιεηφ Γξακκηθφ Τπφδεηγκα Παιηλδξφκεζεο  (General Linear Model – 

GLM), ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηνπ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιήζνο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζηηο 

εθαξκνζκέλεο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο πνπ πηνζεηείηαη είλαη 

εθείλε ηεο Παιηλδξφκεζεο Σπραίσλ Δπηδξάζεσλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ππφ κνξθή πίλαθα, ηε 

ζπκβαηφηεηα ζηελ κνξθή ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελππαξρνπζψλ πιεξνθνξηψλ. 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ δεκφζηνπο θνξείο θαηφπηλ εηδηθήο αίηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο απφ ηελ Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο αθνξνχλ θνξνινγηθά 

δεδνκέλα πνιηηψλ. Αξρηθά ειήθζεζαλ ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπζέλησλ  απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (εθεμήο ΓΓΓΒΜ) θαη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (εθεμήο ΗΓΔΚΔ), θαη αθνξνχζαλ δχν βαζηθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία είραλ σο σθεινχκελνπο ελήιηθεο κεηαλάζηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

πξνγξάκκαηα «Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε εξγαδφκελνπο 

Μεηαλάζηεο» θαη «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Απφθηεζε Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο 

Νέεο Σερλνινγίεο – Ήξσλ». Σα ζηνηρεία απηά πεξηειάκβαλαλ ηα νλφκαηα ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ θαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, πξνέιεπζε). 

Σα δεδνκέλα απηά δφζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

(εθεμήο ΓΓΠ) πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπο ηα νπνία 

αθνξνχλ ζην εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα ηνπο θαη ηνλ θφξν ηνλ νπνίν θαηέβαιιαλ. 

Σαπηφρξνλα, δεηήζεθε απφ ηελ ΓΓΠ φπσο ρνξεγήζεη ηα ίδηα δεδνκέλα γηα ην 

ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ ρψξα.  

Ζ ΓΓΠ παξέιαβε ηα δεδνκέλα θαη βάζεη ηνπ ηεξνχκελνπ αξρείνπ ηεο πξνρψξεζε 

ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα παξαδψζεη ηα ζπλνιηθά 

εηζνδεκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ζηα έηε απφ ην 2000 έσο θαη ην 2006 θαη ηα 

δεισζέληα εηζνδήκαηα ησλ αιινδαπψλ νη νπνίνη ηειηθά ηαπηνπνηήζεθαλ. 

εκεηψλεηαη φηη απηά ηα δεδνκέλα δφζεθαλ πιήξσο αλσλπκνπνηεκέλα, ζχκθσλα κε 

ηελ εηδηθή άδεηα ε νπνία ρνξεγήζεθε απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα ηπραία δεηγκαηνιεςία 

θαζψο ην κφλν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο ήηαλ ε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζήο ηνπο. 

Σα δεδνκέλα απηά ζρεκάηηζαλ έλα ζχλνιν δηακεθψλ (longitudinal) δεδνκέλσλ ή 

δεδνκέλσλ πίλαθα (panel data). Δμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ πνηνηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο έληαμήο ηνπο σο κεηαβιεηέο ζην πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα 

πηνζεηήζεθε ε ηερληθή ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ (dummy variables). 
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ηε ζπλέρεηα, βάζεη ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο δηαηππψζεθαλ νη απαηηνχκελεο 

ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο εμεηάζηεθε κέζσ  ηεο πξνηαζείζαο νηθνλνκεηξηθήο 

κεζφδνπ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πξνηεηλφκελεο νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο. Ζ δηεξεχλεζε 

ηεο ηζρχνο ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα – θάζεηο. 

ηελ πξψηε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

έξεπλαο εμεηάζηεθε ε εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ νη 

νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζπγθξηλφκελσλ κε εθείλε κηαο νκάδαο ειέγρνπ κε αλάινγα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ εμέιημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ινηπνχο, αθνινπζήζεθε  ε κέζνδνο ηνπ ειέγρνπ t – test Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ 

(Independent samples t-tests). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κεηαλάζηξηεο νη νπνίεο 

εθπαηδεχζεθαλ ζην πξφγξακκα είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζε 

ζρέζε κε ηηο νκνιφγνπο ηνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ έλα έηνο κεηά ηελ θαηάξηηζε. 

Αθνινχζσο, ζηε δεχηεξε θάζε, εμεηάζηεθε ε εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε εθείλε (ηελ 

εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ) κηαο λέαο νκάδαο ειέγρνπ κε αλάινγα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Αθνινπζήζεθε  ε κέζνδνο ηνπ ειέγρνπ t – test Αλεμαξηήησλ 

Γεηγκάησλ (Independent samples t-tests) θαη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ έδεημαλ φηη νη 

κεηαλάζηεο θαη νη κεηαλάζηξηεο πνπ εθπαηδεχζεθαλ ζην πξφγξακκα είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ έλα έηνο κεηά ηελ θαηάξηηζε. 

ηελ ηξίηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο βαζηθψλ γλψζεσλ ρεηξηζκνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, αιιά θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο Παιηλδξφκεζεο Σπραίσλ Δπηδξάζεσλ, ε 

νπνία θαη απάληεζε θαηαθαηηθά ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαηαδεηθλχνληαο ηελ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην πξφγξακκα εθκάζεζεο 

βαζηθψλ γλψζεσλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ζην εηζφδεκα ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ. 
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1.5. Ζ πξνηεηλόκελε κέζνδνο θαη κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο 

ην πξψην Κεθάιαην, ηελ «Δηζαγσγή», γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηα  

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ηφζν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, φζν 

θαη ζηνπο κεηαλάζηεο. Καηαγξάθεθε ε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηεο εληαμηαθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή αλαδεηθλχνληαο ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο πνιηηηθέο έληαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλσλ 

πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ηερλνινγία θαη ηεο αλάγθεο δηεξεχλεζεο ηεο 

επίπησζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ηελ εθκάζεζε 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην εηζφδεκα ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

ην δεχηεξν Κεθάιαην, ην «Μεηαλαζηεπηηθφ Φαηλφκελν», παξνπζηάδνληαη νη δηεζλείο 

θαη εγρψξηεο πηπρέο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηπινθέο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζθαίξα 

εμαηηίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

ην ηξίην Κεθάιαην, ην «Πνιηηηθέο Έληαμεο Μεηαλαζηψλ», απνζαθελίδεηαη θαη 

αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ζρεηηθνί δείθηεο, νη 

άμνλεο ησλ εληαμηαθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο 

βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπο. Γίλεηαη αλαθνξά ζε 

αλαγλσξηζκέλεο επηζηεκνληθά πξαθηηθέο θαη παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

ην ηέηαξην Κεθάιαην, ην «Μεηαλάζηεπζε θαη Δθπαίδεπζε», γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

έλλνηα θαη ηα είδε ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ηξφπνη κέηξεζεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γίλεηαη 

αλαθνξά ζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηερλνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα κεηαλάζηεο. 

ην πέκπην Κεθάιαην, ην «Μεζνδνινγία Έξεπλαο», παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε 

κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο θαη ησλ ζπλζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο, ηα νπνία είλαη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο αλάιπζεο, ην πξνηεηλφκελν 
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ππφδεηγκα αλάιπζεο θαη ε  κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ παξαγφλησλ ηνπ ππνδείγκαηνο 

απηνχ. 

ην έθην Κεθάιαην, ην «Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα», παξαηίζεληαη ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απιήο δηεξεχλεζεο ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη βάζεη ησλ επξεκάησλ απηψλ 

παξαηίζεληαη ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα.  

ην έβδνκν Κεθάιαην «Δπηζθφπεζε ηεο Γηαηξηβήο» παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε 

δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, ε δεκηνπξγία θαη ε πινπνίεζε 

ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηελ νπνία αθνινπζνχκε κε ηνπο δεδνκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηα φξηα ηα νπνία ηέζεθαλ εμαηηίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απηά ππεξθεξάζηεθαλ θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θαηλνηφκα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηξηβήο. Σέινο, ζα πξνηαζνχλ κειινληηθέο εξεπλεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο εθθεχγνπλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαζψο θαη πηζαλνί ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Μεηαλαζηεπηηθό Φαηλόκελν 

 

 

2.1. Δηζαγσγή  

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Με 

ηνλ φξν κεηαλάζηεπζε νξίδνπκε ηελ θπζηθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ κία πεξηνρή 

ζε κηα άιιε, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ή θαη θαηά 

κεγάιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Ζ κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη 

δχν βαζηθέο κνξθέο: α) ηελ πξναηξεηηθή κεηαλάζηεπζε, θαη β) ηελ αθνχζηα 

κεηαλάζηεπζε (πνπ πεξηιακβάλεη ην δνπιεκπφξην, ηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη ηελ 

εζλνθάζαξζε).  

Οη άλζξσπνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ νλνκάδνληαη κεηαλάζηεο ή, πην ζπγθεθξηκέλα, 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, ή έπνηθνη, αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ 

πεξηβάιινλ, ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο. Οη άλζξσπνη νη 

νπνίνη κεηαθηλνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, σο 

νδνηπφξνη (commuters), δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο, φπσο επίζεο θαη νη 

ηνπξίζηεο, νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ πξνζσξηλά ζηνλ ηφπν δηαθνπψλ ηνπο θαη νη 

πξνζθπλεηέο (pilgrims), νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Ζ παξνχζα 

έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε. χκθσλα κε ην Cambridge 

Advanced Learner's Dictionary κε ηνλ φξν νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο λνείηαη έλα 

πξφζσπν πνπ αθήλεη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ γηα λα δήζεη ζε κηα άιιε ρψξα κε 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο . 

ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηεζλείο θαη εγρψξηεο πηπρέο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή 

κηαο  ρψξαο εμαηηίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο. 
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2.2. Μεηαλάζηεπζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Οη καδηθέο κεηαθηλήζεηο αηφκσλ ή πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πιεζπζκηαθή θαη δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ απνηειψληαο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

ησλ ρσξψλ απηψλ. ζν γηα ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, απηέο πθίζηαληαη 

κηα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε απνςίισζε ελφο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπο: ην αλζξψπηλν θεθάιαην. 

ηελ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο, φπσο είλαη αληηιεπηφ, πφιν έιμεο 

γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, απνηεινχλ νη ρψξεο εθείλεο ησλ νπνίσλ νη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδνθνχλ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο (νηθνλνκηθέο απνιαβέο, εξγαζηαθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε). Ζ 

νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί λέν θαηλφκελν. ηελ παγθφζκηα ηζηνξία, απφ 

ηελ αξραηφηεηα, νη κεγάιεο κεηαλαζηεχζεηο κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε πφξσλ, ππήξμαλ 

ζεκεία ηνκείο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. ηε ζχγρξνλε ηζηνξία, ε 

κεηαλάζηεπζε θαη ε έμαξζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ 

είζνδν ηεο αλζξσπφηεηαο ζηελ επνρή ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε «παγθνζκηνπνίεζε» σο θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο 

αγαζψλ θαη ζπληειεζηψλ παξαγσγήο αξρίδεη λα απνθηά πεξηερφκελν σο έλλνηα ζην 

δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αηψλα κεηά ην πέξαο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ 

θαη θνξπθψζεθε ζηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν. Χζηφζν, ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ θεθαιαίσλ κάιινλ δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ήηαλ 

πξηλ απφ έλαλ αηψλα (Lindert and Williamson 2002 , O’Rourke and Findlay, 2002 ). 

Αληίζεηα, ε κεηαλάζηεπζε, έρεη θαηαζηεί νπζηαζηηθά ειεγρφκελε  θαη πεξηνξηζκέλε 

εμαηηίαο πεξηνξηζηηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αλακθίβνια απνηξέπνπλ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ δπλεηηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ ζα ζπληειείην ππφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο (Chiswick and Hatton, 2002). Απφ ηελ επνρή ηεο Μαδηθήο Μεηαλάζηεπζεο 

απφ ηελ Δπξψπε πξηλ ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, πεξηζζφηεξνη απφ 50 

εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο αλαρψξεζαλ απφ ηελ Δπξψπε γηα ην Νέν Κφζκν κεηαμχ 

ησλ εηψλ 1820 θαη 1913. Πεξίπνπ ηξηάληα εθαηνκκχξηα άηνκα είραλ σο πξννξηζκφ 

ηνπο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη νη ππφινηπνη ηνλ Καλαδά, ηε Νφηηα 

Ακεξηθή,  ηελ Απζηξαιία, ηελ Αζία θαη ηε Νφηηα Αθξηθή. Μεηά ηνλ Πξψην 
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Παγθφζκην Πφιεκν, ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

πξννξηζκνχο ζπλερίζηεθε γηα λα αλαθνπεί κεξηθψο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ηνπ 1929.  

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε κεηαλάζηεπζε 

απέθηεζε άιιν ραξαθηήξα, θαζψο νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, εμαηηίαο ηεο 

θαηαζηξνθήο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο 

αλαγθαίαο αλνηθνδφκεζεο ηνπο (Γπηηθή Γεξκαλία), απνηέιεζαλ πφιν έιμεο γηα 

κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο. Δπίζεο 

ην ηέινο ηεο Απνηθηνθξαηίαο, δηαδηθαζία ε νπνία δηήξθεζε έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 

1970, νδήγεζε ζηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ απφ ηηο πξψελ απνηθίεο ζηηο πξψελ 

απνηθηνθξαηηθέο ρψξεο (γηα παξάδεηγκα Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Κάησ Υψξεο). 

Σν ζεκείν θακπήο ηεο ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθήο ηζηνξίαο, ήιζε κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Δπξσπατθνχ πλαζπηζκνχ θαη ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ηελ κεηεμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο έλγθελ. Ζ πξψηε απηή εμέιημε 

(θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Δπξσπατθνχ πλαζπηζκνχ θαη ε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο) είρε σο ζπλέπεηα ηελ απαινηθή ησλ ηζρπξψλ θξαγκψλ ζηελ 

κεηαθίλεζε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηηο ρψξεο απηέο, ηελ ππνλφκεπζε 

ηνπ έσο ηφηε πθηζηάκελνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη ην 

ζεκαληηθά κηθξφηεξν θφζηνο εξγαζίαο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηεο 

θιηκάθσζήο ηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο 

ζρεηηθέο λνκνζεζίεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, αξθεί λα αλαθεξζεί φ,ηη, ζχκθσλα κε 

κειέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο  ην 2000, ην ζχλνιν ησλ 

κεηαλαζηψλ παγθνζκίσο αξηζκνχζε 150 εθαηνκκχξηα άηνκα. Σν 2010, ν αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ είρε απμεζεί ζε 214 εθαηνκκχξηα (βιέπε Πίλαθα 2.1), θαη έσο ην 2050, 

εάλ δηαηεξεζνχλ νη πθηζηάκελνη ξπζκνί κεηαλάζηεπζεο, ν αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα 

αλέιζεη ζε 405 εθαηνκκχξηα. Χο θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε απηή, απφ ηελ 

ίδηα κειέηε παξνπζηάδνληαη νη απμαλφκελεο δεκνγξαθηθέο αληζφηεηεο, νη επηπηψζεηο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 
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Πίλαθαο 2.1. Δμέιημε Παγθφζκηνπ Μεηαλαζηεπηηθνχ Πιεζπζκνχ (1990 – 2010) 

Έηνο Αξηζκόο Μεηαλαζηώλ 

1990 155.518.065 

1995 165.968.778 

2000 178.498.563 

2005 195.245.404 

2010 213.943.812 

Πεγή: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division (2009). Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision 

 

Ζ πίεζε ε νπνία αζθήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε, θαζψο 

ηα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ θαηά 25% πςειφηεξε ζε 

ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ηελ πεξίνδν 2000 – 

2005 (12%, αληί 9% ηεο παγθφζκηαο αχμεζεο). Σα ζρεηηθά επξήκαηα απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 2.2. 

Πίλαθαο 2.2: Δμέιημε Δπξσπατθνχ Μεηαλαζηεπηηθνχ Πιεζπζκνχ (1990 – 2010) 

Έηνο Αξηζκόο Μεηαλαζηώλ 

1990  49.400.661 

1995  54.717.864 

2000  57.639.114 

2005  64.398.585 

2010  69.819.282 

Πεγή: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division (2009). Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision 
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2.2. Μεηαλάζηεπζε ζην επξσπατθό πεξηβάιινλ 

Ζ λέα θαη πηεζηηθή απηή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο, δεκηνχξγεζε κηα 

βαζηθή πξφθιεζε ηελ νπνία θαινχληαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ νη 

πνιππνιηηηζκηθέο πιένλ επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη ε νπνία ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ πξνθεηκέλνπ φρη κφλν λα 

απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη λα εληαρζνχλ νη αιινδαπνί αξκνληθά ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ θαη λα δηαηεξεζεί ην επξσπατθφ θεθηεκέλν, αιιά θαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο.  

Ζ Δπξψπε σο πνιηηηθή νληφηεηα δηείδε ηελ απμαλφκελε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε θαη 

απνθάζηζε λα ηελ εληάμεη κε ηξφπν νπζηαζηηθφ ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηεο 

ζρεδηαζκφ. Καζψο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ε επξσπατθή ελνπνίεζε εδξαδφηαλ 

ζηαζεξά ζηελ θνηλή πξνζήισζε ζηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο, κε βάζε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, απηέο νη θνηλέο 

αμίεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηεπξπκέλεο Έλσζεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ επεκεξίαο θαη εηξήλεο, κηαο εληαίαο αγνξάο, κε 

νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε απνηεινχζε θαηά ηελ έμαξζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ κηα θαηλνηφκν θαηάθηεζε. 

Ζ πξφθιεζε εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο θαηλνθαλνχο εληαίαο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο νληφηεηαο ήηαλ ήδε ζεκαληηθή. Ζ χπαξμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εηζξνήο 

πξνο ηνλ εληαίν απηφ ρψξν, δεκηνχξγεζε απφ κφλε ηεο δήηεκα εμαζθάιηζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο. Σν δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζε 

φιε ηελ Έλσζε, ζα πξέπεη λα αζθείηαη ππφ ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο γηα 

φινπο θαη ε άζθεζε ηνπ άπηεηαη ζηηο ζπρλά εθθξαδφκελεο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ 

θαη έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο.  

Γηα πξψηε θνξά ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Σακπέξε ηνπ 1999 θαζίζηαηαη ζαθέο 

φηη ε ειεπζεξία απηή δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ 

ηεο Έλσζεο. Ζ χπαξμή ηεο, αιιά θαη νη ζπλζήθεο επεκεξίαο εληφο ησλ ρσξψλ – 

κειψλ ηεο Έλσζεο, πξνζειθχνπλ πνιινχο άιινπο αλά ηνλ θφζκν πνπ δελ 

απνιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επεκεξία ηελ νπνία νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

ζεσξνχλ σο δεδνκέλε. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Σακπέξε, 

αλαγλσξίδεηαη σο αληίθαζε πξνο ηηο επξσπατθέο παξαδφζεηο ε άξλεζε ηεο 
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ειεπζεξίαο απηήο ζε εθείλνπο ηνπο νπνίνπο νη πεξηζηάζεηο αλαγθάδνπλ λα δεηήζνπλ 

είζνδν θαη εγθαηάζηαζε ζην επξσπατθφ έδαθνο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην ίδην πκβνχιην έγηλε ζαθήο ε αλάγθε αλάπηπμεο θνηλψλ 

πνιηηηθψλ αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο κε αξρέο νη νπνίεο ζα πξνζθέξνπλ εγγπήζεηο 

ζε εθείλνπο πνπ δεηνχλ πξνζηαζία ή είζνδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη πνιηηηθέο 

απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν κία αλνηθηή θαη αζθαιή Δπξσπατθή Έλσζε, 

ζεβφκελε πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο 

(1951) γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο πξάμεηο πεξί αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηθαλή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο κε βάζε ηελ 

αιιειεγγχε. Πέξα απφ απηή ηελ μεθάζαξε δηαηχπσζε γηα ηελ πηνζέηεζε θνηλήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, πηνζεηήζεθε  ε αλάγθε αλάπηπμεο θνηλήο πξνζέγγηζεο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έληαμεο ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Έλσζε. 

Βεβαίσο, κέζσ θαη παξά ηελ εθπεθξαζκέλε βνχιεζε ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε εηζξνή ησλ κεηαλαζηψλ δελ δηεθφπε θαη νπσζδήπνηε δελ 

ζπληειείηαη κε ηξφπν απζηεξά νξγαλσκέλν. χκθσλα κε φζα παξαηίζεληαη ζηα 

Γηαγξάκκαηα 2.1 θαη 2.2, ηδηαίηεξα νη λφηηεο θαη αλαηνιηθέο ρψξεο – κέιε, εθείλεο 

δειαδή πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηα ζχλνξα ηεο Έλσζεο, δέρνληαη ηηο κεγαιχηεξεο 

πηέζεηο. 
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Γηάγξακκα 2.1. Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο αξηζκνχ κεηαλαζηψλ 2005 - 2010 

Πεγή: United Nations , Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, International Migration 2009 

  

Ζ εηθφλα ε νπνία δίλεηαη απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα ζπκπιεξψλεηαη απφ εθείλε πνπ 

απνδίδεη ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

απνδίδεηαη απφ ην Γηάγξακκα 2.2. Αλ θαη ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην εκθαλίδνπλ πνιχ πςειά ζρεηηθά πνζνζηά, ε εηθφλα απηή 

απνηειεί κηα εδξαησκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο απηά ηα πνζνζηά πξνέξρνληαη απφ εηζξνέο απφ ηελ 

πεξίνδν ηεο αλνηθνδφκεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη γηα ηε Γαιιία ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά θαη πξψελ απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο φπσο θαη νη ρψξεο ηεο 

BENELUX πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε θνηλέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλαθνξέο 

απφ ρψξεο πξψελ απνηθίεο. Σέινο, ζηα πνζνζηά ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππ’ φςηλ φηη πξνζκεηξνχληαη θαη νη κεηαλάζηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 

άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν 

είλαη ελ πνιινίο ζπκβαηφ κε εθείλν ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. 
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 Γηάγξακκα 2.2. Πνζνζηφ κεηαλαζηψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (2010) 

Πεγή: United Nations , Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, International Migration 2009 

 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ε εηθφλα ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην Γηάγξακκα 1.2 

είλαη ελδεηθηηθή ηεο πίεζεο πνπ πθίζηαληαη νη ρψξεο ηεο Έλσζεο πνπ απνηεινχλ ηηο 

πχιεο εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ εληαίν Δπξσπατθφ ρψξν. Ζ απφηνκε εηζξνή ησλ 

κεηαλαζηψλ – ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο λφηηεο ρψξεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία κεηαβνιή ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο, ηνπ 

δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ εηζδνρή αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα κε κε νξγαλσκέλν ηξφπν, ζε θνηλσλίεο 

αλέηνηκεο θαη άπεηξεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ. 
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2.3. Ζ Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα 

Ζ Διιάδα απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ πξνο ηελ επξσπατθή ελδνρψξα. 

Απφ ηδξχζεσο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε Διιάδα εραξαθηεξίδεην σο ρψξα 

πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ. Ηδηαίηεξα απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα έσο θαη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 – 1970, ε εθξνή αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνο ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηνλ Καλαδά, ηελ 

Απζηξαιία αιιά θαη αιινχ, απνηεινχζε ηε δηέμνδν κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη επεκεξία. πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε δχν 

θχξηεο πεξηφδνπο κεηαλαζηεπηηθψλ εθξνψλ. 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή κεηαλάζηεπζε εθξνή ζπληειέζηεθε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηνπ 1893, ε νπνία πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ηεο ζηαθίδαο, ε 

νπνία απνηεινχζε ην θχξην εμαγψγηκν πξντφλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν 

εθείλε ζηηο δηεζλείο αγνξέο πξντφλησλ. Σν κεηαλαζηεπηηθφ απηφ ξεχκα είρε σο 

απνηέιεζκα ην δηάζηεκα 1890-1914, πεξίπνπ ην έλα έθην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

λα κεηαλαζηεχζεη θπξίσο πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηελ 

Αίγππην, κε ηελ ελζάξξπλζε κάιηζηα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα εκβάζκαηα ησλ Διιήλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ σο εξγαιείν 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο (Fakiolas R., 

King R., 1996). 

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη έσο ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπσο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, έηζη θαη ζηελ 

Διιάδα παξαηεξήζεθε κηα καδηθή εθξνή κεηαλαζηψλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο 

Δπξψπεο, νη νπνίεο ήηαλ θαζεκαγκέλεο κεηά ηνλ πφιεκν. Σελ πεξίνδν απηή, 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ Διιήλσλ κεηαλάζηεπζαλ, θπξίσο κεηαμχ 1950 

θαη 1974. Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεπζαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε, ηηο ΖΠΑ, ηνλ 

Καλαδά, θαη ηελ Απζηξαιία.  

Κπξίαξρνη ιφγνη ήηαλ ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία, αιιά θαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε, ε 

νπνία ζπλδέζεθε κε ηηο ζπλέπεηεο ελφο εκθχιηνπ πνιέκνπ ηνπ 1946-1949 θαη ηεο 

πεξηφδνπ ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο πνπ αθνινχζεζε κεηαμχ 1967-1974. Οη 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη ζηελ πεξίνδν 1955-1973 ε Γεξκαλία απνξξφθεζε 

603.300 Έιιελεο κεηαλάζηεο, ε Απζηξαιία 170.700, νη ΖΠΑ 124.000, θαη ν 
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Καλαδάο 80.200. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ κεηαλαζηψλ πξνεξρφηαλ απφ  αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. εκείν θακπήο ζηελ εμέιημε απηή απνηέιεζαλ νη πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ 

1973 θαη ηνπ 1980, νη νπνίεο θιφληζαλ ην ηφηε πθηζηάκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

θαη πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή κείσζε ζηε δήηεζε εξγαζίαο, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε 

ηηο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ λα πηνζεηήζνπλ πεξηνξηζηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο 

πνιηηηθέο. ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, παξαηεξήζεθε έλα ξεχκα παιηλλφζηεζεο 

Διιήλσλ κεηαλαζηψλ έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Ζ δηαξθψο κεηνχκελε απνδεκία θαη ε παιηλλφζηεζε κεηέβαιιαλ ηελ ζπλνιηθή 

κεηαλαζηεπηηθή ξνή παξάγνληαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζεηηθφ 

απνηέιεζκα, δειαδή θαζαξή εηζξνή κεηαλαζηψλ. Έηζη γηα πξψηε θνξά 

θαηαγξάθεηαη κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα φπσο θαη πξνο ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο (King, 1997). Σν απνηέιεζκα απηφ βειηηψζεθε πεξαηηέξσ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαζψο κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα έλαο αξηζκφο Αζηαηψλ, 

Αθξηθαλψλ, θαη Πνισλψλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη απαζρνιήζεθαλ ζηελ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζηε γεσξγία, θαη ζε νηθηαθέο εξγαζίεο, παξακέλνληαο φκσο ζρεηηθά 

αζήκαλην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Μέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα ζπλερίδεηαη, ρσξίο φκσο λα πξνθαιεί 

ζέκα δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη πηνζέηεζεο ηδηαίηεξσλ πνιηηηθψλ (Μνπζνχξνπ, 1991 ).  

Σν 1986, νη λφκηκνη θαη κε λνκίκσο επξηζθφκελνη ζηελ ρψξα κεηαλάζηεο αξηζκνχζαλ 

ζπλνιηθά πεξίπνπ 90.000 άηνκα κε ην έλα ηξίην απηψλ λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εηθφλα ηελ νπνία απνδίδεη ε απνγξαθή ηνπ 1991, ησλ 

167.000 αιινδαπψλ ζε έλαλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 10.259.900, αλ θαη ζρεηηθά 

αλαθξηβήο θαζψο δελ θαηέγξαθε ηνλ αθξηβή αξηζκφ κεηαλαζηψλ ζπγθεληξψλνληαο 

ζηνηρεία κφλν γηα φζνπο ήηαλ πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ή φζνπο δηέκελαλ λφκηκα ζηε ρψξα 

(Martin Baldwin-Edwards, 2004), απνηειεί θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ ζεκείνπ θακπήο 

γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα. 

ην ζεκείν απηφ ζπληειέζηεθε ε θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ηελ κεηαηξνπή ηεο κεηαλάζηεπζεο 

γηα ηελ Διιάδα ζε έλα αλεμέιεγθην, καδηθφ θαηλφκελν κε αδηεπθξίληζηεο ζπλέπεηεο 

ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Έηζη, κεηά ην 1989, ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ 

Διιάδα απνθηά πην καδηθφ ραξαθηήξα θαη απμάλεηαη γεληθά ν αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ, θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο 
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Έλσζεο (Petracou et. al., 2007). Ζ κεηαηξνπή ηεο  Διιάδαο ζε θχξηα ρψξα ππνδνρήο 

εμεγείηαη απφ ηελ ζπλέξγεηα αξθεηψλ παξαγφλησλ: 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψπεο, ε νπνία ηελ 

θαζηζηά σο ηελ θχξηα αλαηνιηθή πχιε (καδί κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία) ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε εθηεηακέλεο αθηνγξακκέο θαη ζρεηηθά άλεηα πξνζπειάζηκα 

ζχλνξα. 

Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο κε ηελ αλαπηπγκέλε Δπξψπε, ε 

νπνία επηηαρχλζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ην 1981, νδήγεζε ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ, θαηέζηεζε ιηγφηεξν ειθπζηηθά ηα 

ρεηξνλαθηηθά θαη ιηγφηεξν πξνζνδνθφξα επαγγέικαηα. 

Ζ εθηεηακέλε παξανηθνλνκία, ε νηθνγελεηαθήο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηα 

πςειά επίπεδα απηναπαζρφιεζεο θαη ε επνρηθφηεηα κεγάισλ ηνκέσλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο (γεσξγία, ηνπξηζκφο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

χπαξμε επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ρσξίο λνκνζεηηθνχο θαη ζπλδηθαιηζηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο . 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία δηακνξθψζεθε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ζηελ νπνία θαηεγξάθεζαλ 762.191 άηνκα 

πνπ θαηνηθνχλ ζηε ρψξα ρσξίο Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη απνηεινχλ ην 7% πεξίπνπ 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη πεξίπνπ έμη θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ πνπ θαηεγξάθε δέθα ρξφληα ελσξίηεξα ζηελ πξνεγνχκελε 

απνγξαθή φπσο πξναλαθέξζεθε. Αλ θαη απφ απηφ ηνλ αξηζκφ νη 48.560 αιινδαπνί 

είλαη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ή ηεο ΔΕΔ ελψ ππάξρνπλ αθφκε 17.426 Κχπξηνη πνπ 

απνιακβάλνπλ θάπνηα πξνλφκηα ιφγσ ηεο ππεθνφηεηαο ηνπο, νη ππφινηπνη 690.000 

είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ (φρη φκσο νκνγελείο) θαη γηα φζνπο απφ απηνχο είλαη 

ελήιηθεο (άλσ ησλ 18 εηψλ) απαηηείηαη απφ ην λφκν λα έρνπλ θαλνληθή άδεηα 

παξακνλήο ζηε ρψξα. 

Ζ πιεηνςεθία ηνπο πξνέξρεηαη απφ φκνξεο ρψξεο, κε ηνπο Αιβαλνχο πνιίηεο λα 

απνηεινχλ ην 56% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ, ηνπο Βνχιγαξνπο ην 

5% θαη ηνπο Ρνπκάλνπο ην 3%. Οη πνιίηεο Ζ.Π.Α., Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Γεξκαλίαο απνηεινχλ πιεζπζκηαθά ηθαλέο θνηλφηεηεο κε 
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ηελ θαζεκία λα απνηειεί πεξίπνπ ην 2% ηνπ ζπλφινπ ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ . 

Χζηφζν, ε Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο Δ.Δ. ε νπνία έρεη κηα εζληθφηεηα 

κεηαλαζηψλ ε νπνία μεπεξλά ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ρψξα.  

Απφ ηελ ίδηα απνγξαθή πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ αλδξψλ 

ζηνλ ζπλνιηθφ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ αλ θαη ε ζρέζε ησλ δχν θχισλ 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα πξνέιεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο απφ Αζηαηηθέο ρψξεο φπσο ην Παθηζηάλ, ην Μπαγθιαληέο θαη 

ε Ηλδία απαξηίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ άλδξεο. Αληίζεηα, γηα πνιίηεο απφ 

ρψξεο φπσο ε Οπθξαλία, νη Φηιηππίλεο θαη ε Μνιδαβία παξαηεξείηαη 

ππεξαληηπξνζψπεπζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζε χςνο 70%. Σν 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ειηθία (15 – 64 εηψλ), απαξηίδνληαο 

έηζη έλα δπλακηθφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη κεγαιχηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο κεηαλαζηψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ παξαηεξνχληαη ζην Γήκν ηεο 

Αζήλαο, κε 132000 κεηαλάζηεο απνηειψληαο ην 17% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, κε 

ηελ Θεζζαινλίθε λα αθνινπζεί κε 27000 (7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο). 

Βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, νη κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο αιινδαπψλ 

παξαηεξνχληαη ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ελψ θαη ηα λεζηά παξνπζηάδνπλ επίζεο κεγάια πνζνζηά κεηαλαζηψλ. 

ηηο Γεληθέο Απνγξαθέο αιιά θαη ζε παξεκθεξείο κειέηεο δελ είλαη δπλαηή ε 

αλαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ρψξα, θαζψο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο νη παξάλνκα επξηζθφκελνη ζηελ 

ρψξα. Με δεδνκέλε ηελ εθηεηακέλε ιαζξαία είζνδν θαη παξακνλή ζηελ ρψξα, νη 

επίζεκνη αξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ απέρνπλ απφ ηνπο 

πξαγκαηηθνχο.  Καζψο νη απφςεηο δηίζηαληαη σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξάλνκα επξηζθφκελσλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα έρνπλ ζπληαρζεί κειέηεο νη νπνίεο 

εθηηκνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 172250 θαη 209402  αηφκσλ (Ληαλφο, 2008). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα επξήκαηα ησλ Δξεπλψλ 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη αθνξνχλ ζηνπο 

αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. Σν Γηάγξακκα 2.3 παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα. 
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Γηάγξακκα 2.3: Πιεζπζκφο Οηθνλνκηθά Δλεξγψλ Μεηαλαζηψλ θαη 

Απαζρνινπκέλσλ (2000 – 2006)  

Πεγή: International Labour Migration Statistics 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη ε αικαηψδεο αχμεζε ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ 

κεηαλαζηψλ ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2005, γεγνλφο πνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά αθελφο κε 

ηε Ννκηκνπνίεζε ηεο δηακνλήο ησλ έσο ην 2001 παξάλνκα επξηζθφκελσλ ζηελ ρψξα 

κεηαλαζηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σν 

2006 παξαηεξείηαη κηα κηθξή χθεζε, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ κείσζε θπξίσο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. Ζ εηθφλα απηή ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηνπ 

Πίλαθα 2.3, ν νπνίνο θαη απεηθνλίδεη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ κεηαλαζηψλ. 

Πίλαθαο 2.3: Αξηζκφο Μεηαλαζηψλ αλά Δξγαζηαθφ Καζεζηψο (2000 – 2006) 

Δξγαζηαθφ 

Καζεζηψο 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Δξγαδφκελνη 131313 152605 202691 224698 253899 261805 259220 

Δξγνδφηεο 2213 2039 3379 3292 4136 6253 6413 

Απηφ -

απαζρνινχκελνη 

10184 11868 10893 14317 14782 22173 19473 

Πεγή: International Labour Migration Statistics 

Σν θπξηφηεξν εχξεκα απηνχ ηνπ Πίλαθα, είλαη ν ηξηπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ σο εξγνδνηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη 

ηελ ξνπή ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά 
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επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ εηθφλα ηεο απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ αλά θιάδν 

ηεο νηθνλνκίαο. ην Γηάγξακκα 2.4 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε βαζηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 

 
Γηάγξακκα 2.4: Απαζρφιεζε Μεηαλαζηψλ αλά Κιάδν (2000 – 2006)  

Πεγή: International Labour Migration Statistics 

 

 

Παξά ηα ζηνηρεία ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο 

ησλ κεηαλαζηψλ, ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Διιάδα απνηέιεζε γηα ην ειιεληθφ 

θξάηνο κηα αηηία γηα άζθεζε πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο νη κεηαλάζηεο 

ζεσξήζεθαλ αξρηθά σο «επηβιαβείο» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηφζν ζε νηθνλνκηθφ 

φζν θαη ζε πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Έηζη, ζηφρνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο, κέζα ζε έλα πιαίζην 

θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαη θχξην θνξέα άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο απηήο ηηο δνκέο ησλ 

ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Αζθάιεηαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε ηνπ άμνλα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο πξνο έλαλ εληαμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν θαηλφκελν απηφ 

νθείιεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

(αξηζκφο κεηαλαζηψλ, πξνέιεπζε, θαηεχζπλζε θαη πνιηηηθέο εηζφδνπ ζηελ ρψξα 

απνδέθηε) θαη ησλ πξνηάζεσλ απφ κειεηεηέο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηελ πηνζέηεζε ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 
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ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ρσξψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επνρηαθήο κεηαλάζηεπζεο, ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ ζηε ρψξα θαη ηελ 

ζηαδηαθή, αιιά ηαρχξξπζκε έληαμε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Σξηαληαθπιιίδνπ, 

2005), (Gropas, Triantafyllidou, 2005). 

Τπφ ηελ πίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ θαη ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, ε ειιεληθή πνιηηεία άξρηζε ζηαδηαθά λα αιιάδεη ζηάζε ζην ζέκα ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, αλαγλσξίδνληαο ην κφληκν ραξαθηήξα ηεο δηακνλήο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα θαη ηελ αλάγθε γηα έληαμεο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Αλ θαη 

ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 2.5, είλαη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ζε αλαγλψξηζε θαη θαηνρχξσζε 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ε κεηαηφπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο παξαηεξήζεθε 

θπξίσο κέζσ ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο λνκηκνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

βαζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

 
 

Γηάγξακκα 2.5: Κχξηνη Άμνλεο Πνιηηηθψλ Δλζσκάησζεο  

Πεγή: European Civic Citizenship and Inclusion Index 

 

Βαζηθνί εθθξαζηέο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ππήξμαλ ηα πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο 

ησλ επξηζθφκελσλ ζηελ ρψξα κεηαλαζηψλ, ηα νπνία αλαγλψξηζαλ ηελ παξνπζία ηνπο 

θαη ην δηθαίσκα ηνπο ζηελ ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 2.4, ε δηαδηθαζία απηή απνηππψλεηαη θαη ζηνπο ηίηινπο 

ησλ λνκνζεηεκάησλ, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ηνλ «Αζηπλνκηθφ έιεγρν…» θαη 

θαηαιήγνπλ ζηελ «…Διιεληθή Ηζαγέλεηα…». 
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Πίλαθαο 2.4: Κχξηεο Ννκνζεηηθέο Πξσηνβνπιίεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο    

(1991 – 2010) 

Νφκνο 1975/1991 

(ΦΔΚ 184, η. Α΄)  

«Αζηπλνκηθφο έιεγρνο ησλ κεζνξηαθψλ δηαβάζεσλ, 

είζνδνο, παξακνλή, εξγαζία θαη απειάζεηο αιινδαπψλ θαη 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αιινδαπψλ πξνζθχγσλ» 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

359/1997 

(ΦΔΚ 240, η. Α’) 

«Υνξήγεζε ηεο Κάξηαο Παξακνλήο Πεξηνξηζκέλεο 

Υξνληθήο Γηάξθεηαο ζε αιινδαπνχο» 

Νφκνο 2910/2001       

(ΦΔΚ 91, η. Α΄) 

«Δίζνδνο θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα. Κηήζε ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε 

πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Νφκνο 3304/2005  

(ΦΔΚ 16, η. Α΄) 

«Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ» 

Νφκνο 3386/2005 

(ΦΔΚ 212, η. Α΄) 

«Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα» 

Νφκνο 3838/2010 

(ΦΔΚ 49, η. Α΄) 

«χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη ηελ 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ 

κεηαλαζηψλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» 

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα είλαη 

ζρεηηθά πξφζθαην, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Νφηηα Δπξψπε θαη εληείλεηαη κεηά ην 

1990 κε ηελ καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ, θπξίσο απφ ηελ γεηηνληθή Αιβαλία. Ζ πξψηε 

δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο απηψλ ησλ κεηαλαζηψλ έγηλε αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 
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1997-1998 (Mighealthnet, 2009), κε πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ ηχπν θαη ηελ έθηαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο θαη 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο πξνζπάζεηεο  ην 2001 θαη ην 2005 (Mediterranean Migration 

Observatory, 2004), (AENEAS-IMEPO). Έσο ην 1997 θπξηαξρεί ζηελ Διιάδα ην 

θαηλφκελν ηεο θπθιηθήο κεηαλάζηεπζεο, δειαδή ε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο (Baldwin-Edwards M, 2006) κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ βξαρπρξφληα παξακνλή, ηελ παξάλνκε εξγαζία θαη ηηο καδηθέο 

απειάζεηο (Fakiolas R., 2003 ). Απηφ πνπ παξαηεξείηαη γεληθά είλαη φηη θαη θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 2000 ε εηζξνή κεηαλαζηψλ ζπλερίδεηαη, κε βαζηθή ηάζε ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε (Δκθε-Πνπινπνχινπ, 2007) θαη ζηφρν ηελ καθξνρξφληα 

παξακνλή ζηελ Διιάδα (Baldwin-Edwards M, 2004). ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ ηα ¾ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη λφκηκνη (δειαδή 

έρνπλ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο) (Gropas, Triantafyllidou, 2005). 

Σν 1998 ε μαθληθή θαη αζξφα εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα πξνθάιεζε ηεξάζηην 

γξαθεηνθξαηηθφ, αιιά θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ ε Διιάδα δελ κπνξνχζε λα 

δηαρεηξηζηεί. Γηα λα ην αληηκεησπίζεη, ζχζηεζε κηα Δπηηξνπή επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία δερφηαλ 

πξνηάζεηο απφ ππνπξγεία, ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ θαη άιινπο θνξείο. (Baldwin-

Edwards, Safilos-Rothschild, 2000 ). Μεηά απφ κηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ε 

Διιεληθή Κπβέξλεζε εηζήγαγε ην Πξφγξακκα ηεο Λεπθήο Κάξηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 1998 ζπκκεηείραλ 371.641 

κεηαλάζηεο κε αίηεκα γηα «ιεπθή θάξηα», πνπ εμαζθάιηδε άδεηα γηα πξνζσξηλή 

παξακνλή 6 κελψλ, ε νπνία ήηαλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αίηεζε γηα «πξάζηλε 

θάξηα». Ζ «ιεπθή θάξηα» ήηαλ αλαλεψζηκε γηα 1 έσο θαη 5 ρξφληα θαη επέηξεπε ηελ 

παξακνλή θαη εξγαζία. Γηα λα δηθαηνχηαη θάπνηνο ηελ «πξάζηλε θάξηα» έπξεπε λα 

εξγάδεηαη γηα 40 εκέξεο κε ηνλ βαζηθφ κηζζφ. (Linos, 2001) ηελ πξψηε απηή θάζε 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο λα ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο έλα κηθξφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ 

θαηάθεξε λα πξνρσξήζεη ζηελ δεχηεξε θάζε (κφιηο 150000 απφ ηνπο 370000 πνπ 

έθαλαλ αίηεζε) θαη λα απνθηήζεη ηελ «πξάζηλε θάξηα». (Reynari, 2001 , Baldwin-

Edwards, 2004 ) 

ην πξφγξακκα ηνπ 2001 πνπ αθνινχζεζε ςεθίζηεθε ν Νφκνο 2910/2001 ν νπνίνο 

παξείρε ην πιαίζην γηα κηα επίζεο αλαλεψζηκε άδεηα παξακνλήο κεηά ηελ πάξνδν 6 
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κελψλ. Οη κεηαλάζηεο ζα έπξεπε λα απνδείμνπλ φηη ήηαλ λφκηκα δηακέλνληεο ζηελ 

ρψξα θαηά ην παξειζφλ θαη φηη ε δηακνλή ηνπο ήηαλ ζπλερήο απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

έιεμαλ ηα έγγξαθά ηνπο ή φηη δηέκελαλ ζηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο 

ρξφλνπ απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ απηνχ ηνπ Νφκνπ (Lykovardi and Petroula, 2003), 

(Levinson A. 2005). 

ηνλ Πίλαθα 2.5 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηα δχν πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο θαη ν αξηζκφο αδεηψλ πνπ δφζεθαλ 

ηειηθά. 

Πίλαθαο 2.5: Αηηεζέληεο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Ννκηκνπνίεζεο ζηελ Διιάδα,    

(1998-2002) 

Πξόγξακκα 

Ννκηκνπνίεζεο 

Αξηζκόο αηηεζέλησλ 

αδεηώλ 

Αξηζκόο αδεηώλ πνπ 

απνδόζεθαλ 

1998 - Λεπθή Κάξηα  370.000 370.000 

1998 - Πξάζηλε Κάξηα 228.000 220.000 

2001 368.000 228.000 

Πεγή: Reyneri 2001, Mediterranean Migration Observatory 2004 

 

Γηα ηελ πεξίνδν 2002-2005, ε θπβέξλεζε εηζήγαγε έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Μεηαλαζηψλ. Απηφ πεξηειάκβαλε κέηξα γηα ηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ εχθνιε πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη γεληθφηεξα 

κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Γπζηπρψο, πνιιά απφ ηα 

πξνβιεπφκελα νθέιε απηνχ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο έκεηλαλ ζηα ραξηηά ιφγσ ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο  (Gropas, Triantafyllidou 

2005). 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 πηνζεηήζεθε ν Νφκνο 3386/2005 (ΦΔΚ 212, η. Α΄) πεξί 

«Δηζφδνπ, δηακνλήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιάδα», ν 

νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006. ηφρνο απηνχ ήηαλ ε απινπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Ο ππξήλαο ηνπ λφκνπ αθνξνχζε 
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ζηελ ελνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε έλα έγγξαθν, ζηελ 

απνζαθήληζε ησλ ζπλζεθψλ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ επηηξνπψλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ. Ο λφκνο απηφο δέρζεθε αξθεηή θξηηηθή ζρεηηθά κε ην φηη εκπνδίδεη 

πεξίπνπ ην 70% ησλ κεηαλαζηψλ λα απνθηήζνπλ άδεηεο παξακνλήο (Gropas, 

Triantafyllidou 2005). 

Ζ ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, ν Νφκνο 3838/2010, απνηειεί ηελ νξηζηηθή 

απνδνρή εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο φπσο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο, ηεο κνληκφηεηαο ηεο δηακνλήο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Σξνπνπνηψληαο γηα 

πξψηε θνξά ηελ απφιπηε θαη ρσξίο εμαηξέζεηο ηζρχ ηνπ ιεγνµέλνπ λφµνπ ηνπ 

αίµαηνο φζνλ αθνξά ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαλάζηεο 

πνπ δνπλ καθξνρξφληα θαη θπξίσο ζηα παηδηά ηνπο πνπ γελλήζεθαλ εδψ λα 

απνθηήζνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα. Με ηνλ Νφκν απηφ, δίλεηαη νπζηαζηηθά γηα 

πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαλάζηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο λα 

απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα κε ζαθή θαη πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. 

Δπηπξνζζέησο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο 

γεληάο κε καθξνρξφληα δηακνλή ζηελ ρψξα ζηηο ηνπηθέο εθινγέο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ζε επίπεδν λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, έζησ θαη 

κε ρξνληθή πζηέξεζε, ε ειιεληθή πνιηηεία απνδέρεηαη ipso facto ηελ παξνπζία θαη 

ηελ αλάγθε έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Γηαπηζηψλεηαη, ηαπηφρξνλα φηη ε 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο εμαληιήζεθε ελ πνιινίο ζηελ λνκηκνπνίεζε, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επέθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Θα αλακελφηαλ ε κεηαζηξνθή απηή ε νπνία θαη εθθξάζηεθε 

ζε θνξπθαίν επίπεδν κε ηελ απφδνζε ηεο Ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο σο 

απνηέιεζκα κηαο ζπγθξνηεκέλεο δηαδηθαζίαο έληαμεο. Πξάγκαηη, απφ πνιχ λσξίο 

έγηλε αληηιεπηφ φηη ε αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη ε έιιεηςε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο 

ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα, απνηεινχλ ηελ θχξηα ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ γηα ηαρχηεξε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. Ζ 

ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ., 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπιινγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη κεηαλάζηεο δελ απνηεινχλ 

κηα πξνζσξηλή ιχζε απαζρφιεζεο θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ επαλέθεξε ζην 
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πξνζθήλην ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο ηελ αλάγθε γηα ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο έληαμεο κε 

πξνεμάξρνληα άμνλα ηελ εθπαίδεπζε.  

Έσο πξφζθαηα, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία αξρηθά πεξηνξηδφηαλ ζε 

επηδνηνχκελα ζεκηλάξηα απφ δηάθνξνπο θνξείο κε αληηθείκελν θπξίσο ηελ εθκάζεζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, είρε ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο, αλεπαξθή αλαηξνθνδφηεζε θαη 

ειιηπή απνηειέζκαηα ζπζηεκαηηθήο ηειηθήο αμηνιφγεζε (Μαπξνκκάηεο, 

Σζηηζηιίθεο, 2004 ). Ο Νφκνο 2910/2001, πνπ απνηέιεζε ηελ κεγαιχηεξε έσο ηφηε 

πξνζπάζεηα λνκηκνπνίεζεο, θαηαγξαθήο θαη ηαθηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ, πξνζδηφξηζε ηελ πξφζβαζε ησλ αλήιηθσλ αιινδαπψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

αγλνψληαο φκσο ηελ αλάγθε νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

κεηαλαζηψλ. 

Με ηνλ Νφκν 3386/2005 γηα ηελ κεηαλάζηεπζε ε ειιεληθή πνιηηεία γηα πξψηε θνξά 

αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ κε ζηφρν ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή βάζεη ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

ζε ηέζζεξηο ηνκείο νη νπνίνη ζε κεγάιν βαζκφ θαιχπηνληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο: 

 Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

 Δπηηπρή παξαθνινχζεζε εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ                         

 Έληαμε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο 

 Δλεξγφο θνηλσληθή ζπκκεηνρή 

ηνλ Νφκν απηφ ζεζκνζεηήζεθε θαη ην εηδηθφ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ 

δηακέλνληνο, ην νπνίν έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

θαη ηε γλψζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ε ειιεληθή θνηλσλία θαη θαη΄  

επέθηαζε θαη ε πνιηηεία αλαγλσξίδεη σο βαζηθφ ππξήλα ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο 

ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγή παξνπζία θαη 

δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα. Πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

ζρεηηθή θνηλσληθή πίεζε θαη λα εθαξκφζνπλ ηε λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, ε 
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Πνιηηεία θαη ε Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ δεκηνχξγεζαλ ζεζκνχο θαη δνκέο, ηππηθέο θαη 

άηππεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ελήιηθεο κεηαλάζηεο. 

Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηεξγαζίαο ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο γηα ηελ 

θηήζε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο ελήιηθεο κεηαλάζηεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, δξαζηεξηνπνηνχληαη Κπβεξλεηηθέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο, νη νπνίεο θαη παξέρνπλ πέξα απφ πξνγξάκκαηα απφθηεζεο γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ, κηα πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Καζψο νινθιεξψλεηαη ην παξφλ Κεθάιαην κε ηελ απνηχπσζε ηεο ζεζκηθήο 

πξφζεζεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο λα ζηξαθεί ζηελ εληαμηαθή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή κε απψηεξε ζηφρεπζε ηελ εμίζσζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ δηα ηεο απφδνζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ε εθπαίδεπζε αλαδεηθλχεηαη 

σο ν ππξήλαο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. ην επφκελν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη θαη 

εμεηδηθεχεηαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ, θαη νη θχξηνη δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ησλ κεηαλαζηψλ. Παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα 

θαη αλαθνξέο εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ ρσξψλ κε παξειζφλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο. ε φηη αθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην επφκελν Κεθάιαην 

παξνπζηάδεη ηα βαζηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηεο 

ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηνπο θνξείο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηνπο. Δμεηδηθεχεηαη 

θαη αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο κέζν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Πνιηηηθέο Έληαμεο Μεηαλαζηώλ 

 

 

3.1. Δηζαγσγή 

ην πξνεγνχκελν Κεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ. Αλαδεηθλχεηαη ε 

θαζνιηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο ελψ παξνπζηάδνληαη 

βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ φπσο έρνπλ 

πξνθχςεη απφ έξεπλεο Οξγαληζκψλ κε παγθφζκην θχξνο. Παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν δηαθνξηζκφο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο, σο πξνο ηα 

πνζνζηά κεηαλαζηψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ησλ 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβνιψλ ζηελ πιεζπζκηαθή ηνπο ζχλζεζε. Ζ εηθφλα απηή 

εκθαλίδεη ηηο λφηηεο, πεξηθεξεηαθέο θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο λα είλαη εθείλεο 

νη νπνίεο δέρνληαη θαη ηελ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή πίεζε. Ζ Διιάδα, ζηελ νπνία 

επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα έξεπλα, γηα κία ζεηξά παξάγνληεο νη νπνίνη αλαιχνληαη 

ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, αλαδεηθλχεηαη ζε θχξηα πχιε εηζφδνπ κεηαλαζηψλ.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηε πξφζθαηε ηζηνξηθή δηαδξνκή, ε πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο ήηαλ πεξηνξηζηηθή, ε κεηαλαζηεπηηθή ηεο πνιηηηθή εμαληιείην ζε 

πεξηνξηζηηθά κέηξα αζηπλνκηθνχ ραξαθηήξα θαη δηαθξηλφηαλ απφ άξλεζε απνδνρήο 

ηεο κεηαλάζηεπζεο σο θαηλνκέλνπ κε πην κφληκα ραξαθηεξηζηηθά. Σν λα 

πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα νξίζεη ηελ ελζσκάησζε σο έλλνηα κε ηερληθφ ηξφπν, είλαη 

ελδερνκέλσο δχζθνιν, αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλσληθή παξαηήξεζε θαη ηε δξάζε 

ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Καζψο έρνπλ παξέιζεη δχν δεθαεηίεο απφ ην πξψην 

κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πνπ θαηέθιπζε ηελ ρψξα θαη νη ηφηε κεηαλάζηεο δηεθδηθνχλ 

πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξννπηηθή, ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπο ηζνηηκία, ε Πνιηηεία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο απηέο κέζσ ηεο 

ζηαδηαθήο ζεζκηθήο κεηαζηξνθήο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο έλαλ 

εληαμηαθφ ραξαθηήξα. 
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ε απηφ ην Κεθάιαην απνζαθελίδεηαη θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο, 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ζρεηηθνί δείθηεο, νη άμνλεο ησλ εληαμηαθψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο βαζηθφ θαη 

αλαπφζπαζην εξγαιείν θαη κέζν πνιηηηθήο έληαμεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεηηθέο 

πξαθηηθέο θαη παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

3.2. Έληαμε 

πσο απνηππψλεηαη ζε επίζεκα θείκελα ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., είλαη απνδεθηφ φηη ε 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ έρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο ησλ θνηλσληψλ ππνδνρήο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ καθξά 

εκπεηξία ρσξψλ κε παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαηαδεηθλχεη φηη ε 

κε απνηειεζκαηηθή έληαμε κεηαλαζηψλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά δεηήκαηα 

ηφζν γηα ηελ θνηλσλία ππνδνρήο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο. Ζ πξνβιεκαηηθή έληαμε έρεη σο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηελ απμεκέλε 

αλεξγία, ηελ κεησκέλε εθπαίδεπζε, ηηο κεησκέλεο δεμηφηεηεο θαη ην ρακειφηεξν 

εηζφδεκα, θαζψο θαη ηελ παξεπφκελε εμάξηεζε απφ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο πξφλνηαο.  

ε θνηλσληθφ επίπεδν απηφ κεηαθξάδεηαη ζε απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηφζν 

γηα ηνπο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο, φζν θαη γηα ηα ηέθλα ηνπο (ηε δεχηεξε γεληά 

δειαδή), αλαπαξάγνληαο έηζη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ. Οη 

πξνβιεκαηηθά εληαρζέληεο κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ ζπρλφηεξα ηνλ θίλδπλν ησλ 

δηαθξίζεσλ, ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηαπαηψληαη πην ζπρλά θαη αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλφηεξα εκπφδηα θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο θαη λα 

απνιαχζνπλ ην ππάξρνλ θνηλσληθφ θεθηεκέλν ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο.  

 

3.2.1. Θεωπίερ Ένηαξηρ 

πσο φιεο νη ζεσξεηηθέο νληφηεηεο θαη πξνζεγγίζεηο, έηζη θαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζή ηεο θαη εμειίζζεηαη ηζηνξηθά επεξεαδφκελε απφ 

ην εθάζηνηε ηζρχνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ . Αξρηθά, ηε δεθαεηία ηνπ 

1920,  δηαηππψζεθε ε ζεσξία ηεο “Δλζσκάησζεο”, ε νπνία εθθξάδεη  ηελ ζέζε φηη νη 

λέν – αθηθλνχκελνη κεηαλάζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη 

ζηαδηαθά θαη σο απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο νη δχν απηνί «πφινη» 

θαηαηείλνπλ ζην λα νκνηάζνπλ (Alba, Nee, 2003 , Armitage, 1995).  
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πσο φινη νη άλζξσπνη, έηζη θαη νη κεηαλάζηεο έρνπλ έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη 

αμηψλ, πνπ  επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαη ην κεηαθέξνπλ 

καδί ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, λέεο πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο: απηή ηεο 

ελζσκάησζεο, ε εζλνθεληξηθή – αθνκνησηηθή, ε πνιππνιηηηζκηθή, ε αληηξαηζηζηηθή 

θαη ε δηαπνιηηηζκηθή (Πνπινπνχινπ, 2007 ). 

Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάζηεθε κεηέπεηηα «ρσλεπηήξην» (melting pot). Ζ ζεσξία 

απηή δέρεηαη ζεκαληηθή θξηηηθή εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνυπνζέηεη φηη ε 

θνηλσληθά ππνδεέζηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ κπνξεί λα επηηχρεη ηελ 

θνηλσληθή αλέιημε, νκνηάδνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ην γεγνλφο 

ηεο ειιηπνχο, πξνβιεκαηηθήο θαη αηεινχο αθνκνίσζεο πνιιψλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ, 

δηαπηζηψλνληαο ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ, δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ θσιπκάησλ 

ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε (Bean, Stevens, 2003, Bertossi, 2004). 

Πξνζθάησο, δηαηππψζεθε ε ζεσξία ηεο «ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο» (segmented 

assimilation), ε νπνία ζπγρψλεπζε ζηνηρεία απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο 

ππνζηεξίδνληαο φηη, ελφζσ αξθεηνί κεηαλάζηεο ζα θαηνξζψλνπλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο λα βξίζθνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, θάπνηνη άιινη ζα 

απνθφπηνληαη θαη ζα απνκνλψλνληαη ζην πεξηζψξην (Portes, Rumbaut, 2001). 

Απφ ηα φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, δελ πξνθχπηεη ζε εζληθφ νχηε ζε δηεζλέο επίπεδν 

εμαληιεηηθφο νξηζκφο ηνπ φξνπ ηεο έληαμεο κεηαλαζηψλ. Ζ έληαμε σο φξνο 

ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδεη. Δάλ ιεθζεί ππφςε, γηα 

παξάδεηγκα, σο αλαθνξά ε Αλαθνίλσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα 

«Κνηλέο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πνιηηηθή έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε», ε νπνία εγθξίζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2004 , ζε απηφ δίλνληαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηηο ρψξεο κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί εληαία πνιηηηθή έληαμεο. Οη 

θαηεπζχλζεηο απηέο παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

 Ζ ελζσκάησζε απνηειεί κηα δπλακηθή, ακθίδξνκε δηαδηθαζία ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 
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 Ο φξνο ελζσκάησζε ππνδειψλεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ ηεο Δ.Δ. 

 Ζ απαζρφιεζε απνηειεί πξσηεχνληα παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο θαη 

πεδίν νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ησλ κεηαλαζηψλ πξνο ηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

 Οη πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη θξίζηκεο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ θαη ησλ απνγφλνπο ηνπο, γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. 

 Ζ πξφζβαζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηα ζεζκηθά φξγαλα, θαζψο θαη ζε δεκφζηα 

θαη ηδησηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, κε φξνπο ηζφηεηαο πξνο ηνπο πνιίηεο ησλ 

ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. απνηειεί ζεκέιην γηα ηελ θαιχηεξε έληαμε. 

 Ζ δηαξθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ πνιίηεο 

είλαη έλαο ζεκειηψδεο κεραληζκφο γηα ηελ έληαμε. Κνηλά πεδία δηαιφγνπ,  

δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο θαη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηνπο αλαθνξέο θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα 

αζηηθά πεξηβάιινληα βειηηψλεη απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ βάζεη ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, εθηφο αλ απηέο 

αληηηίζεληαη ζε άιια απαξαβίαζηα Δπξσπατθά δηθαηψκαηα ή κε ην εθάζηνηε 

εζληθφ δίθαην. 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηακφξθσζε 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ έληαμεο, ηδίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηελ έληαμή ηνπο. 

 Ζ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ έληαμεο ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πνιηηηθέο αηδέληεο, επίπεδα δηαθπβέξλεζεο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ ζέκα δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. 

 Ζ αλάπηπμε ζαθνχο ζηφρεπζεο, δεηθηψλ θαη κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ραξαρζνχλ νη πνιηηηθέο έληαμεο, λα αμηνινγεζεί ε 

πξφνδνο ηνπο θαη λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε αληαιιαγή ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 
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Έλαο άιινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο έληαμεο σο έλλνηαο κε ηερληθφ ηξφπν πξνθχπηεη 

απφ ηελ θνηλσληθή παξαηήξεζε θαη ηε δξάζε ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ. χκθσλα 

κε ηνπο Ager θαη Strang (2008), έλα άηνκν ή κία νκάδα είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ 

θνηλσλία φηαλ: 

Δπηηπγράλνπλ απνηειέζκαηα ζε ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ηα νπνία ηζνδπλακνχλ κε φζα δχλαηαη λα επηηπγράλεη ν κέζνο 

πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο – ππνδνρέα. Απνηεινχλ ζηνηρεία πξνφδνπ ή πξφζβαζεο ζε 

αγαζά θαη ππεξεζίεο ηα νπνία εθηηκψληαη ζηελ θνηλσλία – ππνδνρέα θαη κέζα 

επίηεπμεο άιισλ, ελδηάκεζσλ ζηφρσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ελζσκάησζε. 

Δίλαη θνηλσληθά ζπλδεδεκέλνη κε θνηλσληθά κέιε (εζληθά, πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά 

θαη άιια) κε ηα νπνία ηαπηίδνληαη, κε κέιε άιισλ θνηλνηήησλ θαη κε ηηο ζρεηηθέο 

θξαηηθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη θνηλσληθνί δεζκνί, ελψ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ 

απνηεινχλ ηηο θνηλσληθέο γέθπξεο. 

Έρνπλ επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο – ππνδνρέα θαη 

ηελ αίζζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ψζηε λα εκπιέθνληαη ελζπλείδεηα 

ζηελ θνηλσληθή δξάζε κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο – ππνδνρέα, 

γλσξίδνληαο θαη απνζθνπψληαο ζηελ απφδνζε ππεθνφηεηαο (κε πιήξε δηθαηψκαηα). 

ινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη ζηελά δηαζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαζψο θάζε 

επηηπρία ζηνλ πξψην ηνκέα απνηειεί κία κεηξήζηκε πξφνδν ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ελζσκάησζε, ρσξίο φκσο λα εμεγεί απφιπηα ηελ επηηπρή ή κε ελζσκάησζε ζην 

ζχλνιν. Ζ πιεξνθφξεζε απηή αληιείηαη θαη απφ ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο θαη ππνζηήξημεο αλάινγσλ επηηεπγκάησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θνηλσληθψλ δεζκψλ κε ην θνηλσληθφ ζψκα, κε βαζηθφ ππφβαζξν ην ζεβαζκφ γηα ηελ 

θνηλή ζπιινγηθή πνξεία σο ππνθείκελα ησλ ίδησλ αηνκηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Ζ ιεηηνπξγηθή απηή πξνζέγγηζε, δελ απνηειεί βεβαίσο έλαλ επαξθή νξηζκφ κε ηελ 

απφιπηε έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά ζέηεη ηελ βάζε πξνθεηκέλνπ λα δνκεζνχλ νη 

απαηηνχκελεο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλάγθεο 

πνπ επηζεκάλζεθε ζε επξσπατθφ επίπεδν, είλαη ε αλάπηπμε δεηθηψλ θαη κεραληζκψλ 
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αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ έληαμεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ηνπο θαη ηε δηάρπζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

3.2.2. Γείκηερ Ένηαξηρ 

Μηα πξνζέγγηζε ε νπνία πηνζεηείηαη ζε αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Wiesbrock, 

2010, Melis, 2001, Bauböck, R., Perchinig, B., Sievers, W. 2007) ηεο νπνίαο ν 

ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε εμέιημε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ., είλαη ν 

Γείθηεο Πνιηηηθψλ Έληαμεο ησλ Μεηαλαζηψλ (Migrant Integration Policy Index – 

MIPEX) ν νπνίνο απνηειεί έλα καθξνπξφζεζκν έξγν αμηνιφγεζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεζζάξσλ άιισλ 

ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. (Ννξβεγία, Διβεηία, Καλαδάο, ΖΠΑ) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Χο θξηηήξηα ιακβάλνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο πξαθηηθέο 

φπσο ηίζεληαη  απφ ηα ζρεηηθά πκπεξάζκαηα ησλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ αιιά 

θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ  

παξαηεξείηαη γεληθή εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ θεηκέλσλ. Καζψο ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ εθηηκάηαη κε 

θνηλά πξφηππα γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ, ν MIPEX ρξεζηκνπνηείηαη 

σο εξγαιείν αλαθνξάο (benchmarking tool) ζηηο ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο. 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ MIPEX δεκνζηεχζεθε ην 2004 θαη ε δεχηεξε έθδνζε 

θπθινθφξεζε ην 2007. Ζ πξφβιεςε είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ MIPEX λα 

παξνπζηάδνληαη αλά δηεηία, κε ζηφρν λα παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε πξφνδνο ησλ 

πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε. ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξίηε 

θαη ηειεπηαία έθδνζε ηνπ δείθηε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηελ αλάιπζή ηεο ηνπο εμήο 

παξάγνληεο:  

 Πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Οηθνγελεηαθή Δπαλέλσζε 

 Δπί Μαθξφλ Γηακνλή 

 Πνιηηηθή πκκεηνρή 

 Πξφζβαζε ζηελ Ηζαγέλεηα 

 Πνιηηηθέο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

 Δθπαίδεπζε 
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Σα ηειεπηαία επξήκαηα βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010. 

Βάζεη απηνχ ηνπ δείθηε ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηε 18ε ζέζε κεηαμχ ησλ 28 θξαηψλ 

ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε κε ηελ νπεδία λα 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην Γηάγξακκα 3.1 ην νπνίν 

αθνινπζεί. 

 

 

Γηάγξακκα 3.1. Καηάηαμε Υσξψλ βάζεη δείθηε MIPEX (2010) 

Πεγή: Έξγν MIPEX (www.mipex.eu) 

Έλαο άιινο δείθηεο ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζηφρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάιπζε 

εληφο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ θαη νλνκάδεηαη Γείθηεο Σνπηθήο Δλζσκάησζεο 

Μεηαλαζηψλ (Migrants Integration Territorial Index, M.I.T.I), ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αληί γηα ηε ζπκκφξθσζε ζε 

πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο. Σν πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αλάιπζεο έρεη επίζεο ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ζε ηνπηθφ, απηνδηνηθεηηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ησλ επηδφζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηα φξηα κηαο ρψξαο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο έληαμεο ηνλ νπνίν έρνπλ πηνζεηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζην έξγν απηφ, σο «έληαμε» ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αίζζεζεο 

ζηνλ κεηαλάζηε φηη απνηειεί πιήξεο θαη ελεξγφ κέινο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη 
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θαη φηη δηαζέηεη ηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλσληθά δξψκελα. Γηα λα 

ζπγθξνηεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο: 

 Σα δηθαηψκαηα κεηαλαζηψλ (ηφζν εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα άζθεζήο ηνπο 

κέζσ πνιηηηθψλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ) .  

 Σε δπλαηφηεηα ηεο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο 

γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Σα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ απξφζθνπηε θνηλσληθή δσή ησλ κεηαλαζηψλ φπσο 

θαηάιιειν θαηάιπκα, εξγαζία αλάινγε κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία 

 Σελ χπαξμε θαη έθηαζε ηνπηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ κεηαλαζηψλ 

 Σελ αίζζεζε ζπλάθεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ 

γίγλεζζαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

Ζ αλάιπζε απηή δχλαηαη λα επεθηείλεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ ζχγθξηζε, κεηαμχ πεξηνρψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά σο θαη 

θξαηψλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βάζεη ηεο ίδηαο 

κεζνδνινγίαο νδεγψληαο έηζη ζε πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο (Sales, R., D’Angelo, A. 

2008) γηα κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο. 

Μέζσ απηψλ ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε δχν θχξηεο 

δηαπηζηψζεηο: 

 Οη βαζηθνί άμνλεο επί ησλ νπνίσλ εδξάδνληαη νη πνιηηηθέο έληαμεο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρέσλ, έρνπλ πξσηίζησο θνηλή αθεηεξία θαη αθνξνχλ ζε εληαία θαη 

νκνηφκνξθε ζεζκηθή ξχζκηζε πιελ εθείλεο ηεο απφδνζεο πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ, νξηνζεηεκέλε απφ ζηξαηεγηθά θαη θαηαζηαηηθά θείκελα 

 Οη παξάγνληεο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχλ ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ ρσξψλ 

ππνδνρέσλ άπηνληαη ηεο δπλαηφηεηαο ηνκέα ηεο επηινγήο θαη ηεο βειηίσζεο 
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ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηαρχηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή. 

 Καζψο ινηπφλ ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ζεσξείηαη ζχκθπην ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θνηλσληψλ θαη ε άξζε ησλ φπνησλ ζεζκηθψλ εκπνδίσλ ζηελ 

απξφζθνπηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί φρη 

κφλν πεδίν δεκφζηνπ δηαιφγνπ αιιά θαη ζεζκηθή θαηάθηεζε (ηδηαηηέξσο εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ην βαζηθφηεξν πεδίν εληαμηαθήο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαζίζηαηαη εθείλν ην νπνίν ζα δηαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

 

3.3. Δθπαίδεπζε θαη Έληαμε Δλειίθσλ Μεηαλαζηώλ 

πσο θαηεδείρζε, ηφζν απφ ηα ζηξαηεγηθά θείκελα αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη 

εθζέζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζην παξφλ Κεθάιαην, σο αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ε επαξθήο γλψζε ηεο γιψζζαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο – ππνδνρέα, ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο 

θνηλσληθήο θαη θαη΄επέθηαζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο 

επηηαγέο ηεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο – ππνδνρέα θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζθηεζεο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θνηλσληθή δσή. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθφ αίηεκα γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ. Πνιιέο θνξέο απηφ αλαθέξεηαη πεξηνξηζηηθά ζε φηη αθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, δειαδή ησλ απνγφλσλ ησλ 

λεναθηρζέλησλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. απνηειψληαο ην βαζηθφηεξν κνριφ άζθεζεο 

ζεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. πσο πξνθχπηεη φκσο απφ ηε δηεζλή 

πξαγκαηηθφηεηα νη θνηλσλίεο ππνδνρήο θαη θαη΄ επέθηαζε θαη νη νξγαλσκέλεο 

πνιηηείεο αλαγλσξίδνπλ σο βαζηθφ ππξήλα ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ηε γλψζε θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγή παξνπζία θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα.  

Χο αληαπφθξηζε ζηελ αλαγθαηφηεηα απηή παξαηεξείηαη ε ζχζηαζε ζεζκψλ θαη 

δνκψλ, ηππηθψλ θαη άηππσλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

ελήιηθεο κεηαλάζηεο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηεξγαζίαο ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
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αλάγθεο γηα ηελ θηήζε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο ελήιηθεο 

κεηαλάζηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα δξαζηεξηνπνηνχληαη Κπβεξλεηηθέο θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νη νπνίεο θαη παξέρνπλ πέξα απφ πξνγξάκκαηα 

απφθηεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, κηα πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ αλαδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηα 

ζρεηηθά ζηξαηεγηθά θείκελα φζν θαη απφ ηηο δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο φπσο 

εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο κε παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ, σο βαζηθή ζεηηθή πνιηηηθή έληαμεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Αθφκα θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ρψξεο ππνδνρήο αθνινπζνχλ επηιεθηηθή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ηνπο, νη θνηλσληθέο εληάζεηο 

σο απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο αλακέλεηαη λα είλαη επηφηεξεο θαη ε νηθνλνκηθή 

ζπλεηζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ ράξε ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο αλακέλεηαη φηη ζα 

κεγεζπλζεί (Zimmerman, 2002) . πλεπψο, νη πνιηηηθέο έληαμεο είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ επίηεπμε ηαρείαο νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

δπλεηηθνχ θφζηνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο (Chiswick, Miller, 2011 , Grin, 1996). 

 

3.3.1. Πολιηικέρ Ένηαξηρ 

ην ζεκείν απηφ, ζα αλαθεξζνχκε ζε παξαδείγκαηα πνιηηηθψλ έληαμεο κεηαλαζηψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην παξνλνκαζηή ηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

αλαθνξά ζε επξσπατθέο ρψξεο γίλεηαη θαζψο ππάξρεη παξφκνην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

θαη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ησλ θνηλψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηηο νπνίεο θαη 

αθνινπζνχλ.  

 Ζ Σζερία εθαξκφδεη έθηαθηα πξνγξάκκαηα έληαμεο κεηαλαζηψλ ηα νπνία 

πινπνηεί κέζσ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη παξνρήο 

λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, ηεο γισζζηθήο θαηάξηηζεο, θαη ηεο παξνρήο 

ππνζηήξημεο γηα ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Ζ πνιηηηθή έληαμεο ζηε Γαλία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάγθε  έληαμεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο δηαρξνληθά παξαηεξείηαη ράζκα ζηηο επηδφζεηο 

κεηαμχ εκεδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε 
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εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Ζ κεηαλαζηεπηηθή εληαμηαθή πνιηηηθή δεκηνπξγεί έλα 

επξχ πιέγκα  θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε 

γισζζψλ θαη ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο κε ηνλ θχξην φγθν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

λα θαηεπζχλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα εηζδνρήο θαη γισζζηθήο θαηάξηηζεο 

 ηε Γεξκαλία ππάξρεη έλα εληαίν θαη εζληθφ πξφγξακκα έληαμεο (κε θχξηνπο 

άμνλεο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο) κε εηδηθά 

πξνγξάκκαηα καζεκάησλ έληαμεο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε 

ηνπο λα ζπληειείηαη ζε νκνζπνλδηαθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 Ζ Ηξιαλδία, ε νπνία απνηεινχζε παξαδνζηαθά ρψξα πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ 

κεηεηξάπε πξφζθαηα ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Αλ θαη δελ ππάξρεη 

έλαο εληαίνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, 

πξνγξάκκαηα έληαμεο πινπνηνχληαη απφ θνξείο φπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο σο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. Δπίζεο, ππάξρεη 

ελεξγφ πξφγξακκα βνήζεηαο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο γηα έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο. 

 Ζ Οιιαλδία, ρψξα κε παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ, δηέξρεηαη κηα θξίζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Ζ χπαξμε πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο  ηεο γιψζζαο ηα νπνία παξέρνλην δσξεάλ πιένλ ζα απαηηνχλ ηελ 

πιεξσκή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Σα πθηζηάκελα 

πξνγξάκκαηα, φπσο ε χπαξμε κηαο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο επίζεο ζα 

παχζνπλ θαη ε εληαμηαθή πνιηηηθή ζα πινπνηείηαη κέζσ ησλ γεληθψλ 

πξνλνηαθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. 

 Αλ θαη ε κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί γηα ηελ Πνξηνγαιία θπξίαξρν ζέκα ζηε 

δεκφζηα ζπδήηεζε, ε Πνξηνγαιία έρεη πηνζεηήζεη κηα ελεξγή εληαμηαθή 

πνιηηηθή, έρνληαο σο θχξην θνξέα ζπληνληζκνχ ηελ Αλψηαηε Δπηηξνπή 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ (ACIDI). Ζ Δπηηξνπή απηή 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηα Δζληθά Κέληξα Τπνζηήξημεο Μεηαλαζηψλ (CNAI) ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ σο Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο θαη πινπνηνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα έληαμεο κέζσ ηεο παξνπζίαο ππαιιήισλ – εθπξνζψπσλ 

ζπλαξκφδησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, παξέρνληαο επξχ θάζκα ζηήξημεο ην 
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νπνίν πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο ζηέγαζεο έσο θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Αθφκε πθίζηαηαη κηα θνηλή δξάζε δηάθνξσλ 

Τπνπξγείσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Πνξηνγαιηθήο γιψζζαο. 

 Ζ Ηζπαλία, ε νπνία δέρεηαη κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, πινπνηεί ηελ 

εληαμηαθή ηεο πνιηηηθή δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεπζεο κε 

ηελ ζπλέξγεηα κεγάινπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. Τπάξρεη παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ φπσο ε πγεία θαη ε 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξνρή ησλ πξνγξακκάησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηεο ζηέγαζεο θ.ιπ.  

 Ζ νπεδία, ε νπνία έρεη βάζεη ηνπ δείθηε MIPEX ηα πξσηεία ζηηο πνιηηηθέο 

έληαμεο έρεη σο ζπληνληζηή ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ην Τπνπξγείν 

Απαζρφιεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ 

Γεκφζηα Τπεξεζία Απαζρφιεζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνδνρή ησλ λέσλ 

κεηαλαζηψλ, ελψ έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εηζδνρήο, 

εθκάζεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνεηνηκαζίαο έληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε.  

 Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν δηαζέηεη επίζεο καθξά παξάδνζε δηαρείξηζεο 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, αλαδηαηάζζεη ηελ πνιηηηθή έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δηαιχνληαο ην Δηδηθφ Σακείν Μεηαλαζηεπηηθψλ Δπηπηψζεσλ, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα πνιπάξηζκα 

πξνγξάκκαηα κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ. Σν πξφγξακκα 

γηα ηελ εθκάζεζε Αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα (ESOL)  θαη ε χπαξμε αξθεηψλ 

ΜΚΟ νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο αιιά θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο έληαμεο πξνζθχγσλ. 
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3.3.2. Πεπιεσόμενο Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πνιηηηθέο έληαμεο κεηαλαζηψλ, ππάξρεη ε πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Σν γεγνλφο ηεο 

έιιεηςεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (Grondin, 2005)  θαζηζηά θπζηνινγηθά σο θχξην 

αληηθείκελν ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ ηελ εθκάζεζε 

ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Grady, 2011, DeVoretz and Laryea, 1998, 

Bonikowska, A., Green D., and Riddell C., 2008). Ζ ζπλεηζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε δηαδηθαζία έληαμεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ έρεη γίλεη αληηθείκελν επηζηακέλεο έξεπλαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ελζαξξπληηθά, θαζψο αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο ππνδνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ 

ησλ κεηαλαζηψλ (Luecka and Wilson, 2010 , Barrett and McGuinness, O'Brien, 2011, 

Hilmarsson-Dunn et al., 2010). 

Καζψο, νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάγθε εηζδνρήο αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο, πέξα απφ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ε χπαξμε θαη άιισλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσλίεο 

έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο.  

Ο ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο, νη βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ απνηειεί θχξην εθφδην γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρή 

έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. Ζ χπαξμε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο, 

ηνπ θελνχ δειαδή πνπ παξάγεηαη αλάκεζα ζε άηνκα ή θαη νκάδεο πνπ σθεινχληαη 

απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε εθείλα πνπ δελ σθεινχληαη εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ (Compaine, 2001), δεκηνπξγεί κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπλζήθεο 

γηα νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο απνηειεί ζρεδφλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εχξεζε νηαζδήπνηε άιιεο εξγαζίαο πέξαλ ησλ ρεηξνλαθηηθψλ θαζψο νινέλα 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ πνπ απαηηνχλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο. Ο Krueger  

(1993) ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο ζηελ εξγαζία 

ηνπο κε ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο  ζηαζεξά απνιακβάλνπλ πςειφηεξεο 

απνδνρέο απφ ηνπο ππνινίπνπο.  
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Γεδνκέλνπ φηη ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη νινέλα θαη 

θξηζηκφηεξε σο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, νμχλνληαη νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνπο απνθιεηφκελνπο απφ ην ςεθηαθφ ράζκα ην νπνίν επηηείλεη ηελ 

έλδεηα θαη ηελ αληζφηεηα (Gordo, 2003). χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 41% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ δελ έρεη πνηέ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν , νπφηε ηα πεξηζψξηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ θαη 

ηεο επεκεξίαο είλαη ηεξάζηηα. πσο είλαη αληηιεπηφ, ην πνζνζηφ απηφ ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ θαζηζηψληαο ην πξφβιεκα δηαξθή απεηιή γηα 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

απφ εκεδαπνχο πνιίηεο θαη κεηαλάζηεο είλαη αληηθξνπφκελα, θαζψο ππάξρνπλ 

κειέηεο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη κεηαλάζηεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ηνπο ληφπηνπο θαη είλαη ζε πιήξε αληίζεζε 

κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Απζηξαιία πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο Chiswick θαη 

Miller (2005) , ελψ άιιεο έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε, βξίζθνπλ φηη νη κεηαλάζηεο 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο εκεδαπνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Ono, Zavodny, 2007). 

Γεληθά, νη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

ςεθηαθφ απνθιεηζκφ αθφκε πην έληνλα ελψ φπσο πξνθχπηεη απφ κειέηεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο κεηαλάζηεπζεο φπνπ ε 

έιιεηςε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ηα ελ ιφγσ εκπφδηα ζα κπνξνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ κέζσ θαη ηεο 

απφθηεζεο  δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ νδεγψληαο ζε επηηπρή ζηαδηνδξνκία (Kluzer,  Haché, 

Codagnone, 2008). 

πσο αλαδείρζεθε θαη απφ ηα αλσηέξσ, έλαο απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε ΣΠΔ είλαη ην θφζηνο θηήζεο. 

Αθφκε φκσο θαη φηαλ ππάξρνπλ πνιηηηθέο ελζάξξπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ  

κεηαλαζηψλ θαη ησλ ινηπψλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηηο ΣΠΔ κέζσ 

πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο θαηαλαισηή (vouchers),  ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ηίζεηαη ελ ακθηβφισ, θαζψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο κειέηεο, ε ηθαλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην εηζφδεκα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 
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κεηαλαζηψλ (Hamel, 2009), αιιά θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ησλ 

ηερλνινγηψλ ΣΠΔ απαηηεί αλάινγεο ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ ηέηνησλ ηερλνινγηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη ζην ακηγψο νηθνλνκηθφ 

– επαγγεικαηηθφ επίπεδν. ε ρψξεο κε καθξφρξνλε παξάδνζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γλψζεο ρεηξηζκνχ 

ππνινγηζηψλ ησλ κεηαλαζηψλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν φρη κφλν ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο απνζηέξεζεο απαξαίηεησλ 

πφξσλ αιιά θαη ηεο νπζηαζηηθήο αδπλακίαο ζην λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (President’s Advisory Commission on 

Educational Excellence for Hispanic Americans, U.S. Department of Commerce, 

1999). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ππνλνκεχεηαη θαη ε έληαμε ηεο δεχηεξεο γεληάο 

κεηαλαζηψλ, δηαξξεγλχνληαο πεξαηηέξσ ηνλ ήδε ηξσζέληα θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ηζηφ. 

Τπάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη κεηαλάζηεο είλαη αληηκέησπνη κε έλα ζνβαξφ έιιεηκκα 

πιεξνθφξεζεο θαζψο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ θαζεκεξηλψλ πιεξνθνξηψλ κέξνο ηνπ νπνίνπ απνδίδεηαη 

ζηελ ειιηπή πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε. Χο βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επθνιφηεξα 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηχπν πεγήο πιεξνθνξηψλ. Σέηνηνπ ηχπνπ ζρέζεηο 

ελζαξξχλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ πεξηραξάθσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε δνκέο ηχπνπ γθέην, 

φπνπ άλζξσπνη ζπγθεθξηκέλεο εζληθφηεηαο ή ζξεζθείαο ή άιινπ θνηλνχ 

γλσξίζκαηνο δνπλ νκαδηθά, εζεινληηθά ή ππνρξεσηηθά, ζε ήπηα ή έληνλε 

απνκφλσζε. ηηο πεξηνρέο απηέο ζπλήζσο δηακέλνπλ νη κεηνλφηεηεο (άηνκα 

δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, θπιήο ή θαη ζξεζθείαο απφ απηή πνπ επηθξαηεί) θαη είλαη 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνθιεηζκέλεο απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία.  

Αληίζεηα, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη πξνυπφζεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο κεηαλάζηεο λα 

επηηχρνπλ έλα επξχ ζχλνιν δξάζεσλ, φπσο λα δηαβάδνπλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο θαη εζληθέο εθδειψζεηο, θ.α. (Scopsi, 2004), 

ηαπηφρξνλα απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ σο πξνο ηελ αλζξψπηλε 

ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  
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Μάιηζηα, ζε ζρεηηθή έξεπλα θαηαδεηθλχεηαη ε ζηάζε θαη ε πξνδηάζεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, θαη ησλ πνιπδηάζηαησλ εθαξκνγψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ, θαζψο παξά ηηο ρεηξφηεξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δηαηήξεζεο 

επαθήο κε απνκαθξπζκέλα θνηλσληθά δίθηπα (νηθνγέλεηαο, θίισλ), ηφζν ζηελ 

Δπξψπε φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζηελ 

θνηλσλία ππνδνρήο, αιιά θαη ηεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαη ηεο 

δηαηήξεζεο θαη θαιιηέξγεηαο ησλ δεζκψλ κε ηηο θνηλσλίεο πξνέιεπζήο ηνπο 

(εηδηθφηεξα γηα ηνπο λεφηεξνπο), θαζψο θαη ηεο δηεξεχλεζεο χπαξμεο λένπ, 

δηαζέζηκνπ, ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο (Kluzer, Hache, 

Codagnone, 2008). 

πσο δηαπηζηψλεηαη, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ κεηαλαζηψλ δελ εμαληιείηαη ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θηήζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ νκαιή 

επηθνηλσλία ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αληηζέησο, ζε πνιιέο ρψξεο νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ςεθηαθφ απνθιεηζκφ γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηδηαίηεξα εθείλα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.  

Ζ επίδξαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, φπσο αλαδείρζεθε, εθηηκάηαη σο πνιπδηάζηαηε. Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε, 

ε δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλαθνξέο ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο, ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη ε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ 

απφ κφλεο ηνπο ζπλεηζθνξέο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ λα εληαρζνχλ νκαιά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. 

Καζψο ε δηεπθφιπλζε ζηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νκαιή έληαμε, ε αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηαλαζηψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ 

βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη θαη΄επέθηαζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ελδεκηθήο δπζκελνχο 
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νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ εκεδαπψλ εξγαδνκέλσλ 

απνηεινχλ ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

3.4. Φνξείο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα νηθνλνκηθνύο 

κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο έληαμεο θαη ην 

πεξηερφκελν πνπ απηφ δηαιακβάλεη θαζψο πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Καηαδεηθλχνληαο ηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο, παξνπζηάδεηαη ηφζν ε πξνβεβιεκέλε θαη εθ 

ησλ πξαγκάησλ θπζηνινγηθή πξσηνθαζεδξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ 

κεηαλαζηψλ κε ζηφρν ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπο έληαμε. Γηαπηζηψλεηαη 

φκσο φηη ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε εθπαίδεπζε 

ζε δεηήκαηα ηερλνινγίαο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

ηελ Διιάδα ζε φηη αθνξά ζηελ πνιηηηθή έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ δελ ππάξρεη κηα 

εληαία ζπληνληζηηθή αξρή. Έηζη, αλάινγα κε ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ θάζε 

ππνπξγείνπ, ραξάζζνληαη θαη ζρεηηθέο δξάζεηο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ 

παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

 Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ ελφηεηα ηεο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο έρεη ππφ ηελ επηκέιεηά ηελ επνπηεία, ή ηελ επίβιεςή 

ηνπ, ηελ ζχληαμε ηεο Δζληθήο Έθζεζεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία & ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2008-2010 (Κνηλσληθή Έληαμε, 

πληάμεηο, Τγεία & Μαθξνρξφληα Φξνληίδα) θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε αηφκσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη θαη νη κεηαλάζηεο. 

 Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε», παξέρεη ππεξεζίεο ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο, ππεξεζίεο 

θαηάξηηζεο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (αλαθέξνληαη νη εκθαληδφκελεο ζηνλ 

Ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ ελεξγέο δξάζεηο) φπσο: 

o Απαζρφιεζε 
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 Πξφγξακκα γηα αλέξγνπο: Απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

αλέξγσλ (Stage) ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 2006 

 Πξνγξάκκαηα γηα αλέξγνπο: Απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ 

 Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ 

(ΝΔΔ) έηνπο 2006 επηρεηξεκαηηθφηεηα πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ 

 Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ 

(ΝΔΔ) έηνπο 2006 ''Δπηρεηξεκαηηθή Απνθέληξσζε'' 

o Καηάξηηζε: 

 Άλεξγνη: 

 Καηάξηηζε αλέξγσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Καηάξηηζε αλέξγσλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν 

(ηερληθά έξγα) απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο 

 Πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε 

πηζηνπνηεκέλα θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(ΚΔΚ) γηα αλέξγνπο παιηλλνζηνχληεο, κεηαλάζηεο, 

πξφζθπγεο θαη αλέξγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλεπαξθήο 

γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε - Β θχθινο 

 Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ: 

o Χο Τπεχζπλε Αξρή ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Έληαμεο Τπεθφσλ 

Σξίησλ Υσξψλ ζηελ Διιάδα πξνθεξχζζεη δξάζεηο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζήο ηνπο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

o Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ Φχισλ πινπνηνχληαη 

Έξγα κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ ζε 
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ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαη ηε 

δεκηνπξγία ή ελίζρπζε ζεζκψλ, δνκψλ θαη νξγάλσλ παξαγσγήο 

πνιηηηθψλ πνπ άπηνληαη θαη δεηεκάησλ κεηαλάζηεπζεο. Αθφκε, 

ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε - 

Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο - Πνξλεία - Μεηαλάζηεπζε» θαη 

«Τπνζηήξημε Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ ελάληηα ζηελ Παξάλνκε 

Γηαθίλεζε θαη Δκπνξία Γπλαηθψλ», «Γξάζεηο Πξφιεςεο θαη 

Τπνζηήξημεο Θπκάησλ Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο», 

«Δθπαίδεπζε Διιεληθψλ Φνξέσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Γηεζληθήο 

σκαηεκπνξίαο» θαη «πλέδξην επαηζζεηνπνίεζεο ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ηζφηεηαο ζε ζέκαηα παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ». 

 Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: 

o Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηηθφ θαη 

επηηειηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε ζέκαηα γισζζηθήο 

πνιηηηθήο, θαη έρεη κεηαμχ άιισλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο 

επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο, ηεο παξαγσγήο εξεπλεηηθνχ θαη 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη φ,ηη άιιν ζπληειεί ζηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο φπσο ζηελ ελίζρπζε ησλ δηδαζθφλησλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

o Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο κέζσ ησλ δνκψλ ηεο νπνίαο 

πινπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα  

Καζψο ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην έγηλε εθηεηακέλε αλαθνξά ζηε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο, ζην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ηεο 

έξεπλαο παξαηίζεηαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. 

Αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα παξέρνπλ νη εμήο θνξείο: 

 Σα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (άηνκα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, κεηαλάζηεο). 
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 Σα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη ρνιέο Γνλέσλ θαη νη Ννκαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο ζε απνθνίηνπο κέρξη θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (κεηαλάζηεο). 

 Σα Ηλζηηηνχηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζε απνθνίηνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Αληίζηνηρα, ππεξεζίεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο παξέρνπλ ηα 

Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) πνπ ππάγνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ). 

Τπεξεζίεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο παξέρνπλ: 

 Σα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(Δ.ΚΔ.ΠΗ). 

Σα βαζηθφηεξα πξνγξάκκαηα γηα κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαη 

αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σν Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κέζσ ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ αλέζεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, αλέξγσλ παιηλλνζηνχλησλ – κεηαλαζηψλ – πξνζθχγσλ 

ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ», ην νπνίν θαη νινθιεξψζεθε κέρξη 

31/12/2003. Απφ ην έξγν απηφ σθειήζεθαλ θαη θαηαξηίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα 6.800 άηνκα, άλεξγνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο απφ 16 εηψλ θαη άλσ, πνπ 

απνδεδεηγκέλα αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ιφγσ αδπλακίαο ρεηξηζκνχ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Καηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ην 2003-2004 ιεηηνχξγεζαλ ζε παλειιήλην επίπεδν 338 

ηκήκαηα δηάξθεηαο 300 σξψλ κε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ζε φιεο ηηο εζληθέο 

πεξηθέξεηεο απφ 75 θνξείο θαηάξηηζεο ΚΔΚ. Ζ πινπνίεζε έγηλε ζε ηέζζεξηο 

θχθινπο θαηάξηηζεο, άκεζα ζπλδεφκελνπο κε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (ΚΔΓ). Ζ 

επηηπρία ηνπ αλαθεξνκέλνπ έξγνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα πηζηνπνίεζεο πνπ εμέδσζε ην ΚΔΓ. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 

πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο 
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αλήιζε ζε 97% θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπο ζε απηέο αλήιζε ζε 75% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ (πεγή ηεο ΔΤΔ, 2004). Ο εγθεθξηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ €21.915.235,89 θαη ην θφζηνο αλήιζε ζε  

€21.035.217,51 . 

 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ έρεη σο απνζηνιή ηε δηά βίνπ 

κάζεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο (αλεμαξηήησο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο) θαζψο θαη ηνπ απνδήκνπ ειιεληζκνχ. ε φηη αθνξά 

ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο πινπνίεζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

«Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε εξγαδφκελνπο 

Μεηαλάζηεο» πνπ πξννξηδφηαλ γηα ελήιηθεο εξγαδφκελνπο κεηαλάζηεο κε 

αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ο εγθεθξηκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ  €500.000 θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ιεηηνχξγεζαλ ζε παλειιήλην επίπεδν 80 ηκήκαηα. 

Γηα ηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζρεδηάζηεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα νπνία ζπκκεηείραλ κεηαλάζηεο 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα  «ΖΡΧΝ - Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ 

απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο» απνηέιεζε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο, ζε επξεία θιίκαθα, πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είρε δηάξθεηα 50 ψξεο ζε κία πεξίνδν 10 

εβδνκάδσλ  (5 ψξεο εβδνκαδηαίσο) θαη θαηαλέκνληαλ σο εμήο: 

- Υξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ: 35  ψξεο 

- Πξαθηηθή άζθεζε ζε παξερφκελεο ππεξεζίεο: 15 ψξεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα "ΖΡΧΝ" ζηφρεπε θπξίσο ζηελ εηζαγσγή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζηε ρξήζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows, ζηε ρξήζε 

θεηκελνγξάθνπ (MS Word), ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην δηαδίθηπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 
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(ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, επηθνηλσλία κε θπβεξλεηηθά φξγαλα, θιπ), ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (αγνξέο, θιπ), θαη άιια ζέκαηα. 

 Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Απφθηεζε Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο «Ήξσλ-2». Σν πξφγξακκα «Ήξσλ-2» ζρεδηάζηεθε απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη πινπνηήζεθε απφ ην 

Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.). Δληάζζεηαη ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΠΑ 2007-13) 

θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν έξγν απηφ απεπζχλεηαη ζε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο ελήιηθεο, αξράξηνπο ζηελ πιεξνθνξηθή, πνπ επηζπκνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα 

είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ. Γηδάζθεηαη έλαο βαζηθφο θνξκφο χιεο απαξαίηεηνο ζε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Windows). Οη ππφινηπεο 

ελφηεηεο (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχιια, ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη 

πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ) δηδάζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

έθηαζε, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

ζε ζπκθσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ ηκήκαηνο ελψ ε δηάξθεηα θαη νη φξνη 

ζπκπίπηνπλ κε εθείλνπο ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ήκεξα, νη δχν απηνί θνξείο έρνπλ πξνθεξχμεη ή πξφθεηηαη λα πξνθεξχμνπλ 

πξνγξάκκαηα κε κεγαιχηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη γηα επξχηεξε πιεζπζκηαθή θαη 

γεσγξαθηθή ζπκκεηνρή. Σν εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα είλαη ην δίρσο άιιν ζεκαληηθφ. 

Απηφ πνπ σο ηψξα δελ έρεη ππνινγηζηεί είλαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. Σίζεληαη ινηπφλ ηα εμήο εξσηήκαηα:  

 Έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά ζεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αθηεξψλνπλ πνιχηηκν θφπν θαη ρξφλν πξνθεηκέλνπ 

λα ηα παξαθνινπζήζνπλ; 

 Μπνξεί ην θξάηνο ην νπνίν αθηεξψλεη ζεκαληηθνχο πφξνπο ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα, λα δηαπηζηψζεη αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη ζεηηθφ νηθνλνκηθφ 
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απνηέιεζκα απφ ηελ επέλδπζή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ 

κεηαλαζηψλ;  

 Πψο επεξεάδνληαη βαζηθνί θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο εμαηηίαο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο;  

 Τπάξρεη ζχγθξηζε ζηελ απφδνζε απηήο ηεο επέλδπζεο κε ελαιιαθηηθήο 

κνξθήο επελδχζεηο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε; 

Ζ παξνχζα έξεπλα ε νπνία εζηηάδεηαη ζηελ απνηίκεζε ηεο επίπησζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο "ΖΡΧΝ", απαληά ζηελ αλάγθε ε νπνία πξνθχπηεη κεηά 

θαη  πέξα απφ ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ σο πξνο ηελ εθκάζεζε ή κε 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ. Δζηηάδεη ζηελ επηινγή 

φκσο ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φηη αθνξά ζηελ βειηίσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ, ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη ζηηο εμφρσο ζεκαληηθέο 

εθπαηδεπηηθέο πηπρέο ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αδήξηηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

επηβάιινπλ δχν παξάγνληεο:  

 Σν ζεκαληηθφ θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο κηαο κεγάιεο νκάδαο πιεζπζκνχ κε 

απηέο ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηηο αλάγθεο, φπσο νη κεηαλάζηεο κε ζηφρν ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. πλεπψο, ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα δελ κπνξεί παξά λα 

έρεη ζρέζε θαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, 

απνδίδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή ην ραξαθηήξα θχξηαο επέλδπζεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαη πξνζδνθψκελε απφδνζε. 

 Σα δηαξθψο κεηνχκελα πεξηζψξηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ, ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

αλάινγσλ πνιηηηθψλ θαη αλαδεηθλχνπλ έλαλ νηθνλνκηθά πνιιαπιαζηαζηηθφ 

αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα. 

ην επφκελν Κεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη θχξηνη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα κεηαλάζηεο 

αλάινγσλ πξνγξακκάησλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε επηζηεκνληθή 

έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε χπαξμε ε κε ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζήο ησλ πξνγξακκάησλ ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Μεηαλάζηεπζε Καη Δθπαίδεπζε 

 

4.1. Δηζαγσγή 

ην πξνεγνχκελν Κεθάιαην δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο επίπησζεο πνπ 

αζθεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. ην παξφλ 

Κεθάιαην γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ηα είδε ηεο αμηνιφγεζεο. ηελ 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ηξφπνη κέηξεζεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε παξεκθεξείο κειέηεο 

νηθνλνκηθήο επίπησζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε κεηαλάζηεο. 

 

4.2. Αμηνιόγεζε 

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο αμηνιφγεζε, εκθαλίδεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηελ πξνζπάζεηα 

λα νξηζηεί ε έληαμε. Γηαηζζεηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, αμηνινγνχληαη θαηαζηάζεηο, 

εθηηκάηαη ην εχινγν ή κε ηεο αμίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη σο απνηέιεζκα 

αλαπξνζαξκφδνληαη ελέξγεηεο θαη επαλεθηηκψληαη νη δηαδηθαζίεο. Σα ηειεπηαία 

ζαξάληα ρξφληα, ππήξμε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηελ αλάδεημε πνηθίισλ πξαθηηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία απφ ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

Ο γεληθφηεξνο ζθνπφο ησλ πεξηζζφηεξσλ αμηνινγήζεσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ή ελφο 

έξγνπ είλαη ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη δηαρεηξηζηέο, ρξεκαηνδφηεο, πξνζσπηθφ, θαη άιια γεληθψο 

φινη φζνη ζρεηίδνληαη ή επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Υξήζηκε θαιείηαη ε αλαηξνθνδφηεζε φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ, θαζψο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

είλαη ε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ζ απνηίκεζε απηή, αθελφο πεξηιακβάλεη ηελ ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε 

ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη αθεηέξνπ ηελ θαηάιιειε 
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επεμεξγαζία θαη ζχγθξηζε ηνπο κε κεηξήζηκνπο δείθηεο θαη θξηηήξηα. Μέζσ απηήο 

ηεο πνιπεπίπεδεο δηαδηθαζίαο πξνθχπηνπλ ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην εχξνο επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη κηα ζεηξά άιισλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

είλαη ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε δηνηθεηηθά πιένλ επίπεδα. 

Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα:  

(α) Σελ δηθαηνιφγεζε ηεο αξρηθήο πξσηνβνπιίαο θαη επέλδπζεο  

(β) Σελ δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

(γ) Σελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ  

(δ) Σελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε, ζπλέρηζε ή δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

ζέκαηα ηερλνινγίαο, ην αίηεκα γηα ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνηρεία παξαηίζεηαη ζε κηα 

ζεηξά απφ θείκελα θαη εθζέζεηο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα θαη πεξηερνκέλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε έθζεζε ηνπ  Institute for Prospective Technological Studies, 

αλαθέξεηαη φηη ηα ζηνηρεία θαη νη αλαιχζεηο γηα ηηο πνιηηηθέο Τπνζηήξημεο ησλ 

Μεηαλαζηψλ θαη ησλ Μεηνλνηήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο Φεθηαθέο 

Σερλνινγίεο θαη ηηο ζρεηηθέο  πξσηνβνπιίεο απνηεινχλ ρξήζηκε πεγή γλψζεο πνπ 

βνεζά ζην λα θαζνξηζηνχλ θαιέο πξαθηηθέο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 

πξσηνβνπιίεο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα έθζεζε αλαθέξεηαη φηη παξφκνηα ζηνηρεία θαη 

πξσηνβνπιίεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα (Kluzer et al., 2008). ε θείκελν 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο αξκφδηαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο επηζεκαίλεηαη φηη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε δεηθηψλ θαη κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ζαθνχο ζηφρεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ραξαρζνχλ νη πνιηηηθέο έληαμεο, λα αμηνινγεζεί ε πξφνδνο ηνπο θαη 

λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε αληαιιαγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (JHA Council, 

2004). 

Αλάινγε αλάγθε γηα κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζηνλ ξφιν πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ 

κεηαλαζηψλ πξνθχπηεη θαη απφ παξεκθεξείο κειέηεο (Garrido et al. 2009), ελψ 
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ηνλίδεηαη θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε ηφζν ηεο θνηλσλίαο 

ππνδνρήο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ (Picot, Hou, Coulombe, 2007). 

 

4.3. Σξόπνη κέηξεζεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο ππφ 

ην πξίζκα ηεο επελδπηηθήο επηινγήο. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί κηα κνξθή επέλδπζεο  

κε ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε άιιεο κνξθέο επελδχζεσλ. Σα θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ 

θάζε απφθαζε γηα επέλδπζε είλαη ην θφζηνο θαη ε αλακελφκελε απφδνζε.  Δηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ελειίθσλ κεηαλαζηψλ σο ππνςεθίσλ εθπαηδεπφκελσλ φπνπ ην 

θφζηνο επθαηξίαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πςειφ, αληηκεησπίδεηαη σο επελδπηηθφ αγαζφ 

ην νπνίν δηακνξθψλεη αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ επηθέξεη απφδνζε ζε φξνπο 

εηζνδήκαηνο θαη θέξδνπο. 

 

4.3.1 Ανάλςζη Κόζηοςρ – Ωθέλειαρ (Cost-benefit analysis)   

Ζ αλάιπζε θφζηνπο - σθέιεηαο (εθεμήο CBA), ε νπνία νξηζκέλεο θνξέο θαιείηαη 

αλάιπζε νθέινπο-θφζηνπο (BCA), είλαη κηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ηφζν ζην Γεκφζην φζν θαη ζηνλ 

Ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ CBA ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζνλ έλα 

πξνηεηλφκελν ζρέδην, πξφγξακκα ή πνιηηηθή ρξήδεη πινπνίεζεο, ή πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη επηινγή κεηαμχ δηάθνξσλ πξνηάζεσλ.  

ηελ νπζία αθνξά ζηελ ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ αλακελφκελνπ θφζηνπο ηεο θάζε 

επηινγήο πξνο ην αλακελφκελν ζχλνιν ησλ σθειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ζαθέο ην αλ θαη θαηά πφζν ηα νθέιε ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο. ηελ κέζνδν απηή, 

ηα νθέιε θαη ην θφζηνο εθθξάδνληαη ζε ρξεκαηηθέο αμίεο, ελψ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, έηζη ψζηε φιεο νη ξνέο νθέινπο θαη θφζηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πξνγξάκκαηνο (ξνέο νη νπνίεο ζπλήζσο ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο) λα εθθξάδνληαη ζηελ «παξνχζα αμία» ηνπο 

(present value). 
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Ζ εθαξκνγή ηεο βεβαίσο εγείξεη δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνχο νη νπνίνη άπηνληαη ησλ 

ζεκειησδψλ κεγεζψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πνιιέο θνξέο είλαη αδχλαην λα απνηηκεζεί 

κε νηθνλνκηθνχο φξνπο κηα αμία φπσο γηα παξάδεηγκα εθείλε ηεο αλζξψπηλεο δσήο ή 

ηεο πνηφηεηαο δσήο (γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο απνηίκεζεο κηαο ηαηξηθήο 

ζεξαπείαο). Πνιιέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε εθηίκεζε κεγεζψλ φπσο ην 

έκκεζν θφζηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο  ε CBA πξνζπαζεί λα εληάμεη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ξνέο θφζηνπο θαη 

νθέινπο πνπ ζπληεινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ζε έλα θνηλφ ρξνληθφ 

ζεκείν, κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο παξνχζαο ρξεκαηηθήο ηνπο αμίαο, κεηαηξέπνληαο ηηο 

κειινληηθέο απηέο ξνέο ζε παξνχζεο αμίεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάιιεια 

επηιεγκέλν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηνπ νπνίνπ ην χςνο ζπρλά ακθηζβεηείηαη, αιιά 

αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ, ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο  δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά. 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη ε ηάζε απνθπγήο ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Αξθεηέο θνξέο ζπλππνινγίδεηαη ζην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθηηκάηαη μερσξηζηά. Αθφκε, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ κηα πηζαλή απψιεηα κπνξεί λα απνηειεί κεγαιχηεξν πιήγκα απφ 

κία ίζεο ρξεκαηηθήο αμίαο σθέιεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κηα απιή εθηηκψκελε 

απφδνζε δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηνλ ππνθξππηφκελν θίλδπλν κηαο απνηπρίαο 

ελφο πξνγξάκκαηνο. Βέβαηα απηφ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο 

(sensitivity analysis), ε νπνία απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κεζφδνπ επεξεάδνληαη απφ πηζαλέο αιιαγέο ησλ παξακέηξσλ ηεο. 

 

4.3.2 Ανάλςζη Κόζηοςρ – Αποηελεζμαηικόηηηαρ (Cost-effectiveness analysis) 

Ζ αλάιπζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο  (εθεμήο CEA) είλαη κηα κνξθή 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ ζπγθξίλεη ηηο δαπάλεο θαη ηα απνηειέζκαηα δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζρεδίσλ δξάζεο. Ζ CEA  δηαθξίλεηαη απφ ηελ CBA, ε νπνία νξίδεη  κε 

φξνπο ρξήκαηνο ην απνηέιεζκα ηνπ ππφ εμέηαζε πξνγξάκκαηνο. Ζ CEA 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ ηνκέα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθψο φπνπ 

δελ είλαη εζηθφ ή ελδεδεηγκέλν λα απνδίδνληαη ρξεκαηηθέο αμίεο ζε πηζαλέο 

επηπηψζεηο εμαηηίαο ηεο πηνζέηεζεο ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο. 
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Ζ ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηεο CEA είλαη εθείλε ελφο θιάζκαηνο ηνπ νπνίνπ ν 

αξηζκεηήο είλαη ην θφζηνο θαη ν παξνλνκαζηήο ην φθεινο. Καζψο ε ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Οηθνλνκηθή ηεο πγείαο εθθξάδεηαη σο 

αλαινγία ζηελ νπνία ν παξνλνκαζηήο είλαη έλα φθεινο απφ κηα ζεξαπεία (φπσο έηε 

δσήο, πξφσξεο γελλήζεηο πνπ απνηξέπνληαη, αχμεζε πξνζδφθηκνπ δσήο) θαη ν 

αξηζκεηήο είλαη ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θέξδνο απηφ. 

 

4.3.3. Ανάλςζη Οικονομικών Δπιπηώζεων (Economic impact analysis) 

Ζ Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Δπηπηψζεσλ (εθεμήο EIA) εμεηάδεη ηελ επίδξαζε κηαο 

πνιηηηθήο, ελφο πξνγξάκκαηνο, ελφο έξγνπ, κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο γεγνλφηνο 

ζηελ νηθνλνκία κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κπνξεί λα θπκαλζεί απφ κηα 

γεηηνληά σο θαη ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο. Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζε κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή, ηελ 

απαζρφιεζε, ην εηζφδεκα θ.α. 

Ζ EIA ζπλήζσο κεηξά ή εθηηκά ην επίπεδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία 

δεδνκέλε ζηηγκή κε ην ππφ δηεξεχλεζε πξφγξακκα ή ηελ πνιηηηθή λα έρεη ήδε 

πινπνηεζεί, θαη ππνινγίδεη ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνέθππηε εάλ ην πξφγξακκα ή ε 

πνιηηηθή δελ πινπνηείην. Απηή ε αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη είηε εθ ησλ πξνηέξσλ ή εθ 

ησλ πζηέξσλ. Ζ EIA κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο 

κηαο δεδνκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο θιάδνπ ζηελ ππάξρνπζα ηνπηθή νηθνλνκία.  

Ζ EIA απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζεη ηηο ζπλνιηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνηεηλφκελνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ. Δπίζεο, πηνζεηείηαη ζπλήζσο φηαλ εγείξνληαη 

δεηήκαηα εμαηηίαο ησλ πηζαλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ κηαο πξνηεηλφκελεο 

πνιηηηθήο ή έξγνπ. 

Ζ EIA δηαθέξεη απφ  ηε CBA ράξε ζηελ κεγαιχηεξε πξννπηηθή ρξήζεο ηεο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάιπζε. Γχλαηαη λα απνηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο ελδερφκελεο 

αιιαγήο ηεο έδξαο κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ ζπλεπαγφκελε κεηαβνιή  ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηή δαπαλψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ελψ ε CBA ζπλήζσο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε κία νξηζκέλε πεξηνρή, κελ ιακβάλνληαο έηζη ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ 
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CBA, εληνχηνηο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη κε ακηγψο νηθνλνκηθά 

κεγέζε, φπσο ήδε εμεγήζεθε. 

 

4.3.4 Απόδοζη ηηρ επένδςζηρ (Return on Investment) 

Ζ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε (εθεμήο ROI) ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο 2000 νξγαληζκνχο παγθνζκίσο. Ζ εθαξκνγή ηεο εθηείλεηαη ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Σν ελδηαθέξνλ επίζεο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ είλαη έληνλν ζε ρψξεο κε πςειή δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα φπσο νη 

Ζ.Π.Α θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία.  

Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο αλαιχεηαη σο εμήο:  

1. Αξρηθά αλαπηχζζνληαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζρεδηάδνληαη ηα πιάλα 

αμηνιφγεζεο θαη ηα βαζηθά δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα ζην ζηάδην ηεο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ ζπιιέγνληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 

2. ην επφκελν ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο απνκνλψλνληαη νη επηδξάζεηο απφ ηα πξνγξάκκαηα απφ ηηο 

ινηπέο ηπρφλ επηδξάζεηο θαη φζεο είλαη αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

ρξεκαηηθέο αμίεο θαη νη ππφινηπεο θαηαγξάθνληαη σο άπια νθέιε.  

3. Έρνληαο ζην ζηάδην απηφ ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ROI. Σν απνηέιεζκα απηφ ην νπνίν θαη απνηειεί ην 

κέηξν αμηνιφγεζεο απνηειεί θαη ηελ αλαθνξά επηηπρίαο ή κε απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε απφδνζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί 

κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην θφζηνο ηεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην 

νπνίν αλακέλεηαη λα απνδψζεη. Σν θφζηνο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο,  ζα ην 

δηαθξίλνπκε ζε Άκεζν θαη Έκκεζν θφζηνο. Άκεζν θφζηνο είλαη απηφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηα πξνγξάκκαηα, ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ, 

αλάπηπμεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, ηα νπνία φκσο μεπεξλνχλ ηε δηάξθεηα ελφο κφλν 

δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ελφο κφλν πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ππάξρεη ην θφζηνο γηα ηε 
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ζηέγαζε θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα  

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο. Άιια θφζηε ηα νπνία δελ ιακβάλνληαη γεληθφηεξα ππφςε θαη είλαη 

γλσζηά σο έκκεζα, φπσο ε ελαιιαθηηθή απαζρφιεζε αληί ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ε 

απψιεηα εηζνδήκαηνο σο θφζηνο επθαηξίαο. 

Ζ αμηνιφγεζε ROI γίλεηαη ζε πέληε επίπεδα: 

o Μέηξεζε ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα θαη πεξηγξαθή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηνπ 

o Μέηξεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

o Μέηξεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο 

o Μέηξεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επηρείξεζε 

o ROI: χγθξηζε ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα θφζηε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εθθξαδφκελε ζπλήζσο σο πνζνζηφ 

 

Οθέιε Πξνγξάκκαηνο - Κφζηε Πξνγξάκκαηνο
ROI =   100

Κφζηε Πξνγξάκκαηνο


 

Ζ δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο Απφδνζεο ηεο Δπέλδπζεο παξίζηαηαη ζρεκαηηθά ζην 

θάησζη ζρήκα. 



 

65 

 

 Ανάπηςξη & 

Δπιζκόπηζη 

Σηόσων 

Ππογπάμμαηορ

Ανάπηςξη Σηόσων 

Αξιολόγηζηρ και 

Βαζικών 

Γεδομένων

Σςλλογή 

Γεδομένων καηά 

ηη διάπκεια ηηρ 

Υλοποίηζηρ
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Γεδομένων μεηά 
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Παποςζίαζη 

Αποηελεζμάηων

Αξιολόγηζη

Σςλλογή Γεδομένων

Ανάλςζη Γεδομένων

Υπολογιζμόρ 

Κόζηοςρ 

Ππογπάμμαηορ

Αναγνώπιζη 

Άςλων 

Δπιδπάζεων

Παποςζίαζη

 

Γηάγξακκα 4.1: Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο Μνληέινπ ROI 

Πεγή: Return On Investment, Phillips, J., 2003 

 

4.4. Μειέηεο κέηξεζεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα κεηαλάζηεο 

πσο είλαη αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ, ε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί δεηνχκελν γηα φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σνλ θνξέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο ρξεκαηνδφηεο, ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ην θνηλσληθφ ζχλνιν φηαλ πξφθεηηαη γηα πινπνίεζε δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

κεηαλάζηεο, ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλν ηεο εθκάζεζεο 
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ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο – ππνδνρήο, ε αλαγθαηφηεηα ηνπο ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 

επαξθψο. 

Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία θαη πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, γίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ή 

ε απηή απφδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Καζψο ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ παξακέλεη σο κέγηζην 

ζέκα θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο θξαηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηερλνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα κεηαλάζηεο έρνπλ ζπληαρζεί κειέηεο νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην 

ζέκα απφ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο θαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επί ηνπ νπνίνπ εζηηάδνληαη. ην παξφλ Κεθάιαην παξαηίζεληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

θπξηφηεξεο παξεκθεξείο αλαθνξέο ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη ν ζθνπφο, ην αληηθείκελν 

δειαδή δηεξεχλεζεο ηνπο, ε κέζνδνο ε νπνία αθνινπζήζεθε θαη ηα θπξηφηεξα 

επξήκαηά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα αλαδεηρζεί ηφζν ε έθηαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πεδίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φζν θαη ην εξεπλεηηθφ θελφ ην νπνίν θαιχπηεη. 

Ζ επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ νηθνλνκνιφγνπο θαη 

θνηλσληνιφγνπο αλά ηνλ θφζκν ζηνρεχεη ζην λα αλαδείμεη ηα ζέκαηα ηεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, φπσο ε έξεπλα ε νπνία δηελεξγήζεθε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

αληίθηππνπ ελφο πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο ζηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο. Ζ 

έξεπλα απηή απνζθνπνχζε ζην λα βνεζήζεη ηνπο ηζπαλφθσλνπο κεηαλάζηεο γνλείο 

ζηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ νηθνγελεηαθή πξφνδν, θάηη 

δειαδή ην νπνίν πξνζνκνηάδεη κε ην εγρψξην παξάδεηγκα ηεο δνκήο ησλ ρνιείσλ 

Γνλέσλ, αθεηεξία ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο  ήηαλ, ε δηαπίζησζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ησλ Ηζπαλφθσλσλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ  ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή (Rivera, 2008).  

Σν πθηζηάκελν ηερλνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ηνπ εκεδαπνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ έρεη σο απνηέιεζκά ηελ κε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο αιιά θαη ηηο κεησκέλεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπο (U.S. Department of 
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Commerce, 1999). Σν ράζκα απηφ νδεγεί ηειηθά ζηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε 

θαη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Σν 

ελδηαθέξνλ ζηελ έξεπλα απηή είλαη φηη ην 55% ησλ κεηαλαζηψλ ζην Υηνχζηνλ 

(Ζ.Π.Α.), ηεο πφιεο ζηελ νπνία εζηηάζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρνπλ 

εθπαίδεπζε γπκλαζίνπ, ελψ ζηελ ίδηα κειέηε αλαθέξεηαη απνηέιεζκα άιιεο έξεπλαο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο ησλ ηέθλσλ ησλ κεηαλαζηψλ – νη 

νπνίνη αλέξρνληαη  ζην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ – είλαη πνιχ ρεηξφηεξεο ζε ζρέζε κε 

εθείλεο ησλ ππνινίπσλ. Σν ρακειφ απηφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε  ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ έρεη θαηαζηήζεη ηε βαζηθή 

γλψζε ππνινγηζηψλ ζεκειηψδε ζηελ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία ελφο 

πξνζψπνπ θαζηζηά ηελ ζέζε ηνπο αθφκε πην κεηνλεθηηθή. 

Ζ κειέηε απηή πεξηειάκβαλε ηελ ρξήζε δχν εξσηεκαηνινγίσλ. Σν πξψην 

εξσηεκαηνιφγην εμέηαζε ηελ πξνέιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία γηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο 

κε ηελ ηερλνινγία. Σν δεχηεξν αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ Paired sample t-tests γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ pre 

θαη post αλαιχζεσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίπησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο 

εθπαηδεπζέληεο. Σν θχξην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ σο ζεηηθέο 

ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηε δσή ηνπο ην πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ην 

νπνίν νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη επέηπρε ζηνλ ζηφρν ηνπ, δειαδή ηε βαζηθή 

ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ κεηαλαζηψλ. 

Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ζπκπεξαζκαηνινγία ηνπο θαηαδεηθλχεη ην φηη ε ζεκαζία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ επηηπρία ηνπ λα δηδάμεη ηηο δεμηφηεηεο 

ππνινγηζηψλ ζηνπο κεηαλάζηεο γνλείο. Πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπζέληεο έρνπλ πιένλ 

επηθεξδέζηεξε απαζρφιεζε θαη λέεο επθαηξίεο γηα δηα βίνπ κάζεζε σο ζπλέπεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Απηέο νη επθαηξίεο εξγαζίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο 

λέεο πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξε απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία γηα 

ηνπο εθπαηδεπζέληεο. 

Μηα άιιε κειέηε εζηηάζηεθε ζην Πξφγξακκα “Plugged In” πνπ πινπνηήζεθε ζην 

θησρφηεξν κέξνο ηεο ίιηθνλ Βάιευ (Καιηθφξληα, Ζ.Π.Α.) σο πξφηππν ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο επέκβαζεο πνπ ζηνρεχεη ζηηο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θνηλφηεηεο . Απηφ ην 
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πξφγξακκα είρε σο ζηφρν λα ππεξληθήζεη ηελ έλδεηα θαη ηελ αληζφηεηα. Σν 

Πξφγξακκα «Plugged In» αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζπληάθηε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Gordo, 2003) σο ην πην θαηλνηφκν ζηελ ρψξα θαη έρεη 

ηζηνξία άλσ ησλ δέθα εηψλ. ηελ κειέηε απηή εμεηάζηεθε έλαο πιεζπζκφο κε 

κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε νηθνλνκηθφ θαη εζλνινγηθφ ππφβαζξν.  

Ζ εξεπλεηηθή εξψηεζε ζηελ νπνία απαληά είλαη εθείλε ηεο δηεπθξίλεζεο γηα ην πνηεο 

είλαη νη δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο νη θησρνί κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ θαη σο κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε απηφ. Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη απηή ε 

πεξηπησζηνινγηθή κειέηε απνδεηθλχεη φηη αλάινγα πξνγξάκκαηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην θνηλνηηθφ επίπεδν. Απφ 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο νπνίνπο δηαηππψλνπλ νη εξεπλεηέο, ν θπξηφηεξνο είλαη 

εθείλνο ν νπνίνο αλαθχπηεη εμαηηίαο ηεο δηαπίζησζεο φηη νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα λα επεθηαζεί ε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ εηζνδεκαηηθά 

αζζελέζηεξσλ κέζσ αλάινγσλ πξνγξακκάησλ είλαη ππφ δηεξεχλεζε. 

Μία άιιε έξεπλα ε νπνία έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο ζχγθξηζεο εκεδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ 

είλαη εθείλε ησλ  Chiswick θαη Miller (2005). Ζ έλλνηα ηνπ ππνινγηζηή σο δεκφζην 

αγαζφ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηελ απαίηεζε γηα ππνινγηζηέο γηα 

νηθηαθή ρξήζε. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ εκεδαπνχο θαη 

κεηαλάζηεο θαη αληινχληαη απφ ηε Γεληθή Απνγξαθή ηνπ 2001 ζηελ Απζηξαιία.  

Σα επξήκαηα ησλ Ono θαη Zavodny (2007), νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ έθηαζε θαη ηηο 

αηηίεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κεηαμχ εκεδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ ζηηο 

ΖΠΑ, εζηηάδνληαο φκσο ζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνεγνχκελεο έξεπλαο θαη εθηίκεζεο κε πνιππαξαγνληηθή  

ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (logistic regression) θαη ρξήζε ςεπδνκεηαβιεηψλ 

θαηέδεημαλ φηη νη κεηαλάζηεο είραλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Δπηπιένλ, ην ςεθηαθφ ράζκα δηεπξχλζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Οη 

κεηαλάζηεο θαη εκεδαπνί πνπ δνπλ ζε Ηζπαλφθσλεο πεξηνρέο έρνπλ ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απφ ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε αγγιφθσλεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ρξήζε 
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ηεο πιεξνθνξηθήο. Πάλησο θαη απφ ηελ έξεπλα απηή, πξνθχπηεη φηη ε γλψζε ηεο 

αγγιηθήο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  

Σα επξήκαηα είλαη ελδηαθέξνληα θαη απνδίδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηηο 

δχν ρψξεο, κε ηελ Απζηξαιία λα δίλεη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ΖΠΑ ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε (Antecol, Cobb-Clark, θαη Trejo 2003). 

Δπηπιένλ, κειέηε απφ ελλέα ρψξεο ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ κπινθ δείρλεη φηη νη 

εξγαδφκελνη νη νπνίνη κηινχλ αγγιηθά είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ππνινγηζηέο (θαη λα θεξδίζνπλ κηα αξθεηά κεγάιε πξηκνδφηεζε γηα ην ιφγν απηφ) 

(Kuku, Orazem, θαη Singh 2007). Ζ αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα αθαδεκατθνχο φζν θαη 

γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. 

ηελ έξεπλά ηνπο, νη Roman θαη Voicu, ε νπνία αθνξνχζε Ρνπκάλνπο κεηαλάζηεο 

θαη ηελ επίδξαζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηε ξνπκαληθή νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή κεηά ηελ εηζδνρή ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ ΔΔ. αζρνινχληαη θπξίσο κε ην 

θαηλφκελν ηεο πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο (δειαδή ηεο ζρεηηθά ζχληνκεο 

παιηλλφζηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ξνπκαληθήο ππεθνφηεηαο) θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Υξεζηκνπνηνχλ έλα γξακκηθφ ππφδεηγκα ζην νπνίν 

ην εηζφδεκα είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εθπαίδεπζε, δεμηφηεηεο ππνινγηζηψλ, γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ. Σα επξήκαηά απηήο ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε εκπεηξία ηεο 

πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκά 

ηνπο κεηά ηελ παιηλλφζηεζε.  

Χο θχξηνο παξάγνληαο βειηίσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο αλαδεηθλχεηαη απηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηψλ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

απμάλεηαη θαη ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο, ην εηζφδεκα επεξεάδεηαη ζεηηθά εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

δεμηνηήησλ ζηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Απηφ ην νπνίν 

δελ δηεπθξηλίδεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη απνκέλεη αλνηθηφ ζε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε είλαη ην εάλ απηή ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη γλψζεο 

ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ φηαλ νη δεμηφηεηεο απηέο έρνπλ απνθηεζεί 
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ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη εάλ απηή ε ζρέζε ηζρχεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο 

θαη εξγαζίαο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. 

Μία αθφκα κειέηε ε νπνία εμεηάδεη ηελ επίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε γεηηνληέο κεηαλαζηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα είλαη 

εθείλε ησλ  Groeneveld θαη Haché (2008).  Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ κε 

ζηφρν ηελ εχξεζε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αχμεζε δειαδή ηεο επαγγεικαηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ. Αθφξκεζε ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη 

πνιινί κεηαλάζηεο δελ βξίζθνπλ θαλνληθέο ζέζεηο εξγαζίαο παξά ην φηη δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Δηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε έιιεηςε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο νη βαζηθέο γλψζεηο 

ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζήκεξα είλαη κηα ζρεδφλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη νινέλα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

επαγγεικάησλ πνπ απαηηνχλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο, ρσξίο λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη 

νη ηθαλφηεηεο δελ είλαη νη κφλεο απαηηήζεηο.  

Ζ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ειήθζεζαλ είηε ηειεθσληθά 

είηε δηα δψζεο. Δμεηάζηεθε  έλα επξχ θάζκα πξσηνβνπιηψλ κε βάζε ηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα κεηαλάζηεο θαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζε 

φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.. Αθνινχζεζε βαζχηεξε έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ, δεηήκαηα πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο ζε 

ηέζζεξηο ρψξεο: Γαιιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηελ κειέηε 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα θαη σο εξγαιείν αλάιπζεο ε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζπκβνιή απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαίλεηαη λα είλαη 

κάιινλ ρακειή. Χζηφζν, πξέπεη θαλείο λα ζεσξήζεη φηη νη άλζξσπνη πνπ απνθηνχλ 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ράξε ζηηο λέεο ηθαλφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζπρλά κεηαθηλνχληαη 
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ζε θαιχηεξεο πεξηνρέο. Γεχηεξνλ, ε θαηάζηαζε ηεο γεηηνληάο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

αθφκε θξηζηκφηεξε εάλ δελ είραλ ιεθζεί απηέο νη πξσηνβνπιίεο. 

Ζ αλάιπζε πεξηπηψζεσλ απνδεηθλχεη φηη ηα ελ ιφγσ εκπφδηα κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ θαη ε απφθηεζε  δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρή 

ζηαδηνδξνκία. Απηά ηα παξαδείγκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ γηα ηελ 

επηηπρή νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ. 

Μία λεψηεξε έξεπλα εμεηάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (εθεμήο ΣΠΔ) θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επηδξά ζηηο επηδφζεηο 

ησλ κεηαλαζηψλ (Hamel, J., 2009). Καζψο εμεηάδεη ην πψο νη κεηαλάζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ δσή ηνπο, ζηξέθεηαη ζην πψο ε 

ρξήζε απηή επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο ζηε 

λφκηκε αιιά θαη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

δεζκψλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο. Αλ θαη απνηειεί κία βηβιηνγξαθηθή 

Δπηζθφπεζε αληρλεχνληαο νπζηαζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν, 

αλαδεηθλχεη ηελ δηαθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ αλάινγα κε ην εηζφδεκα 

θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ, ηνλίδνληαο γηα κία αθφκε θνξά ηελ ζρέζε 

κεηαμχ νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ. 

ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ελήιηθεο κεηαλάζηεο 

ηεο Οξγάλσζεο HOPE ε νπνία εδξεχεη ζην Detroit ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ε 

νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ 

κέζσ ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε κεηαλάζηεο θαη εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο (Hollenbeck, K. 2007), εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηεο επηηπρνχο 

παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

Τηνζεηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο ρξήζεο κηαο νκάδαο εθπαηδεπζέλησλ σο νκάδαο 

ελδηαθέξνληνο θαη κίαο νκάδαο ειέγρνπ κε αλάινγα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Χο δείθηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ε απαζρνιεζηκφηεηα, ζρέζε πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζεο θαη αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, 

ν ρξφλνο αλεξγίαο, νη ψξεο απαζρφιεζεο, ν κηζζφο θαη ην εηζφδεκα, θηλεηηθφηεηα θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Υξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνδνο εθηίκεζεο κηα 
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παιηλδξφκεζε probit regression, κέζνδνο ε νπνία θαη θαηά ηνπο αλαιπηέο έρεη ην 

κεηνλέθηεκα ηεο κε γξακκηθφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο ζπλάξηεζεο γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ απνηίκεζε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο κεηαβνιήο ζε θάπνηα 

απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα απηά δελ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε κεηαλάζηεο θαη 

αθνξνχλ κφλν κηα πφιε, ηα επξήκαηά ηεο δίλνπλ έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαζψο 

φπσο πξνθχπηεη απφ απηά ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ήηαλ θαηά 10% πςειφηεξε εθείλεο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην 

εηζφδεκα δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο εθκάζεζεο βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη εθείλνο ν νπνίνο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ κειέηε ησλ Falk, Lalive θαη Zweimüller (2004). ηελ κειέηε  

απηή, πξνηείλεηαη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ  ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ε νπνία 

επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

κε ηελ πηζαλφηεηα ησλ εθπαηδεπζέλησλ λα πξνζθιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε εξγαζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηχπσζε απηήο ηεο ζρέζεο, νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπζέληεο, νη νπνίν 

ζπγθαηαηέζεθαλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα. Ζ κειέηε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Επξίρε κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 1999 θαη Μαξηίνπ 2000 θαη ζε 

δείγκα πεξίπνπ 100 αηφκσλ πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζε ζπλνιηθά 12 καζήκαηα 

πιεξνθνξηθήο.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη απηή ε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηα ππφ εμέηαζε πξνγξάκκαηα. Ζ ζρέζε ηεο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξφζθιεζε ζε ζπλέληεπμε εξγαζίαο πξνθχπηεη αξλεηηθή, αιιά 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε. ην εξψηεκα γηα ην πνηέο αθξηβψο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε έξεπλα απηή 

δελ απαληά κε ηξφπν νξηζηηθφ. Μέζσ φκσο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαη θαζψο ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ (φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε) 
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είλαη γλσζηά δίλεηαη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ ηα άηνκα γηα ηα νπνία ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επεξγεηηθή, νπδέηεξε ή αθφκε θαη 

αληηπαξαγσγηθή, λα αλαδεηρζεί δειαδή ην πξνθίι ηνπ «ηδαληθνχ εθπαηδεπφκελνπ». 

ηελ έθζεζε ησλ Caidi, Longford, Allard θαη Dechief (2007), πξνο ηελ θπβέξλεζε 

ηνπ Καλαδά (Strategic Policy Research Directorate of Human Resources and Social 

Development), ε νπνία αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο, αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (π.ρ. 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο).  

Δμεηάδεηαη επίζεο ην πψο ην ππφβαζξν ησλ κεηαλαζηψλ θαη ν ηξφπνο εηζφδνπ 

(πξνζθχγσλ, νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε, νηθνγελεηαθή επαλέλσζε) απνηεινχλ 

πεξαηηέξσ κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Χο θχξην εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε θαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε . 

Σν πην ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη εθείλν ην νπνίν αλαθέξεη 

φηη αλ θαη πνιινί κεηαλάζηεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ΣΠΔ, φηαλ θζάλνπλ ζηνλ 

Καλαδά, απαηηείηαη ε εθ λένπ θαηάξηηζή ηνπο ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Δπίζεο, ρξήδνπλ 

θαηάξηηζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ νη 

κεηαλάζηεο νη νπνίνη εηζέξρνληαη κε ην θαζεζηψο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο  θαη 

νη ραξαθηεξηδφκελνη σο πξφζθπγεο. 

ε αθφκε κία έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Καλαδηθή 

Κνηλσλία ε Kaida (2008) δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλέιημε θαη ζπλαθφινπζε έμνδν απφ ηε θηψρεηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

έθηαζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000.  

Οη δχν πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο δηεξεπλψληαη είλαη νη εμήο: 

 Δπελδχζεηο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κεηά ηε κεηαλάζηεπζε θαη 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο πξνέιεπζεο.  
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Καζψο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ επαξθνχλ γηα ηελ αλάιπζε ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, 

ιφγσ έιιεηςεο ηθαλνχ βάζνπο ρξφλνπ, πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο  Αλάιπζεο 

Γεδνκέλσλ Πίλαθα (Panel Data). Υξεζηκνπνηείηαη έλα πνιπκεηαβιεηφ γξακκηθφ 

ππφδεηγκα ζην νπνίν νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, είλαη νη εμήο:  

 Ζιηθία θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 Καηεγνξία κεηαλάζηεπζεο 

 Δπίπεδν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ άθημε 

 Πξψηνο ηφπνο θαηνηθίαο θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε 

 Όπαξμε γάκνπ 

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία πξηλ απφ ηελ κεηαλάζηεπζε.  

Σν θπξηφηεξν εχξεκα είλαη φηη ε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κεηά ηε 

κεηαλάζηεπζε, ε νπνία κεηαθξάδεηαη σο ε θαηάξηηζε ζε δεμηφηεηεο νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζηελ ηαρχηεξε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα καζήκαηα ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εμφδνπ απφ ηε 

θηψρεηα. Δθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία εθθεχγεη ηεο πνιηηηθήο 

έληαμεο, ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα θαηαδεηθλχεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ. 

Γεχηεξνλ, αλ θαη νη επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν, νη επηπηψζεηο ηεο επηζθηάδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ δνκψλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Σέινο, νξηζκέλεο εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο (ρψξεο ηεο Αθξηθήο, 

Αξαβηθέο ρψξεο, Γπηηθή Αζία, Καξατβηθή) είλαη πην πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα εμφδνπ απφ ηελ θηψρεηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο εζλνηηθήο δηαζηξσκάησζεο, θαηλνκέλνπ ην νπνίν πεξηγξάθεθε ζην 

Κεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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4.5. Οηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ ηερλνινγία ζηελ Διιάδα. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηα δηεζλή θαη εγρψξηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ 

παξαηεζείζα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δελ πξνθχπηεη θνηλή ζέζε ή ζηάζε κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξψλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ πηνζέηεζε 

ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο έρνπλ θαηαβιεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πέξα κηαο κειέηεο βησζηκφηεηαο ε νπνία 

ζπληειέζηεθε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δθπφλεζε Μειέηεο Βησζηκφηεηαο: Ζ 

πξννπηηθή εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα», ην 

νπνίν εληάζζεηαη ζην «Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζηα Κ.Δ.Δ. θαη ζην 

Κ.Δ.Δ.ΔΝ.ΑΠ.» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ ηεο (Tsoukalas, Korres, Retalis, Georgiakakis, 

Papageorgiou, 2009), απνπζηάδεη κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο πηπρήο 

ηεο πινπνίεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηερλνινγία ζηελ Διιάδα. 

 Οη λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα απμεκέλε 

νηθνλνκηθή ινγνδνζία, θαζηζηνχλ πιένλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαβνχιεπζεο κε 

θνξείο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο)  

γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπο. 

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο κειέηεο θαη ηηο εθζέζεηο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε ρξεζηκφηεηα κηαο αλάινγεο παξαθνινχζεζεο 

αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ρψξεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα ήηαλ δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπο θαη λα 

εμεπξεζνχλ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 
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Ζ χπαξμε ηεο αλαγθαίαο θνζηνιφγεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ζεκαίλεη ηε 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ νξίδνληα ρξεκαηνδφηεζεο. Κπξίσο φκσο 

θαζνξίδεη θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Υσξίο ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηνπο. Ηδηαίηεξα φηαλ ηα πξνγξάκκαηα απηά εληάζζνληαη ζε 

ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο φπσο εθείλε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο, ε 

θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε βάζνο ρξφλνπ, ζα θαηαδείμεη φρη 

κφλν ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ ππφ δηεξεχλεζε πξνγξακκάησλ σο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο 

έληαμεο, αιιά θαη ην βαζκφ απφδνζεο ηεο επέλδπζεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. 

Δίδακε φηη αθφκα θαη ζε ρψξεο κε καθξά παξάδνζε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ηελ πινπνίεζε εληαμηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

αιιά θαη κε απμεκέλε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ζηελ ππνζηήξημε ζρεηηθψλ κειεηψλ, φηη 

ηα απνηειέζκαηα αλάινγσλ πξνζπαζεηψλ αθφκα θαη φηαλ είλαη ζηαηηζηηθά ηζρπξά, 

αθνξνχλ έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν δείγκα εθπαηδεπζέλησλ.  

Ζ αδπλακία πηνζέηεζεο θνηλψλ πξνηχπσλ νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο, αιιά θαη ε 

απνπζία δέζκεπζεο ζηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν 

ζην θφζηνο (άκεζν θαη έκκεζν, αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ) φζν θαη ζηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα (ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη 

επίζεο ζεκαληηθά αιιά εθθεχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο) ππφ ηελ κνξθή 

ηεο εμέιημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ, θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δπζρεξή 

ηελ απάληεζε ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θάζε αμηνιφγεζεο: 

(α) Σελ δηθαηνιφγεζε ηεο αξρηθήο πξσηνβνπιίαο θαη επέλδπζεο  

(β) Σελ δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

(γ) Σελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ  

(δ) Σελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε, ζπλέρηζε ή δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην επφκελν Κεθάιαην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζε απάληεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ νη 

νπνίνη δηαηππψζεθαλ, πξνηείλεηαη κηα νινθιεξσκέλε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα κεηαλάζηεο, ε 
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νπνία ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλε κέζνδν αλάιπζεο, έλα ιεηηνπξγηθφ θαη 

πξνζαξκφζηκν ππφδεηγκα αλάιπζεο θαη ηελ αλαγθαία κέζνδν εθηίκεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο  

 

5.1. Δηζαγσγή 

ην πξνεγνχκελν Κεθάιαην έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα κεηαλάζηεο, παξνπζηάδνληαο ηηο αθνξκήζεηο ηνπο, 

ηνπο ζηφρνπο, θαη ηα επξήκαηά ηνπο. Γφζεθε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, 

θαζψο κφλν κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα θξηζεί ην 

απνηέιεζκα ελφο πξνγξάκκαηνο ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ πηπρή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.   

ην παξφλ Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επίπησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο θαη ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ηα νπνία είλαη ε 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο αλάιπζεο, ην πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα αλάιπζεο θαη ε  

κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ παξαγφλησλ ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ. 

 

5.2. Πξνηεηλόκελν Τπόδεηγκα 

Ζ απαηηνχκελε  πνζνηηθή αλάιπζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα 

ζπληειεζηεί κε ηελ πηνζέηεζε, είηε ηεο Με Πεηξακαηηθήο Μεζφδνπ (non 

experimental) είηε ηεο Πεηξακαηηθήο Μεζφδνπ (experimental). Ζ βαζηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο εμαγσγήο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο. Έηζη, ε Με Πεηξακαηηθή Μέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

επηινγή κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα σο 

νκάδα ειέγρνπ θαη απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ζηελ παξνχζα κειέηε ηηο απνδνρέο) θαη ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ησλ ζπγθξηλφκελσλ 

νκάδσλ. Μέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ απηνχ ππνδείγκαηνο, νξίδνληαη ε εμαξηεκέλε θαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ησλ νπνίσλ ε επίδξαζε επί ηεο εμαξηεκέλεο εθηηκάηαη κε 

ηηο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Βεβαίσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ακεξφιεπηεο 
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(ή ζπλεπείο) εθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εμαξηψληαη θαη 

απφ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηιέμνπλ ηελ νκάδα ζχγθξηζεο. 

Αληίζεηα, ζηελ Πεηξακαηηθή Μέζνδν (experimental), πηνζεηείηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

νκάδσλ νη νπνίεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηξέρνληα 

πξνγξάκκαηα ζε επηιεγκέλεο θαη ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Ζ παξνχζα έξεπλα 

ζηεξίρζεθε ζηελ Με Πεηξακαηηθή Μέζνδν θαζψο δελ ππήξρε ε πηινηηθή εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ 

ηελ Πεηξακαηηθή Μέζνδν. Σν πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην αλάιπζεο ηεο Με Πεηξακαηηθήο Μεζφδνπ είλαη ην Πνιπκεηαβιεηφ 

Γξακκηθφ Τπφδεηγκα Παιηλδξφκεζεο (General Linear Model – GLM) ην νπνίν 

απνηειεί επέθηαζε ηνπ απινχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο (Lee, Nelder and Pawitan, 

2006, Nelder and Wedderburn, 1972) ην νπνίν δέρεηαη φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y 

είλαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ X1,...,Xk θαη ηνπ 

ηπραίνπ ζθάικαηνο ε θαη παξαηίζεηαη ζηε γεληθή ηνπ κνξθή σο αθνινχζσο: 

Τ = a + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk + v , 

φπνπ Τ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, x1,...,xk ηηκέο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

X1,...,Xk, αληίζηνηρα θαη v είλαη ην ηπραίν ζθάικα. 

Οη κεηαβιεηέο απηέο νλνκάδνληαη εξκελεπηηθέο. ηφρνο είλαη λα ππνινγίζνπκε ηε 

ζπλνιηθή πξνβιεπηηθή-εξκελεπηηθή (σο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) 

δπλαηφηεηα ηνπο. 

Οη παξαδνρέο πνπ θάλνπκε γηα ην ζθάικα είλαη νη εμήο: 

1. ην ηπραίν ζθάικα v έρεη κέζν 0 (κ=0) θαη ζηαζεξά δηαθχκαλζε s
2
 

(νκνζθεδαζηηθφηεηα). Γειαδή, Δv = 0 θαη Var v = s
2
  

2. νη ηπραίεο κεηαβιεηέο Y1,...,Yn είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο  

Γηα x1 = x1i, x2 = x2i,...,xk = xki, έρνπκε 

Yi = a + b1x1i + b2x2i + ... + bkxki + vi, i = 1,...,n 

Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 
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Οη ηπραίεο κεηαβιεηέο Yi, i = 1,...,n είλαη αλεμάξηεηεο κε 

 Μέζν = a + b1x1i +...+ bkxki θαη 

 Γηαθχκαλζε = s
2
 

κε ηνπο ζπληειεζηέο (εθθξαζκέλνπο ζε z-ηηκέο) πνπ πιεξνθνξνχλ γηα ην βαζκφ 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο θάζε πξνβιεπηηθήο κεηαβιεηήο 

Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο ζε ηππνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο: 

 

ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο πξαθηηθψλ θαη πεξίπινθσλ ππνζέζεσλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηγξαθεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Απηά ηα 

ππνδείγκαηα παιηλδξφκεζεο ηα νπνία πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεηαβιεηή, 

νλνκάδνληαη κνληέια πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο. 

ηαλ έρνπκε θ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο είλαη: 

Yi = α + β1Xi1 + β2Xi2 + ... + βκXiκ + εi , i=1,2,...,n 

φπνπ Yi είλαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο γηα ηελ i παξαηήξεζε, Xi1, Xi2,..., 

Xiθ είλαη νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ i παξαηήξεζε θαη εi είλαη 

αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο απνθιίζεηο 

(ζθάικαηα) απφ ηελ επζεία παιηλδξφκεζεο θαη αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

κε κέζε ηηκή 0 θαη δηαθχκαλζε ζ
2
 (N(0,ζ

2
)) 

Ζ ζπλάξηεζε παιηλδξφκεζεο νλνκάδεηαη θαη ζπλάξηεζε αληαπφθξηζεο (response 

function). Αξθεηέο θνξέο αλαθέξεηαη σο επηθάλεηα παιηλδξφκεζεο (regression 

surface) ή επηθάλεηα αληαπφθξηζεο (responce surface). Ο φξνο επηθάλεηα δίδεηαη δηφηη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε εμίζσζε είλαη κηα επηθάλεηα (επίπεδν) (θαη φρη κηα επζεία 

φπσο ζηελ πεξίπησζε κηαο κεηαβιεηήο). Ζ εξκελεία ησλ παξακέηξσλ ζηελ 

πνιιαπιή παιηλδξφκεζε είλαη ε εμήο: 
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 Σν α είλαη ην E(Y), φηαλ X1 = X2 = ... = Xθ = 0.  

 Σν βi, (i=1,...,k) δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηεο E(Y) φηαλ ε κεηαβιεηή Xi απμεζεί 

θαηά κηα κνλάδα ελψ φιεο νη άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο.  

Σν ππφδεηγκα απηφ πξνηείλεηαη θαζψο θξίλεηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ Ζ/Τ ζηελ 

εμέιημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ ζε πιεζψξα 

άιισλ κειεηψλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο εθείλεο ησλ 

Heckman θαη Hotz (1989), Pilati θαη Borges-Andrade (2008), Malamud θαη Pop-

Eleches (2008), Davis, Preston θαη Sahin (2009). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ε νπνία πξνηείλεηαη θαη αθνινπζείηαη, εληζρχεηαη θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε Με Πεηξακαηηθή 

Μέζνδνο (Non – experimental) ψζηε λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ εμεηαδνκέλσλ 

πξνγξακκάησλ. Ζ κέζνδνο απηή πηνζεηήζεθε ράξηο ζηηο βαζηθέο ηεο ηδηφηεηεο, ήηνη: 

 Απαηηεί ηελ επηινγή κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ 

θαηάξηηζε σο νκάδα ειέγρνπ θαη κηαο νκάδαο εθπαηδεπζέλησλ αλάινγσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηελ ππφ δηεξεχλεζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ζηελ παξνχζα κειέηε ηηο εηήζηεο 

απνδνρέο) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζχγθξηζεο. 

 Σν θπξίαξρν δήηεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε κέζνδνο απηή είλαη, φηη, νη 

ακεξφιεπηεο (ή ζπλεπείο) εθηηκήζεηο ηεο επίδξαζεο ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο θαηάξηηζεο εμαξηψληαη θαη απφ ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηιέμνπλ ηελ νκάδα ζχγθξηζεο. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο Με Πεηξακαηηθήο Μεζφδνπ, θαζίζηαηαη ζαθέζηεξε 

εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ελαιιαθηηθήο ηεο, ηεο Πεηξακαηηθήο 

Μεζφδνπ, ε νπνία φπσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο πξνυπνζέηεη ηελ ζχγθξηζε 

κεηαμχ νκάδσλ νη νπνίεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηξέρνληα 

πξνγξάκκαηα ζε επηιεγκέλεο ζπλζήθεο, θάηη ην νπνίν ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ 

απνιχησο αλέθηθην θαζψο δελ ήηαλ εθηθηή ε δηεμαγσγή αληίζηνηρσλ πηινηηθψλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Βεβαίσο ε Με Πεηξακαηηθή Μέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε παξεκθεξείο έξεπλεο, φπσο εθείλεο ησλ McKenzie, 

Gibson θαη Stillman, 2010, Heinrich Mueser, Troske, Jeon θαη Kahvecioglu, 2009, 

Rosholm, Skipper, 2009, Gordon, Heinrich, 2009. 

Σν ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ην 

Πνιπκεηαβιεηφ Γξακκηθφ Τπφδεηγκα Παιηλδξφκεζεο  (General Linear Model – 

GLM). Σα βαζηθά πξνηεξήκαηα ηνπ Πνιπκεηαβιεηνχ Γξακκηθνχ Τπνδείγκαηνο 

Παιηλδξφκεζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:                         

 Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζηηο εθαξκνζκέλεο 

θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

 Απνηειεί ηελ βάζε ησλ t – ειέγρσλ (t-test), ηεο Αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαη 

ζπλδηαθχκαλζεο (ANOVA, ANCOVA), ηεο Αλάιπζεο Παιηλδξφκεζεο θαη 

πνιιψλ άιισλ πνιπκεηαβιεηψλ κεζφδσλ 

 Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα πεξηιάβεη έλα ηεξάζηην πνζφ πιεξνθνξηψλ 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηνλ εξεπλεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην GLM είλαη ν 

νξηζκφο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζπλνςίδεη θαιχηεξα ηα ζηνηρεία. 

 Σν πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα πεξηιακβάλεη ηελ ππφ δηεξεχλεζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή Y  (ζηελ παξνχζα κειέηε ηηο εηήζηεο απνδνρέο) θαη σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζχγθξηζεο ηα νπνία είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 ε εθπαίδεπζε (E), 

 ε ειηθία (A) 

 ην θχιν (G),  

 ε ρψξα πξνέιεπζεο (O)  

 θαη ην εηζφδεκα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο Τi,t-1 ην νπνίν έρεη ηελ 

παξίζηαηαη σο LY.  
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χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα ζα 

εθθξαζηεί σο αθνινχζσο: 

 

φπνπ ην είλαη νπζηαζηηθά ην ζεκείν ηνκήο ηεο επζείαο (εμίζσζεο) παιηλδξφκεζεο 

κε ηνλ άμνλα ησλ Τ. Οη  είλαη νη θιίζεηο ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο ή 

αιιηψο νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο θαη ζεκαίλνπλ ηελ αιιαγή ζηελ κέζε ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο ηνπ Y αλά κνλάδα αχμεζεο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ, 

ελψ ν φξνο παξηζηά ηα ππάξρνληα ηπραία ζθάικαηα. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

επειέγεζαλ θαζψο ε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο έρεη εμεηαζηεί θαη ζε παξφκνηεο 

έξεπλεο  πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ησλ Blau, Kahn, Papps 

(2008), Rebhun (2008), Skirbekk (2008), Reitz, (2001), Nijkamp θαη Sahin, (2009). 

Απφ παξεκθεξείο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη γεληθά νη άξξελεο κεηαλάζηεο έρνπλ αξθεηά 

πςειφηεξν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ηηο κεηαλάζηξηεο Kesler, Bloemraad, (2010), Reed, 

(2001), νη κεηαλάζηεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ρακειφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ππνβάζξνπ ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξν εηζφδεκα φπσο πεξηγξάθνπλ νη Tong 

(2010), Kanas θαη Van Tubergen (Forthcoming), Borjas, (1992) θαη φηη θαζψο ε 

ειηθία ηνπο κεγαιψλεη (θαη ζπλαγφκελεο ηεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο παξακνλήο ηνπο 

ζηελ ρψξα ππνδνρήο) ην εηζφδεκά ηνπο επίζεο παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε 

ηνπο κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη αλάινγνπ πξνθίι κεηαλάζηεο Figari, Salvatori, θαη 

Sutherland, (2010), Ward, Lelkes, Sutherland θαη Toth  (2009). 
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5.3. Γεδνκέλα: Λήςε θαη Αμηνπνίεζή ηνπο 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ δεκφζηνπο θνξείο θαηφπηλ εηδηθήο αίηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο απφ ηελ Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο αθνξνχλ θνξνινγηθά 

δεδνκέλα πνιηηψλ ηα νπνία έπξεπε λα δηαθπιαρζνχλ άιια αχμεζαλ ζεκαληηθά ην 

βαζκφ δπζθνιίαο ηεο έξεπλαο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ηε δηαδηθαζία 

φπσο απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα: 

 

Γηάγξακκα 5.1: Γηαδηθαζία Λήςεο Γεδνκέλσλ 

 

Σα ζηνηρεία ηα νπνία ειήθζεζαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(εθεμήο ΓΓΓΒΜ) θαη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (εθεμήο 

ΗΓΔΚΔ) αθνξνχζαλ δχν βαζηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είραλ σο σθεινχκελνπο 

ελήιηθεο κεηαλάζηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνγξάκκαηα «Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 
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γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε εξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο» θαη «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

ζηελ Απφθηεζε Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο – Ήξσλ». Σα δεδνκέλα 

ηα νπνία αληιήζεθαλ θαη ήηαλ θαηαγεγξακκέλα θαη δηαζέζηκα απφ ηνλ Φνξέα είραλ 

ηελ εμήο κνξθή: 

Πίλαθαο 5.1: Μνξθή Γεδνκέλσλ ΓΓΓΒΜ 

Δπίζεην Όλνκα Όλνκα Παηξόο Ζκ. Γέλλεζεο Υώξα Πξνέιεπζεο Φύιν 

θαη αθνξνχζαλ ζε κεηαλάζηεο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα, δειαδή εθείλνπο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ην Πξφγξακκα 

«Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο σο Γεχηεξεο  ζε Δξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο» 

έσο ην ηέινο ηνπ 2004, είηε νινθιήξσζαλ επηηπρψο ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ ζηελ Απφθηεζε Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο – Ήξσλ» έσο 

ην ηέινο ηνπ 2005. εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηα φπνηα αθνξνχλ ζην Πξφγξακκα 

«Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο σο Γεχηεξεο  ζε Δξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο» 

ζπγθεληξψζεθαλ θαηφπηλ άδεηαο ηνπ ηεο ΓΓΓΒΜ απφ ηνλ γξάθνληα ζην δηάζηεκα 

Ννεκβξίνπ 2006 – Ηαλνπαξίνπ 2007. Σα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία θαηά πξφγξακκα 

αθνξνχλ ζε: 

 «Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο σο Γεχηεξεο  ζε Δξγαδφκελνπο 

Μεηαλάζηεο»: 779 άηνκα 

 «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Απφθηεζε Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο – Ήξσλ»: 1583 άηνκα 

Σα δεδνκέλα απηά δφζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

(εθεμήο ΓΓΠ) πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπο ηα νπνία 

αθνξνχλ ζην εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα ηνπο θαη ηνλ θφξν ηνλ νπνίν θαηέβαιιαλ. 

Σαπηφρξνλα, δεηήζεθε απφ ηελ ΓΓΠ φπσο ρνξεγήζεη ηα ίδηα δεδνκέλα γηα ην 

ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ ρψξα, δειαδή ησλ πνιηηψλ άιισλ 

ρσξψλ νη νπνίνη δηαβηνχλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπο έρεη απνδνζεί Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (εθ εμήο ΑΦΜ). Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, δήηεζε ζρεηηθή αδεηνδφηεζε απφ ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε 

ζρεηηθή άδεηα, δεηήζεθε ηα δεδνκέλα απηά λα κελ κπνξνχλ λα νλνκαζηηθνπνηεζνχλ, 
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θαζψο ζε απηά δελ ζα ππάξρεη ην φλνκα θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

πνιίηε, αιιά απιά έλαο ελδεηθηηθφο αχμσλ αξηζκφο.  

 ιε απηή ε ζπγθέληξσζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα έπξεπε λα γίλεη κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαθπιαρζνχλ πιήξσο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηνχλησλ. 

Σεξήζεθε ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ θαλφλσλ αξρεηαθήο πεξηγξαθήο θαηά ην ∆ηεζλέο 

Πξφηππν Αξρεηαθήο Πεξηγξαθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2472/1997 πεξί 

«Πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» 

θαη Ν. 2774/1999 πεξί «Πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα». 

Γηα ηε θηήζε, δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεξήζεθαλ 

φιεο νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο δειαδή Δκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality), 

Πηζηνπνίεζε (authentication), Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ (integrity) θαη Με 

δπλαηφηεηα απνθήξπμεο  (non repudiation). 

Γηα απηφ ην ιφγν δεζκεπηήθακε ζην λα πξνζηαηεχζνπκε ην απφξξεην ησλ  

επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη απαγνξεχζακε ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζψπνπ κε ζθνπφ ηε δηάθξηζε θαηά νκάδσλ 

αηφκσλ θαη ην παξάλνκν νηθνλνκηθφ θέξδνο (πψιεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ηξίησλ). εκεηψλνπκε φηη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο έξεπλάο καο δελ έγηλε ε νπνηαδήπνηε 

νλνκαζηηθή αλαθνξά, ή έζησ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία λα 

παξαβηάδεη ην θνξνινγηθφ απφξξεην ηεξψληαο ηνπο ηηζέκελνπο απφ ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θάησζη φξνπο: 

1. Όξνη πξόζβαζεο: Καλέλα δηθαίσκα Πξφζβαζεο ζε ηξίηα άηνκα πιελ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα επηζηνιή ππεχζπλσλ θαη ζπλεξγαηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησµάησλ κειέηεο θαη δεκνζηνπνίεζεο, αλ 

πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ ιάβεη έγγξαθε άδεηα απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαγφξεπζε, ηζρχεη απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ θαη ζην δηελεθέο. 

2. Όξνη αλαπαξαγσγήο: Οη επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη θαη ζπλεξγάηεο δηαηεξνχλ 

ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ελψ γηα ηελ παξάζεζε απνζπαζκάησλ ή ηε 

δεκνζίεπζε ηεθκεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο , απαηηείηαη 
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γξαπηή άδεηα παξάιιεια µε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφµνπ πεξί 

πλεπκαηηθψλ δηθαησµάησλ.  

Καηφπηλ απηψλ, ε ΓΓΠ παξέιαβε ηα δεδνκέλα ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε 

ΓΓΓΒΜ θαη βάζεη ηνπ ηεξνχκελνπ αξρείνπ ηεο πξνρψξεζε ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα παξαδψζεη δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ ζηα έηε απφ ην 

2000 έσο θαη ην 2006 θαη ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ησλ αιινδαπψλ νη νπνίνη ηειηθά 

ηαπηνπνηήζεθαλ. πλεπψο, ε απφδνζε ησλ δενκέλσλ  βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο ΓΓΠ λα εληνπίζεη ηα άηνκα απηά γεγνλφο ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ 

ηπραία επηινγή ησλ αηφκσλ θαη ησλ εμεηαδνκέλσλ πεξηπηψζεσλ.   

Σα δεδνκέλα ηα νπνία δηαηέζεθαλ απφ  ηε ΓΓΠ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γεδνκέλα επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ αιινδαπψλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ 

 ρψξα θαη απαζρνινχληαη: 

 σο κηζζσηνί (πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθψλ: 745841 άηνκα) 

 σο επηηεδεπκαηίεο (πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθψλ: 24118 άηνκα) 

 Σα επηκέξνπο δεδνκέλα ηα νπνία ηαπηνπνίεζε ε ΓΓΠ είλαη ηα εμήο: 

 σο εθπαηδεπζέληεο ζην Πξφγξακκα «Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο σο 

 Γεχηεξεο  ζε Δξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο»: 238 άηνκα 

  σο εθπαηδεπζέληεο ζην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Απφθηεζε 

 Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο – Ήξσλ»: 232 άηνκα 

Πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

ηαπηνπνίεζε κε βάζε ηα ζηνηρεία φπσο δφζεθαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, ηα νπνία φκσο δελ ήηαλ απαξαίηεην φηη ηεξνχλην ζηελ κνξθή θαη ζηε 

γιψζζα κε ηελ νπνία ηεξνχληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο ΓΓΠ. Έηζη, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε αλαγλψξηζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ απαηηήζεθε ε ηξνπνπνίεζε κηαο 

πξνο κηαο ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ ΓΓΠ θαη ε εθ λένπ αλαδήηεζε επί 

κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ θπζηθψλ 
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πξνζψπσλ ηνπιάρηζηνλ κε πέληε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα θάζε έλα απφ ηα ππφ 

κειέηε έηε. Σα ζηνηρεία ηα νπνία απνδφζεθαλ δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

Πίλαθαο 5.2: ηνηρεία πνπ παξείρε ε ΓΓΠ 

Πεδίν  

Τπεθνφηεηα 

Έλδεημε Δπηηεδεπκαηία 

Υψξα 

Ζκ/λία θαηαρψξεζεο 

Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο 

Πεξηνρή 

Έλδεημε Όπαξμεο Μειψλ 

Έλδεημε Όπαξμεο ρέζεο 

Φχιν 

Ζκ/λία Γέλλεζεο 

ΓΟΤ 

Καηεγνξία Δθθαζαξηζηηθνχ  

Πεγή Δηζνδήκαηνο 1 

Πεγή Δηζνδήκαηνο 2 

Πεγή Δηζνδήκαηνο 3 

Πεγή Δηζνδήκαηνο 4 

Πεγή Δηζνδήκαηνο 5 
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Πεγή Δηζνδήκαηνο 6 

Πεγή Δηζνδήκαηνο 7  

Παξαθξαηεζείο Φφξνο 

θαη αθνξνχλ θάζε άηνκν μερσξηζηά γηα ηα έηε απφ 2000 έσο θαη 2006. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ εηψλ απφ ην 2004 θαη εληεχζελ 

απνπζηάδνπλ, ιφγσ θπξίσο ηεο κε ππνρξεσηηθήο ππνβνιήο ηνπο δπλάκεη ηνπ 

ηζρχνληνο ηφηε θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ην ηφηε ηζρχνλ λνκηθφ 

πιαίζην δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο εάλ ηα εηζνδήκαηα 

ηνπ θνξνινγηθνχ ππνθεηκέλνπ ήηαλ κηθξφηεξα ηνπ θνξνινγηθνχ νξίνπ. Δπίζεο, 

θαζψο δπλάκεη ηεο αλσηέξσ θαηαγξαθήο δελ ήηαλ ζαθή ε δηάθξηζε κεηαμχ 

κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ θαη θαζψο ηα δεδνκέλα αθνξνχλ θπζηθά θαη φρη 

λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο) θξίζεθε ζθφπηκε ε εληαία αληηκεηψπηζε ησλ αιινδαπψλ 

θνξνινγνπκέλσλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, φινη φζνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ 

απαζρνινχλην κε κηζζσηή εξγαζία. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ζηνλ αλσηέξσ 

πίλαθα επεμεγνχληαη αλαιπηηθά σο εμήο: 

 Ζ Τπεθνόηεηα είλαη ν λνκηθφο θαη πνιηηηθφο δεζκφο πνπ ζπλδέεη ην άηνκν 

σο πνιίηε ελφο θξάηνπο κε ην θξάηνο απηφ θαη είλαη δεισηηθφ ηεο πξνέιεπζήο 

ηνπ.  

 Ζ Έλδεημε Δπηηεδεπκαηία δειψλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ κηζζσηψλ θαη 

επηηεδεπκαηηψλ ε νπνία φπσο είδακε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

ζην ζχλνιν ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεζπζκνχ αθνξά ηνπο κηζζσηνχο. Σα 

δεδνκέλα φπσο δφζεθαλ απφ ηε ΓΓΠ ήηαλ θσδηθνπνηεκέλα κε ην 0 λα 

αληηζηνηρεί ζηνπο κηζζσηνχο θαη ηελ έλδεημε 1 λα ζεκαίλεη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο αιινδαπφο είλαη επηηεδεπκαηίαο. 

 Ζ Υώξα Πξνέιεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ζπκπίπηεη κε ηελ 

Τπεθνόηεηα. Υξεζηκνπνηείην παιαηφηεξα πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ηελ 

πξνέιεπζε ππεθφσλ νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ Οκφζπνλδα Κξάηε ζε 
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κεηαβαηηθή θαηάζηαζε φπσο ε Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ ή ε 

Πξψελ Δλσκέλε Γηνπγθνζιαβία. 

 Ζ Ζκεξνκελία Καηαρώξεζήο  αθνξά ζηε ρξνλνινγία θαηαγξαθήο ησλ 

αιινδαπψλ ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ε θαηαγξαθή ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠ.ΟΗΚ. ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ 

παξαρψξεζε θαζεζηψηνο λφκηκεο παξακνλήο ηνπ δηακέλνληνο ζηε ρψξα ή 

ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ δείθηε εηψλ παξακνλήο ζηελ ρψξα 

(θαζψο δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ε αθξηβήο ρξνλνινγία εηζφδνπ παξά κφλν νη 

ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 1996 θαη 

ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. γηα ην αληίζηνηρν ηνπ 2001. Γπζηπρψο, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα Κεθάιαηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο θαη 

αθνξνχλ ζηελ παξάλνκε είζνδν θαη ηελ κεηέπεηηα δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, 

ε ρξήζε ηεο σο δεισηηθή ηεο δηάξθεηαο δηακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα δελ είλαη 

αμηφπηζηε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ πιεζπζκφ, ε εκεξνκελία θαηαγξαθήο είλαη ιίγν δηάζηεκα 

κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2910/2001 ν νπνίνο θαη 

απεηέιεζε ηε κεγαιχηεξε λνκηκνπνηεηηθή δηαδηθαζία παξάλνκα 

επξηζθφκελσλ ζηελ ρψξα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ φπσο ήδε αλαιχζεθε.  

 Ο Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο, θαηαδεηθλχεη ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αιινδαπψλ δίλνληαο ηφζν ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο, φζν 

θαη επηηξέπνληαο ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο κε ηελ 

πξφζβαζε ζηηο Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.  

 Ζ Πεξηνρή είλαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία κπνξεί λα παξαιεηθζεί θαζψο 

επηθαιχπηεηαη απφ ηνλ Σαρπδξνκηθό Κώδηθα  θαη δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ν Σαρπδξνκηθόο 

Κώδηθαο. 

 Οη κεηαβιεηέο Έλδεημεο Ύπαξμεο Μειώλ θαη Έλδεημεο Ύπαξμεο ρέζεο 

απνηεινχλ επίζεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ή 

κε νηθνγελεηαθψλ ή άιισλ ζρέζεσλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αιινδαπψλ. ηηο 

κεηαβιεηέο απηέο κπνξεί λα ζπλαρζεί θαη έλα επηπιένλ ζηνηρείν έμμεζος 
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κόζηοςρ, θαζψο ηα νηθνγελεηαθά βάξε ησλ ελειίθσλ απνηεινχλ ζνβαξφ 

παξάγνληα έκκεζνπ θφζηνπο. Γπζηπρψο, αθελφο ε παξάλνκε παξακνλή 

αξθεηψλ απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ ρψξα θαη ε πιεκκειήο ηήξεζε 

ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο θαζηζηά πξαθηηθά 

ειάρηζηα ρξήζηκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. Πεξίπνπ ην 1% ησλ 

αιινδαπψλ θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ θαίλεηαη λα έρεη ζχδπγν ή ηέθλα, θάηη 

ην νπνίν απνηειεί δεκνγξαθηθφ παξάδνμν θαη πνπ ππνδειψλεη ηελ κε λφκηκε 

παξακνλή ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ ζηελ ρψξα. 

 Ζ κεηαβιεηή Φύιν είλαη δεισηηθφ ηνπ γέλνπο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θχινπ θαη πξφζβαζεο Τπεξεζίεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

 Ζ Ζκεξνκελία Γέλλεζεο είλαη ε αλαγξαθφκελε ζηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα 

ησλ πνιηηψλ εκεξνκελία γέλλεζεο. εκεηψλεηαη φηη αξθεηά ζπρλά ζε πνιίηεο 

ρσξψλ φπσο ην Παθηζηάλ, ην Μπαλγθιαληέο θ.α. επί ησλ δηαβαηεξίσλ 

αλαγξάθεηαη κφλν ην έηνο γέλλεζεο θαη έηζη νη Τπεξεζίεο ηεο Διιάδαο 

θαηαρσξνχλ σο εκεξνκελία γέλλεζεο ηελ πξψηε εκέξα ηνπ έηνπο γέλλεζεο 

ηνπ πνιίηε (γηα παξάδεηγκα πνιίηεο Παθηζηάλ γελλεζείο ην 1970 

θαηαρσξείηαη σο γελλεζείο ηελ 01/01/1970). 

 Ζ έλδεημε ΓΟΤ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε Τπεξεζία 

ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ηειεπηαία ν αιινδαπφο. Με δεδνκέλε φκσο ηε 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κέζσ αιιεινγξαθίαο, ή 

κέζσ ινγηζηηθψλ γξαθείσλ, ε αμηνπηζηία απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ειέγρεηαη. 

 Σν Πεδίν Καηεγνξία Δθθαζαξηζηηθνύ ην νπνίν πεξηγξάθεηαη κε ηηο 

θσδηθνπνηεκέλεο ηηκέο 0 (Μεδεληθφο), 1 (Υξεσζηηθφο), 2 (Πηζησηηθφο), 

παξνπζηάδεη αθξηβψο ηελ θνξνινγηθή απφδνζε ησλ αιινδαπψλ θαη ηελ 

αξρηθή αλάιπζε ηεο εθθαζάξηζεο. 

 Σα Πεδία Πεγώλ Δηζνδήκαηνο (απφ έλα έσο θαη επηά) παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θάζε αιινδαπνχ θαη απνηππψλνληαη ζε 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο επξψ κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Θπκίδνπκε, πσο νη πεγέο 
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εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Φπζηθψλ & 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ είλαη νη εμήο: 

 Α-Β: Δηζφδεκα απφ Αθίλεηα  

 Γ: Δηζφδεκα απφ Κηλεηέο Αμίεο  

 Γ: Δηζφδεκα απφ Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο  

 Δ: Δηζφδεκα απφ Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο  

 Σ: Δηζφδεκα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο  

 Ε: Δηζφδεκα απφ Τπεξεζίεο Διεπζέξησλ Δπαγγεικάησλ θαη Λνηπέο 

Πεγέο. 

 Ο Παξαθξαηεζείο Φόξνο είλαη ν θφξνο ν νπνίνο παξαθξαηήζεθε απφ ηνλ 

αιινδαπφ ππήθνν. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε επίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο ηερλνινγηθέο 

δεμηφηεηεο ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ, ζπιιέμακε ηα ζηνηρεία γηα νιφθιεξν ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ αιινδαπψλ πνπ θνξνινγήζεθαλ ζηελ Διιάδα κέρξη ην ηέινο ηνπ 2007 

σο εξγαδφκελνη θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Καζψο ηα δεδνκέλα ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ σο θπζηθά πξφζσπα ήηαλ ηδηαίηεξα ειιηπή, κε δεισκέλα εηζνδήκαηα 

λα ππάξρνπλ γηα ειάρηζηα έηε θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη 

νη νπνίνη ηαπηνπνηήζεθαλ ήηαλ κηζζσηνί θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε 

αλάιπζή καο πεξηνξίδεηαη ζηνπο κηζζσηνχο κεηαλάζηεο. 

Σν δείγκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο δηαθνξάο ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζηηο βαζηθέο γισζζηθέο δεμηόηεηεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο νκνιφγνπο ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο, απνηειείην αξρηθά απφ 238 άηνκα απφ ηα 

νπνία ηειηθά επειέγεζαλ 110 ιφγσ ηεο πιεξφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ, φπσο 

αλαιχνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα είλαη ηα αθφινπζα: 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε πξνγξάκκαηα βαζηθώλ 

δεμηνηήησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ην δείγκα απηψλ ησλ εθπαηδεπκέλσλ ην 

νπνίν θαη ηαπηνπνηήζεθε απφ ηε ΓΓΠ αξηζκεί φπσο ήδε αλαιχζεθε 170 άηνκα ζε 

ζχλνιν 1583. Σα άηνκα απηά εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη 
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είλαη αιινδαπνί ππήθννη νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ην πξφγξακκα 

εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. 

Σν ηθαλφ κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε ηζρχο ησλ ειέγρσλ 

επηβεβαηψζεθε δηα ηεο ηερληθήο ειέγρνπ ηεο Ηζρχνο θαηά Cohen (πληειεζηήο 

Cohen’s d), ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο 

(ειάρηζην απαηηνχκελν δείγκα: 105 πεξηπηψζεηο).   

ηελ παξνχζα έξεπλα ηα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ 01/01/2003 έσο θαη 31/12/2006. ε πεξηπηψζεηο φπσο ε ππφ 

εμέηαζε, φπνπ ηα δηαζηξσκαηηθά (cross sectional) δεδνκέλα παξαηεξνχληαη δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ηα δεδνκέλα απηά ζεσξνχκε 

φηη ζρεκαηίδνπλ έλα ζχλνιν δηακεθψλ (longitudinal) δεδνκέλσλ ή δεδνκέλα πίλαθα 

(panel data). Καζψο ηα δεδνκέλα απηά πεξηέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ακθφηεξσλ ησλ 

δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ε εθαξκνγή ηνπο ζε 

νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα είλαη πην πεξίπινθε απφ εθείλε ησλ απιψλ 

δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ panel data, ηα νπνία θαζηζηνχλ 

ειθπζηηθή θαη ηελ ρξήζε ηνπο ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζεξαπείαο κεξνιεςηψλ (bias) νη νπνίεο πξνθαινχληαη 

εμαηηίαο ηεο ζπρλά κε παξαηεξνχκελεο εηεξνγέλεηαο ησλ δεδνκέλσλ, πξφβιεκα 

θνηλφ ζηελ εθαξκνγή ππνδεηγκάησλ κε δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα. 

 Καζίζηαηαη πνιιέο θνξέο δπλαηή ε αλάδεημε δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ ππφ εμέηαζε δεηγκάησλ, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα 

αληρλεπηνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Σα δεδνκέλα πίλαθα έρνπλ πνιιέο θνξέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ 

κεγάιν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ, κε ηξφπν θαιά νξγαλσκέλν δηαηεξψληαο πινχην 

πιεξνθνξηψλ. 

Έλαο ηέηνηνο πίλαθαο δεδνκέλνο ραξαθηεξίδεηαη σο ηζνξξνπεκέλνο (balanced) φηαλ 

ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ελψ αληίζεηα, φηαλ 
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απνπζηάδνπλ παξαηεξήζεηο ραξαθηεξίδεηαη σο κε ηζνξξνπεκέλνο (unbalanced). ηελ 

παξνχζα έξεπλα ν πίλαθαο δεδνκέλσλ είλαη ηζνξξνπεκέλνο 

Δπίζεο, ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ πνηνηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο έληαμήο 

ηνπο σο κεηαβιεηέο ζην πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα ιχλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο 

ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ (dummy variables). ηελ παξνχζα έξεπλα, φπνπ θαη ππάξρνπλ 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ε εθπαίδεπζε ζην ππφ δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ε πξνέιεπζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε ρξήζε 

ςεπδνκεηαβιεηψλ. Οη ςεπδνκεηαβιεηέο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε 

κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία. ηελ έξεπλα απηή νη ςεπδνκεηαβιεηέο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 Φύιν: ηελ πεξίπησζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Φχιν, ε 

ςεπδνκεηαβιεηέο απηή ιακβάλεη ηηο ηηκέο 1 γηα άλδξεο θαη 2 γηα γπλαίθεο 

 Πξνέιεπζε: Καζψο ππάξρεη κηα παλζπεξκία ρσξψλ πξνέιεπζεο, 

πξνηηκήζεθε ε νκαδνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο βάζεη ηεο 

Ζπείξνπ πξνέιεπζεο. Έηζη, νη ππήθννη ρσξψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 1, νη ππήθννη ηξίησλ επξσπατθψλ ρσξψλ (εθηφο 

Δ.Δ.) ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 2, νη ππήθννη Αθξηθαληθψλ ρσξψλ ιακβάλνπλ ηελ 

ηηκή 3 θαη νη Τπήθννη ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Χθεαλίαο ιακβάλνπλ ηελ 

ηηκή 4. 

 Δθπαίδεπζε: Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δίλεηαη κε 

ηελ έλδεημε 1, ελψ ε κε παξαθνινχζεζε ηνπ κε ηελ έλδεημε 0. Δδψ ζα πξέπεη 

λα δηεπθξηληζηεί φηη γηα ηα έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαηάξηηζεο, ηφζν ηα 

άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζηνπο εθπαηδεπζέληεο φζν θαη εθείλα ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 0. 

 Ζιηθία: Ζ ειηθία νκαδνπνηήζεθε ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ θαη ηηο εμήο ελδεηθηηθέο ηηκέο: 

o Από 18 έσο 25 εηώλ: ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 1. 

o Από 26 έσο 35 εηώλ: ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 2. 

o Από 36 έσο 45 εηώλ: ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 3. 
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o Από 46 έσο 55 εηώλ: ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 4. 

o Από 56 έσο 65 εηώλ: ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 5. 

o Άλσ ησλ 65 εηψλ: ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 6. 

εκεηψλεηαη φηη ε ρξήζε ςεπδνκεηαβιεηψλ, αιιά θαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

νκαδνπνηήζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία (Borjas, 1992, 

θ.α.) 

 

5.4 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

Με αθεηεξία ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα δεδνκέλα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα εάλ θαη θαηά πφζν ε 

εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ην εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ, πξνρσξνχκε ζηελ πηνζέηεζε 

ησλ βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Σηο ππνζέζεηο απηέο ζα εμεηάζνπκε 

ιακβάλνληαο σο βάζε ηηο αθνινχζσο πξνηεηλφκελεο νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο. Οη 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλάο, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε εθείλεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε 

δηάθνξεο έξεπλεο (φπσο Ashenfelter, 1978, Lechner, 1999, Andersen, 2008, Zaiceva., 

2010) , δηαηππψλνληαη σο αθνινχζσο: 

 Τπάξρεη νπζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ επηκφξθσζεο κεηαλαζηψλ ζε βαζηθέο 

δεμηφηεηεο Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηεο εηζνδεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδξαζε ζην εηζφδεκα ησλ σθεινχκελσλ κεηαλαζηψλ 

απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδξαζε απφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

σθεινπκέλσλ. 
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα πηλάθσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπζεί κηα έξεπλα ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

απαηηείηαη ην κέγηζην δπλαηφ ησλ παξαηεξήζεσλ. Απηφ αηηηνινγείηαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

φπνπ ην Υ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ηα  είλαη νη παηεξεζείζεο επεμεγεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο θαη ην  είλαη νη κε παξαηεξεζείζεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Ο 

δείθηεο i είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ, ν t αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 

θαη νη j θαη p ρξεζηκεχνπλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νη εμεηαδφκελεο απφ ηηο 

παξαιεηπφκελεο επεμεγεκαηηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Σν  απνηειεί ηνλ 

δηαηαξαθηηθφ φξν θαη ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ θνηλνχ ππνδείγκαηνο 

παιηλδξφκεζεο. Ζ χπαξμε ηνπ παξάγνληα t εηζάγεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί 

θαη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ. 

Οη κεηαβιεηέο  είλαη ζπλήζσο εθείλεο νη νπνίεο έιθνπλ θαη ην ελδηαθέξνλ, ελψ νη 

 είλαη εθείλεο πνπ ελψ κέλνπλ εθηφο ελδηαθέξνληνο θαη αλάιπζεο, είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηελ ππνβφζθνπζα εηεξνγέλεηα, απνηειψληαο έηζη πεγή ζνξχβνπ γηα ην ππφ 

εμέηαζε εθάζηνηε ππφδεηγκα. Καζψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κεηαβιεηέο κέλνπλ 

εθηφο ηεο δηεξεχλεζεο, δελ ππάξρεη λφεκα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ  γηα ην 

ηκήκα  ηεο παιηλδξφκεζεο, νπφηε απηή κπνξεί λα ιάβεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

 

φπνπ ην , 
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απνηειείηαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ ζην . Δάλ ην ,ζπζρεηηζηεί κε νηαδήπνηε 

απφ ηηο κεηαβιεηέο, νπνηαδήπνηε εθηίκεζε κηαο παιηλδξφκεζεο ηνπ  κε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο  κεηαβιεηέο ζα ππφθεηηαη ζε κε παξαηεξνχκελε κεξνιεςία 

ιφγσ εηεξνγέλεηαο. Αθφκα θαη αλ απηφ δελ ζπκβεί, δειαδή δελ ζπζρεηηζηεί απηφο ν 

παξάγνληαο κε νηαδήπνηε επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή, ε παξνπζία ηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη αλαπνηειεζκαηηθνχο εθηηκεηέο θαη κε απνδεθηά ηππηθά ζθάικαηα. 

Βαζηθφο ζηφρνο ζε κηα έξεπλα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πίλαθεο δεδνκέλσλ είλαη λα 

ζεξαπεχζεη ή αθφκε θαη λα ππεξθεξάζεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. 

 

5.5 Οηθνλνκεηξηθή ηερληθή θαη κέζνδνο εθηίκεζεο 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, είλαη εθείλε ηεο 

Δθηίκεζεο Γεληθεπκέλσλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (Generalized Least Squares – 

GLS), ε νπνία παξάγεη ακεξφιεπηνπο, ζπλεπείο, απνηειεζκαηηθνχο θαη αζπκπησηηθά 

θαλνληθνχο εθηηκεηέο. Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Ζ πξψηε είλαη εθείλε ηεο παιηλδξφκεζεο ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ θαη ε δεχηεξε ηεο 

παιηλδξφκεζεο ηπραίσλ επηδξάζεσλ. 

 Παιηλδξόκεζε ζηαζεξώλ επηδξάζεσλ: ηελ πξψηε πεξίπησζε νη κέζεο ηηκέο 

ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο παξαηεξήζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ππνινγίδνληαη θαη αθαηξνχληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε 

απηή. Απηή ε κνξθή παιηλδξφκεζεο είλαη γλσζηή ζαλ ελδν – νκαδηθή 

παιηλδξφκεζε (within-groups regression) θαζψο επεμεγεί ηηο δηαθπκάλζεηο πεξί 

ηνλ κέζν ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κέζσ ησλ δηαθπκάλζεσλ πεξί ησλ κέζσλ 

ηηκψλ ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ νκάδα ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

αθνξά ζε θάζε κηα μερσξηζηή πεξίπησζε. Βεβαίσο ζηελ πεξίπησζε απηή 

ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο: 

 Απώιεηα ηνπ  θαη θάζε άιιεο κεηαβιεηήο ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή γηα 

θάζε κία πεξίπησζε 

 Πηζαλέο επηδξάζεηο ζηνλ δηαηαξαθηηθφ φξν απμάλνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ θαη 

παξάγνληαο αλαθξηβείο εθηηκεηέο. 
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 Ύπαξμε κεγάιεο απώιεηαο βαζκώλ ειεπζεξίαο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

παιηλδξνκήζεηο, κε πιήζνο ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 Παιηλδξόκεζε ηπραίσλ επηδξάζεσλ: ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 

θαηαδείρζεθε ε αδπλακία ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο παιηλδξφκεζεο ζηαζεξψλ 

επηδξάζεσλ φηαλ ππάξρνπλ εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο. Απηή ε αδπλακία 

απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο απηψλ ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο παιηλδξφκεζεο είλαη εθείλνο ηεο παιηλδξφκεζεο ηπραίσλ 

επηδξάζεσλ, ν νπνίνο φκσο γηα λα εθαξκνζηεί απαηηεί ηελ ηθαλνπνίεζε δχν 

αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

o Σπραηόηεηα ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απφ έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ, 

δήηεκα ην νπνίν θαιχπηεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ε επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο έγηλε απφ ηξίην θνξέα (Γ.Γ.Π..) απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν βάζεη ηεο δπλαηφηεηαο ηαπηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. 

o Αλεμάξηεηε θαηαλνκή ησλ κε εμεηαδνκέλσλ κεηαβιεηώλ έλαληη ησλ 

εμεηαδνκέλσλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ φπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλάο 

καο δελ πθίζηαηαη σο δήηεκα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ. 

Ζ πξφηαζή καο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ ππφ κνξθή πίλαθα, ηε ζπκβαηφηεηα ζηελ κνξθή ησλ επεμεγεκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελππαξρφλησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε εθηίκεζε κέζσ ηεο Παιηλδξφκεζεο Σπραίσλ Δπηδξάζεσλ γηα 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 Γελ θαηαιχεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κεηαβιεηψλ ησλ νπνίσλ νη 

παξαηεξήζεηο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε πεξηπηψζεηο εληφο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 Δμππεξεηνχληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο, θαζηζηψληαο 

αζθαιή ηελ ηειηθή εθηίκεζε. 
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ην Κεθάιαην απηφ έγηλε δηεμνδηθή παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 

απνηίκεζεο ηεο επίπησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αλαιχζεθε ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη δηαηππψζεθαλ νη ππνζέζεηο νη νπνίεο 

ζπλζέηνπλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Παξνπζηάζηεθε ηέινο ε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο 

ηζρχνο ησλ ππνζέζεσλ βάζεη ηεο νπνίαο ζα απαληεζεί θαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

ην ακέζσο επφκελν Κεθάιαην, ζα παξαηεζνχλ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχληαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

 

6.1. Δηζαγσγή 

Καζψο ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην παξαηέζεθε ε πξνηαζείζα κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο έξεπλαο ζην παξφλ Κεθάιαην ζα 

παξαηεζνχλ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απιήο δηεξεχλεζεο 

ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν επί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 5
ν
 Κεθάιαην, έγηλε δηα ηεο πξνζέγγηζεο ζε 

δηαθξηηέο θάζεηο, πξνθεηκέλνπ αξρηθά λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ή κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ ζε 

πξφγξακκα γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαη ζε δεχηεξε θάζε, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αλ θαη θαηά 

πφζν επεξεάδεη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ην εηζφδεκα ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ. 

 

6.2. Γεληθά Δπξήκαηα θαη Παξαηεξήζεηο 

Σα ζηνηρεία παξέρνπλ δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο (δει. ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, θαηνηθία, θ.ιπ.) θαη πιεξνθνξίεο γηα ην εηζφδεκα (πνπ δηαθξίλεηαη βάζεη 

ηεο πεγήο) κεηαμχ 2000 θαη 2006.  Ζ δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο βαζίζηεθε ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα λα εληνπίζεη ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη γη’ απηφ ην 

δείγκα επειέγε ηπραία. Οη κεηαλάζηεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ βάζεη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κεηά απφ ην παξάδεηγκα ησλ παξφκνησλ κειεηψλ (Γεκνπιάο, 

Παπαδνπνχινπ 2004). Γεληθψο, θαη εμεηάδνληαο ηνλ πιεζπζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

κεηαλαζηψλ, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζπκπίπηνπλ κε 
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δηάθνξεο ζρεηηθέο δεκνγξαθηθέο κειέηεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο σο ζχλνιν θαζψο θαη 

κε ηελ εηθφλα ηεο γεληθήο απνγξαθήο ηνπ 2001. 

Οη κεηαλάζηεο θνξνινγνχκελνη θαη εξγαδφκελνη σο ππάιιεινη, πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο. πγθεθξηκέλα, 52,2% είλαη απφ ηελ Αιβαλία, 

6,5% απφ ηε Βνπιγαξία θαη 3,9% απφ ηε Ρνπκαλία, θαη αθνινπζνχληαη απφ ρψξεο 

φπσο ην Παθηζηάλ, ε πξία, ε Ρσζία, ε Μνιδαβία, ε Γεσξγία, θαη άιιεο. Απηή ε 

εηθφλα ζπκπίπηεη κε άιιεο κειέηεο (Baldwin-Edwards θαη ινηπνί, 2004) γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ επξηζθφκελνπ ζηελ Διιάδα κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Ζ αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ειηθίαο απηήο ηεο νκάδαο δείρλεη έλα πςειφ πνζνζηφ ησλ 

νηθνλνκηθά δξαζηήξησλ αηφκσλ (15-64). Ζ κέζε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 38,58 

έηε (sd=12.90). Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ 

αηφκσλ (59.6%). Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνηθίιιεη ζχκθσλα κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο 

φπσο ην Μπαγθιαληέο θαη ην Παθηζηάλ απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ 

άλδξεο. Οκνίσο, ε πξία θαη ε Αίγππηνο εκθαλίδνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά αλδξψλ 

(90%). 

ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Μεζνγεηαθφ Παξαηεξεηήξην 

Μεηαλάζηεπζεο εθ κέξνπο Ηλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, κηα ζχγθξηζε 

κε ηνλ εγγελή ειιεληθφ πιεζπζκφ δείρλεη έλαλ πιεζπζκφ κε κεγαιχηεξν κέζν φξν 

ειηθίαο θαη κε ιηγφηεξα ηέθλα. πλεπψο, ν πιεζπζκφο ησλ επξηζθφκελσλ 

θνξνινγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ειηθηαθφ δπλακηζκφ. 

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ επξηζθφκελσλ ζηελ ρψξα θνξνινγνπκέλσλ κεηαλαζηψλ κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

 

Φώπα Πποέλεςζηρ 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ, ηα θνξνινγηθά 

ππνθείκελα ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο κηζζσηνί πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ φκνξεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 52,2% απφ ηελ 

Αιβαλία, ην 6,5% απφ ηε Βνπιγαξία, ην 3,9% απφ ηελ Ρνπκαλία θαη αθνινπζνχλ 

ρψξεο φπσο ην Παθηζηάλ, ε πξία, ε Ρσζία, ε Μνιδαβία, ε Γεσξγία, θ.α. Ζ εηθφλα 
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απηή ζπκπίπηεη θαη κε ηηο άιιεο κειέηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα (Martin Baldwin-Edwards θ.α., 2004) 

 

Γηάγξακκα 6.1: Πξνέιεπζε Μεηαλαζηψλ (Πιεζπζκφο) 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

 

 

Ηλικιακή Σύνθεζη 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθηαθή ζχλζεζε  παξνπζηάδνπλ έλα 

πνζνζηφ πάξα πνιχ πςειφ γηα άηνκα πνπ  βξίζθνληαη ζε εξγάζηκε ειηθία (15-64), 

θαη απηή εηθφλα εληζρχεηαη απφ ηελ κέζε ειηθία 38,58 έηε θαη ηελ εκθαληδφκελε 

ηππηθή απφθιηζε πνπ είλαη 12,902. ηελ κειέηε ηνπ Μεζνγεηαθνχ Παξαηεξεηήξηνπ 

Μεηαλάζηεπζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΜΔΠΟ γίλεηαη κάιηζηα θαη ε ζχγθξηζε κε ηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη αξθεηά γεξαηφηεξνο θαη κε ιηγφηεξα 

παηδηά ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ησλ ππεθφσλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ. 
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Γηάγξακκα 6.2: Ζιηθηαθή χλζεζε Μεηαλαζηψλ (Πιεζπζκφο) 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

 

Σσέζη Φύλων 

Ζ ζρέζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

πιεζπζκνχ αλαθνξάο είλαη ζπλεπήο θαζψο δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαληηθή αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ αλδξψλ (πνζνζηφ 59.6%). ηελ πεξίπησζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ νη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Έηζη, νη Αζηαηηθέο 

ρψξεο φπσο ην Μπαγθιαληέο θαη ην Παθηζηάλ έρνπλ ζρεδφλ κφλν αλδξηθφ πιεζπζκφ, 

φπσο άιισζηε θαη νη Αξαβηθέο ρψξεο. Ζ πξία θαη ε Αίγππηνο έρνπλ πνιχ πςειά 

πνζνζηά αλδξηθνχ πιεζπζκνχ πεξί ην 90%, φπσο θαη φιεο ζρεδφλ νη ππφινηπεο 

Αθξηθαληθέο ρψξεο.  
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Γηάγξακκα 6.3: ρέζε Μεηαμχ Φχισλ (Πιεζπζκφο) 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

 

 

Διζοδημαηικά Φαπακηηπιζηικά 

ε φηη αθνξά ζηα εηζνδήκαηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Διιάδα εμεηάδνπκε αξρηθά ην πφζνη εμ απηψλ δήισζαλ εηζνδήκαηα ηελ πεξίνδν 

2000 – 2005 θαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ ηε γεληθή 

εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επίδνζεο.  ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ήηαλ αξρηθά δνζκέλα ζε δξαρκέο, ε κεηαηξνπή ζε Δπξψ έγηλε κε βάζε ηελ επίζεκε 

εηζνδεκαηηθή ηζνηηκία. 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2000 φπνπ εηζφδεκα δήισζαλ 

107389 άηνκα, ε εηθφλα κεηαβάιιεηαη ξηδηθά θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2005 δειψλεηαη 

εηζφδεκα απφ 331236 άηνκα (βι. ζρεηηθφ Γηάγξακκα 6.4). Ζ αχμεζε θαηά 300% θαη 

πιένλ, εμεγείηαη θπξίσο απφ ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν αθελφο έθαλε δπλαηή ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηακνλήο ζηελ ρψξα 

ζε πνιινχο έσο ηφηε παξάλνκα επξηζθφκελνπο ζηε ρψξα κεηαλάζηεο.  
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Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ 2910/2001 (ΦΔΚ 91, η. Α΄), νη αιινδαπνί 

πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

  

 

Γηάγξακκα 6.4: Δμέιημε Γειψζεσλ Δηζνδήκαηνο – Μηζζσηνί 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

 

Σν δεχηεξν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε άκεζε θαη έκκεζε ζχλδεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο παξακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ (πιελ Δ.Δ.) ρσξψλ ζηελ Διιάδα κε 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ εηθφλα απηή 

επέηξεςε θαη ηελ εκθάληζε αλάινγεο εηθφλαο ζηελ εμέιημε ησλ κέζσλ εηζνδεκάησλ 

ησλ κηζζσηψλ. χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ην κέζν δεισζέλ εηζφδεκα φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ παξνπζηάδεη 

κηα αχμεζε ηεο ηάμεο 23.47%. Ζ εμέιημε απηψλ ησλ κεγεζψλ εκθαλίδεηαη ζην θάησζη 

δηάγξακκα (βι. ζρεηηθφ Γηάγξακκα 6.5). 
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Γηάγξακκα 6.5: Δμέιημε Μέζνπ Δηζνδήκαηνο Μεηαλαζηψλ (Μηζζσηνί)             

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

 

Ζ αχμεζε ησλ δειψζεσλ αιιά θαη ηνπ κέζνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νδήγεζε ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 

2000 – 2002 θαη έπεηηα κηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπο ζηα επίπεδα απηά. πγθεθξηκέλα, 

απφ 37040 θνξνινγεζέληα θπζηθά πξφζσπα ην 2000 παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 41.98% ζηα 52592 άηνκα ην 2001 θαη ζηα 53904 ην 2002.  

Δίλαη απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί ε ηαπηφρξνλε αιιαγή ζηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία ε νπνία θαη επηηξέπεη ζηνπο αλήθνληεο ζε ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά 

ζηξψκαηα λα κελ ππνβάιινπλ θνξνινγηθέο δειψζεηο. Έηζη, εμεγείηαη ελ κέξεη θαη ε 

ππνρψξεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δειψζεσλ. 
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Γηάγξακκα 6.6: Μεηαλάζηεο πνπ ππέβαιαλ θνξνινγηθή δήισζε 

(Μηζζσηνί: 2000 – 2005)  

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

Αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ κηζζσηψλ 

ππεθφσλ άιισλ ρσξψλ ηα νπνία φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 4 θαη ηνλ κέζν 

παξαθξαηεζέληα θφξν. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία, ε εηζδνρή κεγάινπ αξηζκνχ 

θνξνινγνχκελσλ αιινδαπψλ είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ κέζνπ 

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2001 θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ.  

 

Γηάγξακκα 6.7: Μέζνο Παξαθξαηεζείο Φφξνο (Μηζζσηνί, 2000 – 2005)                             

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 
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Ζ πνξεία ηνπ κέζνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ε αχμεζε δειαδή ηνπ κέζνπ 

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2002 θαη εληεχζελ, εμεγείηαη θπξίσο 

βάζεη ηεο λφκηκεο θαη αζθαιηζκέλεο εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ, ε νπνία απνηειεί 

ζεζκηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 2910/2001 (ΦΔΚ 91, η. Α΄).  

χκθσλα κε ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ αιιά θαη ηεο αχμεζεο 

ηνπ κέζνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ ηελ πεξίνδν 2000 – 2005, είλαη θπζηνινγηθή ε 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ γηα ηνπο κηζζσηνχο αιινδαπνχο. 

Απηφ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα  πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Γηάγξακκα 6.8: πλνιηθφο Παξαθξαηεζείο Φφξνο                                                   

(Μηζζσηνί, 2000 – 2005)                                                                                                 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ 

 

πσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, ε παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηελ ππφζεζε φηη ε 

εθπαίδεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο ζπλεηζθέξεη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Κξίζεθε ζθφπηκν, πξνηνχ δηεξεπλεζεί ε επίπησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην 

εηζφδεκα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, λα δνθηκαζηεί ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 
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ζε έλα εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν έρεη δηεξεπλεζεί ζε έθηαζε ζην εμσηεξηθφ ζε 

ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ καθξά παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ, δειαδή ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ 238 αηφκσλ απφ ηα νπνία ηειηθά επειέγεζαλ 110 

ιφγσ ηεο πιεξφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ, φπσο αλαιχνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα 

είλαη ηα αθφινπζα:  

 πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζηα Πξνγξάκκαηα 

Δθκάζεζεο Διιεληθήο Γιψζζαο, ε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ αιινδαπψλ. πγθεθξηκέλα, ελψ ε πιεηνςεθία (29%) ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αιβαλία, ππάξρεη ζεκαληηθή 

εθπξνζψπεζε απφ ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία κε 

22.7% θαη 6.7% αληίζηνηρα. Καηά ηα ινηπά, ε ζεκαληηθφηεξε εθπξνζψπεζε 

πέξα απφ απηέο ηηο ρψξεο πξνέξρεηαη απφ ηηο ινηπέο φκνξεο ρψξεο θαη ηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 ε φηη αθνξά ζηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα, ην 74% ησλ επηκνξθσζέλησλ, είλαη ειηθίαο απφ 20 έσο 50 εηψλ. Ζ 

εηθφλα απηή είλαη ζπκβαηή κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ αιινδαπψλ κηζζσηψλ. 

 Σν ζηνηρείν ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ηελ εηθφλα κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ 

πιεζπζκνχ, είλαη ε ζρέζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. ε φηη αθνξά ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ησλ ΚΔΔ, ε ζρέζε απηή είλαη αλαζηξακκέλε κε ηηο γπλαίθεο 

λα απνηεινχλ ην 62.6% ηνπ ζπλφινπ. Απηφ εμεγείηαη εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη 

νη αιινδαπνί άλδξεο εξγάδνληαη, ελψ αληίζηνηρα νη αιινδαπέο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν θαη ζπλεπψο 

δηαζέζηκν ρξφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, κπνξνχκε 

λα απνδψζνπκε απηή ηελ εηθφλα θαη ζηελ ηάζε ησλ ζπδχγσλ ειιήλσλ 

ππεθφσλ λα εθπαηδεχνληαη θαη λα καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα σο κέζν 

γηα ηελ ηαρχηεξε θαη νκαιφηεξε θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε.  

 ηελ πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε πξνγξάκκαηα βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ε εηθφλα εκθαλίδεηαη ε εμήο: Σν δείγκα 
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απηψλ ησλ εθπαηδεπκέλσλ ην νπνίν θαη ηαπηνπνηήζεθε απφ ηε ΓΓΠ αξηζκεί φπσο 

ήδε αλαιχζεθε 170 άηνκα ζε ζχλνιν 1583. Σα άηνκα απηά εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη είλαη αιινδαπνί ππήθννη νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ 

επηηπρψο ην πξφγξακκα εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ. 

Πίλαθαο 6.1: Πεξηγξαθηθά ηνηρεία Γείγκαηνο ΖΡΧΝ 

Μεηαβιεηή Παξαηεξήζεηο Μέζνο Σππ. Απφθιηζε Δι. Μεγ. 

A 1360 2.775 1.010304 1 6 

G 1360 1.317647 .4657326 1 2 

O 1360 2.064706 .3702572 1 4 

Yi,t 1360 5.379342 2.602452 .2832 14.14735 

Πεγή: ηνηρεία Έξεπλαο 

Σν δείγκα απηφ επειέγε, φπσο εμεγήζεθε πξνεγνπκέλσο ζπγθξνηήζεθε απφ εθείλεο 

ηηο παξαηεξήζεηο εθείλεο νη νπνίεο θαηέζηε δπλαηφ λα ηαπηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη παξνπζηάδεη δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε εθείλα ηνπ ινηπνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, ε αλαινγία κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη 76.5% πξνο 23.5% 

(βιέπε ην αθφινπζν δηάγξακκα), επηβεβαηψλεη ηελ ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ 

αλδξψλ. 
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Γηάγξακκα 6.9: ρέζε Μεηαμχ Φχισλ (Γείγκα ΖΡΧΝ) 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΠ - ΓΓΓΒΜ 

 

Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο επηβεβαηψλεη θαη εθείλε κε ηελ 

ζεηξά ηεο ηελ εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ κε ηελ κέζε ειηθία 

λα είλαη κ = 36.68 έηε θαη γεληθψο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα αλήθεη 

ζηελ ειηαθή νκάδα απφ 22 έσο 55 εηψλ (97.1% ησλ πεξηπηψζεσλ), λα απνηειείηαη 

δειαδή απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ. 
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Γηάγξακκα 6.10: Ζιηθηαθή Γηάξζξσζε (Γείγκα ΖΡΧΝ) 

Πεγή: ηνηρεία  ΓΓΓΒΜ 

 

Ζ πξνέιεπζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφηεξν πξνθίι ησλ 

κεηαλαζηψλ θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο είλαη απφ ηξίηεο (πιελ Δ.Δ.) 

ρψξεο θαη ηδηαίηεξα απφ φκνξεο ρψξεο φπσο ε Αιβαλία θαη ε Βνπιγαξία, νη ππήθννη 

ησλ νπνίσλ αξηζκνχλ ην 71.6% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. 
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Γηάγξακκα 6.11: Πξνέιεπζε Μεηαλαζηψλ (Γείγκα ΖΡΧΝ) 

Πεγή: ηνηρεία ΓΓΓΒΜ 

 

 

 

6.3. Πξώηε Φάζε Γηεξεύλεζεο 

6.3.1. Ππόγπαμμα εκμάθηζηρ γλωζζικών δεξιοηήηων 

ηελ θάζε απηή δηεξεπλάηαη ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε πξφγξακκα εθκάζεζεο 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ.  

πσο ζηελ αξρή ηνπ ηξέρνληνο Κεθαιαίνπ, ε πξψηε εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, 

εμέηαζε έλα γλψξηκν πεδίν ζηελ ζρεηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία: ηελ εμέιημε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο δείγκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

Κεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο κειέηεο  

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

εμέιημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο, 

αθνινπζήζεθε  ε κέζνδνο ηνπ ειέγρνπ t – test Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ (Independent 

samples t-tests). 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:  

 Δηζνδεκαηηθή κεηαβνιή κεηαμχ ηνπ έηνπο 2004 (ην έηνο ηεο επηκφξθσζεο) 

θαη 2005 (έλα έηνο κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο)  

 Δηζνδεκαηηθή κεηαβνιή κεηαμχ ηνπ έηνπο 2005 (έλα έηνο κεηά ηελ πεξάησζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο) θαη ηνπ έηνπο 2006 (έλα έηνο κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) 

 

πλνιηθά, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο (Γ income) κεηαμχ 2004 θαη 

ην 2005 ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο κεηαλάζηεο (M = 22.37, SE = 

4.99) ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο νη νπνίνη εθπαηδεχζεθαλ (M = 20.02, SE = 4.70). Σν 

επφκελν βήκα ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ήηαλ ζεκαληηθή απηή ε εηζνδεκαηηθή 

κεηαβνιή κεηαμχ ησλ δχν δεηγκάησλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ ησλ t – 

ειέγρσλ Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ (Independent samples t-tests) θαηαδεηθλχεη φηη ε 

δηαθνξά απηή δελ ήηαλ ζεκαληηθή: 

t (254) =.333, p =.370 

Αληίζεηα, ην 2006 παξαηεξείηαη κηα ακειεηέα αιιαγή ζην εηζφδεκα (t (257) = – 

1.810, p =.036) γηα ηνπο εθπαηδεπζέληεο κεηαλάζηεο (M = 28.69, SE = 5.77) ζε ζρέζε 

κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο (M = 15.35, SE = 4.68), ρσξίο σζηφζν, 

απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

ηε ζπλέρεηα πξνρσξνχκε ζηελ επηκέξνπο δηεξεχλεζε, δηελεξγψληαο ρσξηζηέο 

αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν νη επηπηψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζε 
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γισζζηθέο δεμηφηεηεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο κεηαλάζηεο. 

Πξψηνλ, κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο ζηνπο άλδξεο κεηαλάζηεο. 

Δθ ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη, θαηά κέζν φξν, νη άλδξεο κεηαλάζηεο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο εκθαλίδνπλ νξηαθή 

αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο κεηαμχ 2004 θαη 2005 (M = 30.92, SE = 6.56) ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο νη νπνίνη δελ εθπαηδεχηεθαλ (M = 29.17, SE = 

6,37). Ζ αχμεζε απηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σελ πεξίνδν 2005 – 2006 δελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε (t 

(142) =  -1.108, p = .135) ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κεηαλαζηψλ ζηελ κεηαβνιή ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο γηα εθείλε ηελ πεξίνδν, παξά ην γεγνλφο φηη ε κεηαβνιή ζην κέζν 

εηζφδεκα ήηαλ πςειφηεξε γηα ηνπο εθπαηδεπζέληεο κεηαλάζηεο (M = 27.72, SE = 

7.57) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο (M = 16.15, SE = 6.34). 

ηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπζείζεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, γηα ηηο ίδηεο πεξηφδνπο αλαθνξάο. Σα επξήκαηα 

παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

Σελ πεξίνδν 2004 θαη 2005 (Γ2005) δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζεηζψλ (M = 11.27, SE = 6.46) 

θαη κε εθπαηδεπζεηζψλ κεηαλαζηξηψλ (M = 11.76, SE = 7.87), κε απνηέιεζκα (t (116) 

= .048, p = .481). 

Ζ εηθφλα απηή παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ηελ πεξίνδν 2005 – 2006. 

Οη κεηαλάζηξηεο νη νπνίεο εθπαηδεχηεθαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα εκθάληζαλ κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην εηζφδεκά ηνπο ηελ ρξνληθή απηή πεξίνδν (t 

(113) = -1.423, p < .10) κε (M = 29.45, SE = 8.48) Σελ ίδηα ζηηγκή, νη κε 

εθπαηδεπζείζεο νκφινγνί ηνπο παξνπζίαζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο (M = 13.91, SE = 

6.57). Ζ δηαθνξά απηή βεβαίσο είλαη κάιινλ κηθξή ζε κέγεζνο θαζψο είλαη ηεο ηάμεο 

r = .13.  
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6.3.2. Αποηίμηζη Ππώηηρ Φάζηρ: Ππόγπαμμα Δκμάθηζηρ Γλώζζαρ 

Απνηηκψληαο, ηελ αξρηθή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο θεληξηθήο καο ππφζεζεο, εάλ 

δειαδή θαη θαηά πφζν κπνξεί έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα λα επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ηελ εμέιημε ηνπ εηζνδήκαηνο, παξαηεξνχκε φηη, απφ ηα αξρηθά απηά επξήκαηα 

πξνθχπηεη φηη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηξηψλ είλαη εκθαλή δχν έηε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Χο γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα κπνξεί λα ζπλαρζεί ην φηη νη κεηαλάζηεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο ηεο ΓΓΓΒΜ παξνπζηάδνπλ θαηά 

ην ππφ δηεξεχλεζε δηάζηεκα κεγαιχηεξε αχμεζε ζην εηζφδεκά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε 

έλα ηζνδχλακν, απφ άπνςε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, δείγκα ησλ αλεθπαίδεπησλ 

κεηαλαζηψλ. Ζ επίδξαζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο έγηλε εκθαλήο δχν έηε κεηά απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ήηαλ ηζρπξφηεξε ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζε απηφ. 

 

6.4. Γεύηεξε Φάζε Γηεξεύλεζεο 

6.4.1. Ππόγπαμμα εκμάθηζηρ βαζικών δεξιοηήηων σειπιζμού ηλεκηπονικού 

ςπολογιζηή 

ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα πξνρσξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηζρχνο ηεο θχξηαο ππφζεζεο 

πεξί ηεο ζρέζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή.  

Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ελδείμεσλ γηα ηελ ηζρχ ηεο, είλαη ε ίδηα κε εθείλε πνπ 

αθνινπζήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεκάησλ εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Έηζη, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. 

Χο κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη t – έιεγρνη Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ (Independent 

samples t-tests). Σν ζπλνιηθφ δείγκα απνηειείην απφ 170 άηνκα – ελήιηθεο 

εθπαηδεπζέληεο κεηαλάζηεο – θαη 170 άηνκα, επίζεο ελήιηθεο κεηαλάζηεο κε ηα ίδηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, σο νκάδα ειέγρνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Πεξαηηέξσ αλαιχζεηο δηελεξγήζεθαλ ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ εηζνδήκαηνο κε ην θχιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  Καη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε, νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο εθθξάζηεθαλ σο κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο 
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κεηαμχ ησλ εηψλ 2003 θαη 2004 (έλα έηνο πξηλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο), κεηαμχ ησλ εηψλ 2004 θαη 2005 (ην έηνο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) θαη ηελ πεξίνδν 2005 – 2006 (έλα έηνο κεηά ην πέξαο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Πξνηνχ δηελεξγεζνχλ νη πεξηγξαθείζεο 

αλαιχζεηο, επηβεβαηψζεθε ε ηζρχο ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ πεξί 

θαλνληθφηεηαο.  

Χο γεληθή παξαηήξεζε κπνξεί λα επηζεκαλζεί ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2003 – 2004 (M = 30, 

SE = 8.68) ζπγθξηλφκελε κε εθείλε ησλ νκνιφγσλ ηνπο κε εθπαηδεπζέλησλ (M = 

23.5, SE = 6.19). Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζή καο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ή φπνηα 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο παξαηεξεζείζαο κεηαβνιήο θαηέδεημε κέζσ ησλ  t – 

ειέγρσλ Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ φηη απηή ε δηαθνξά δελ είλαη ηειηθψο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, θαζψο:  

t (340) =  -.607, p = .544. 

ηελ αλάιπζε γηα ηελ πεξίνδν 2004 θαη 2005 (ηελ πεξίνδν δειαδή ηεο θαηάξηηζεο) ε 

κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο εθπαηδεπζέληεο ελήιηθεο ε δηαθνξά ηεο ζεηηθήο 

εηζνδεκαηηθήο κεηαβνιήο θαηέζηε ζε βάξνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ (M = 

7.66, SE = 3.36) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο (M = 13.1, 

SE = 5.66). Ο έιεγρνο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο αλσηέξσ δηαθνξνπνίεζεο 

θαηέδεημε φηη απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο:  

t (340) =  .821, p = .412. 

Ζ εηθφλα ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο νπζηαζηηθά αλαηξέπεηαη γηα ην δηάζηεκα ην 

νπνίν αθνξά ζην έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σελ πεξίνδν απηή 2005 – 2006, ε εηζνδεκαηηθή κεηαβνιή γηα ηνπο 

εθπαηδεπζέληεο θαηεγξάθε σο ζεηηθή (M = 42.6, SE = 8.02). Αληίζεηα, γηα ην ίδην 

δηάζηεκα, νη κε εθπαηδεπζέληεο κεηαλάζηεο εκθαλίδνπλ κηα πξαγκαηηθή αξλεηηθή 

εηζνδεκαηηθή κεηαβνιή (M = -6.24, SE = 2.29). Γηα πξψηε θνξά ηα απνηειέζκαηα 

ησλ t – ειέγρσλ Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ απμεκέλε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο ηεο εηζνδεκαηηθήο κεηαβνιήο κεηαμχ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ  θαη ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ: t (340) =  -5.852, p = .000.  
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πσο θαη ζηελ πξψηε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, έηζη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, επηκέξνπο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 

ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην εηζφδεκα σο θαη ε νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ θαη κεηαλαζηξηψλ βάζεη ηνπ θχινπ ηνπο. 

ρεκαηίζηεθαλ έηζη, βάζεη ηνπ θχινπ δχν επηκέξνπο δείγκαηα ηα νπνία απνηεινχλ 

θαη ην ζπλνιηθφ δείγκα, κε ζηφρν λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ζην εηζφδεκα ησλ 

σθεινχκελσλ κεηαλαζηψλ απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ 

πθηζηάκελε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαηέδεημαλ φηη ην έηνο πξν ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (2003 – 2004), νη ηειηθψο εθπαηδεπζέληεο εκθάληζαλ κηα νξηαθά 

κεγαιχηεξε ζεηηθή εηζνδεκαηηθή κεηαβνιή  (M = 29.95, SE = 10.5) ζε ζρέζε κε ηνπο 

νκνιφγνπο ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο (M = 22.2, SE = 7.65), ε νπνία θαη δελ πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή: t (232) = – .566, p = .572.  

Παξνκνίσο, δελ θαηεγξάθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά t (232) =  .211, p 

= .833) ζηελ εηζνδεκαηηθή κεηαβνιή ησλ εθπαηδεπζέλησλ αλδξψλ ην έηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο (2004 – 2005). Σελ πεξίνδν απηή κάιηζηα ε ζεηηθή εηζνδεκαηηθή 

κεηαβνιή ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο άλδξεο κεηαλάζηεο (M = 

12.9, SE = 6.66) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπζέληεο νκνιφγνπο ηνπο (M = 11.3, SE 

= 4.1), γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζε χπαξμε ελαιιαθηηθνχ θφζηνπο ην 

νπνίν πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαθπγφλησλ εηζνδεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Έλα έηνο κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (2005 – 2006), ε γεληθή εηθφλα πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ αλάιπζε αλαδεηθλχεηαη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπζέληεο άλδξεο 

κεηαλάζηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή εηζνδεκαηηθή κεηαβνιή (M = 38.7, SE 

= 7.51), ζε αληίζεζε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο κε εθπαηδεπζέληεο, ησλ νπνίσλ ηα 

εηζνδήκαηα ην ίδην δηάζηεκα κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαηά κέζν φξν (M = -7.88, SE = 

2.96). Ζ εηζνδεκαηηθή απηή κεηαβνιή εκθαλίδεηαη ηζρπξψο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

θαζψο, απφ ηα  απνηειέζκαηα ησλ t – ειέγρσλ Αλεμαξηήησλ Γεηγκάησλ πξνέθπςε 

φηη: t (232) = – 5.252, p = .000. 
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ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε επίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην εηζφδεκα ησλ 

εθπαηδεπζεηζψλ κεηαλαζηξηψλ. Δηδηθφηεξα, δελ παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζην εηζφδεκα γηα ηελ πεξίνδν πξν ηεο παξαθνινχζεζεο (κεηαμχ 2003 θαη 

ην 2004) γηα ηηο ηειηθά εθπαηδεπζείζεο (M = 30.2, SE = 10.44) ζε ζρέζε κε ηηο 

νκνιφγνπο ηνπο νη νπνίεο δελ παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα (M = 25.5, SE = 

14.06), φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ: t (108) = -.269, 

p =.788. 

Γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2005, ηα επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη φπσο θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ αλδξψλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ, θαηά ην έηνο ηεο εθπαίδεπζεο, 

παξαηεξείηαη κηα αξλεηηθή κέζε κεηαβνιή ζηα εηζνδήκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα (M =-4.2, SE = 4.86) ζε αληίζεζε κε ηηο 

κεηαλάζηξηεο νη νπνίεο δελ ζπκκεηείραλ (M = 13.35, SE = 10.10), εληζρχνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηελ ππφζεζε ηεο χπαξμεο δηαθπγφλησλ εηζνδεκάησλ εμαηηίαο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Πάλησο, ε δηαθνξά απηή φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα: t (108) = 1.280, p =.203. 

Ζ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπζεηζψλ κεηαλαζηξηψλ ζε ζρέζε 

κε εθείλεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ αιιάδεη επίζεο ην έηνο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (2005 – 2006). Γηα πξψηε θνξά εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε: t (108) = -3.118, p =.002 ζηε κεηαβνιή ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα ελδηαθέξνληνο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

πγθεθξηκέλα, νη κεηαλάζηξηεο νη νπνίεο απνθνίηεζαλ απφ ην πξφγξακκα εκθάληζαλ 

ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο κεηαμχ 2005 θαη 2006 (M = 55.33, SE = 

23.99) ζε ζρέζε κε ηηο νκφινγέο ηνπο νη νπνίεο θαη δελ εθπαηδεχηεθαλ (M =-3.77, SE 

= 3.67), νη νπνίεο παξνπζίαδαλ αμηνζεκείσηε αξλεηηθή κεηαβνιή.  

 

6.4.2. Αποηίμηζη Γεύηεπηρ Φάζηρ: Ππόγπαμμα Δκμάθηζηρ Βαζικών 

Γεξιοηήηων Φειπιζμού Ηλεκηπονικού Υπολογιζηή  

πλνιηθά, ηα επξήκαηα απφ ηε δηεξεπλεηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

ηζρπξήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ απφ εθείλα ησλ κε 

εθπαηδεπζέλησλ είλαη φηη ηα φπνηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο είλαη εκθαλή έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα δε 

ηεο παξαθνινχζεζεο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ αλάινγεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πξνθχπηεη κηα κεησκέλε νηθνλνκηθή επίδνζε ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζην έκκεζν θφζηνο ηεο 

παξαθνινχζεζεο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαθπγφλησλ εηζνδεκάησλ ηα νπνία ζα 

θαξπψλνληαλ νη εθπαηδεπφκελνη εάλ δηέζεηαλ ην ρξφλν ηνλ νπνίν αθηεξψλνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

 

6.5. Σξίηε Φάζε Γηεξεύλεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

εθκάζεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, αιιά θαη ησλ 

άιισλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Τπφδεηγκα σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ζα εθαξκνζηεί ε 

κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο Παιηλδξφκεζεο Σπραίσλ Δπηδξάζεσλ, ε νπνία θξίζεθε θαη 

σο απνδνηηθφηεξε θαη πξνζθνξφηεξε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε αλαιχζεθαλ. Σα 

δεδνκέλα πίλαθα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα ησλ αηφκσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδαο ειέγρνπ θαη ηελ νκάδα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξίνδν 

2003 έσο θαη 2006 θαη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη 95%. 

 

6.5.1. Τπίηη Φάζη: Γεδομένα Ππογπάμμαηορ Δκμάθηζηρ Βαζικών Γεξιοηήηων 

Φειπιζμού Ηλεκηπονικού Υπολογιζηή 

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Τπνδείγκαηνο, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα,  ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 6 ζηήιεο νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηα εμήο: 

 Ζ πξψηε ζηήιε παξηζηά ηνλ ζηαζεξφ φξν θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ 

Τπνδείγκαηνο. 

 Οη αθφινπζεο πέληε ζηήιεο απεηθνλίδνπλ πέληε εμεηδηθεχζεηο ηνπ 

εξκελεπηηθνχ κνληέινπ.  

o Ζ πξψηε ζηήιε (I) κειεηά ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο (Δ) 
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o Ζ δεχηεξε ζηήιε (ΗΗ) ηεο εθπαίδεπζεο (Δ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία 

(Α) 

o Ζ ηξίηε ζηήιε (III) νηθνδνκεί επί ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνζζέηνληαο 

ζην Τπφδεηγκα ην Φχιν (G)  

o Ζ ηέηαξηε (IV) εληζρχεη πεξαηηέξσ ην Τπφδεηγκα ελζσκαηψλνληαο 

ηελ πξνέιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ  

o Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία (V) ζηήιε παξνπζηάδεη ην ππφδεηγκα ζηελ 

πιήξε αλάπηπμή ηνπ.  

Σέινο, ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα  παξνπζηάδνληαη ηα δηαγλσζηηθά ηνπ κνληέινπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη 95%. Δπηπξνζζέησο, πξνθεηκέλνπ 

λα ειεγρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ εμαηηίαο 

πηζαλήο χπαξμεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο θαη απηνζπζρέηηζεο, δειαδή χπαξμε 

αλαπνηειεζκαηηθψλ ή / θαη αζπλεπψλ εθηηκεηψλ, πξνρσξήζακε ζηνπο ζρεηηθνχο 

ειέγρνπο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηελ κε χπαξμε ησλ δχν απηψλ 

θαηλνκέλσλ. πγθεθξηκέλα: 

 Ζ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ειέγρζεθε κε έιεγρν δείθηε πηζαλνθάλεηαο 

(likelihood ratio test), 

 Ζ απηνζπζρέηηζε ειέγρζεθε κε ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο θαηά Wooldridge 

γηα επαλαιακβαλφκελα δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία (test for autocorrelation in 

panel data). 

Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 6.2: Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα Τπνδείγκαηνο 

 (I) (II) (III) (IV) (V) 

α 
5034.1590 

(z: 46.36,  P>|z| = 0.000) 

5330.4570 

(z: 19.69,  P>|z| = 0.000) 

6268.5460 

(z: 17.51,  P>|z| = 0.000) 

5453.3590 

(z: 7.64,  P>|z| = 0.000) 

2676.2290 

(z: 5.94,  P>|z| = 0.000) 

E 
1380,7330 

(z:11.30, P>|z| = 0.000) 

1392.0230 

(z:11.36, P>|z| = 0.000) 

1363.4800 

(z:11.12, P>|z| = 0.000) 

1365.4230 

(z: 11.14, P>|z| = 0.000) 

1112.5340 

(z: 8.21, P>|z| = 0.000) 

A - 
-107.7912 

(z:-1.19, P>|z| = 0.232) 

-17.5172 

(z:-0.19, P>|z| = 0.849) 

-17.0521 

(z:-0.19, P>|z| = 0.853) 

-80.0050 

(z: -1.26, P>|z| = 0.209) 

G - - 
-896.6465 

(z:-3.94, P>|z| = 0.000) 

-856.7988 

(z: -3.73, P>|z| = 0.000) 

-398.7045 

(z: -2.88, P>|z| = 0.004) 

O - - - 
368.5294 

(z: 1.32, P>|z| = 0.187) 

-56.6108 

(z: -0.34, P>|z| = 0.732) 

LY - - - - 
6439.6000 

(z: 25.01, P>|z| = 0.000) 

R
2
(overall) 0.1240 0.1248 0.1418 0.1444 0.4841 

observations 1360 1360 1360 1360 1020 

εκείσζε: Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ην Υ όπνπ παξηζηά ην εηζόδεκα εθπεθξαζκέλν ζε επξώ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2000) θαη ην α είλαη ε ζηαζεξά. 

Δμαξηεκέλεο Μεηαβιεηέο είλαη νη Δ (παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο), A (ειηθία), G (θύιν), Ο (πξνέιεπζε), θαη LY (εηζόδεκα 

πξνεγνύκελνπ έηνπο) 

R
2
(overall): πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Τπνδείγκαηνο 
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Ζ παξάζεζε ησλ επξεκάησλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ιήςεο κηαο 

πιήξνπο εηθφλαο, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε κίαο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο ζην Τπφδεηγκα, αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο εξκελεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα, ζα παξαηεζνχλ αλαιπηηθά θαη αλά ζηάδηα ηα αθνινπζεζέληα βήκαηα 

θαη ηα επξήκαηα. Έγηλαλ νη απαηηνχκελνη έιεγρνη γηα απηνζπζρέηηζε θαη 

νκνζθεδαζηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ έξεπλα. 

 

6.5.2. Δςπήμαηα Τπίηηρ Φάζηρ: Ππόγπαμμα Δκμάθηζηρ Βαζικών Γεξιοηήηων 

Φειπιζμού Ηλεκηπονικού Υπολογιζηή 

Ζ εθαξκνγή ηεο πξψηεο θαη θχξηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζην Τπφδεηγκα 

παξνπζηάδεη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Ζ εθπαίδεπζε φλησο παξνπζηάδεηαη σο αμηφπηζηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζην 

Τπφδεηγκα θαζψο: z=11.30 και P>z=0.000, κε ζεηηθή επίδξαζε σο πξνο ηελ εμέιημε 

ηνπ εηζνδήκαηνο Y. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηεθκεξηψλεηαη κε 

ζηαηηζηηθή ζαθήλεηα φηη φζνη παξαθνινχζεζαλ ην ππφ δηεξεχλεζε Πξφγξακκα, 

εκθαλίδνπλ φλησο κεγαιχηεξν εηζφδεκα. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

Τπνδείγκαηνο εκθαλίδεηαη σζηφζν ζρεηηθά κηθξφο R
2
 (0.1240), γεγνλφο ην νπνίν 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο θαη άιισλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην 

Τπφδεηγκα. 

ηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ε ειηθία (A) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε ειηθία δίδεηαη σο ςεπδνκεηαβιεηή, θαζψο ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο είλαη ηα αθφινπζα: 

Ζ ειηθία θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη αξλεηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ 

εηζνδήκαηνο (-107.7912), ρσξίο φκσο ε εηζαγσγή λα απνδεηθλχεηαη σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνδείγκαηνο θαζψο z=-1.19 και P>z=0.232. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Τπνδείγκαηνο παξνπζηάδεηαη νξηαθά απμεκέλνο ζε 
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ζρέζε κε ηελ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο R
2
 

(0.1248). 

Ζ εηζαγσγή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Φχιν (G) ζην Τπφδεηγκα, ε νπνία επίζεο 

εθθξάδεηαη σο ςεπδνκεηαβιεηή απνδίδεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηζαγσγήο ζην Τπφδεηγκα, ην Φχιν, 

δηαδξακαηίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηα Πξφγξακκα (z=-3.94 και P>z=0.000). Τπελζπκίδεηαη φηη θαζψο 

ε κεηαβιεηή εθθξάδεηαη ζε 1 γηα ηνπο άλδξεο θαη 2 γηα ηηο γπλαίθεο, απφ ηα 

επξήκαηα πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ κεησκέλν εηζφδεκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο νκνιφγνπο ηνπο (-107.7912), θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ αλάινγεο 

κειέηεο ζρεηηθέο κε ην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηξηψλ (ΚΔΘΗ, 2009). Καηαγξάθεηαη 

επίζεο θαη κηα αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Τπνδείγκαηνο R
2
 ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (0.1418). 

Ο επφκελνο παξάγνληαο πνπ εηζάγεηαη ζην Τπφδεηγκα είλαη ε πξνέιεπζε ησλ 

κεηαλαζηψλ, ε νπνία εθθξάδεηαη σο ςεπδνκεηαβιεηή θαη έρεη δηακνξθσζεί κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ήδε αλαιχζεθε απνδίδεη ηα θάησζη επξήκαηα: 

Ζ εηζαγσγή ηεο Πξνέιεπζεο (O) ζην Τπφδεηγκα δελ αλαδεηθλχεηαη σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ (z=1.32 και P>z=0.187), αζρέησο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ε επίδξαζή ηνπ εκθαλίδεηαη νξηαθά ζεηηθή ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ 

(368.5294). Σέινο, θαηαγξάθεηαη νξηαθή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

Τπνδείγκαηνο R
2
 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (0.1418) ζε (0.1444). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ελήιηθα 

κεηαλάζηε επηδξά ζην ηξέρνλ εηζφδεκα. Ζ εηζαγσγή ινηπφλ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο (LY) δίδεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε πνπ γίλεηαη είλαη φηη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο, 

ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ κεηψλεηαη θαηά ην ελ ηέηαξην, ήηνη απφ 1360 ζε 1020 

παξαηεξήζεηο, γεγνλφο ην νπνίν εμεγείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ζην Τπφδεηγκα ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ησλ 
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παξαηεξήζεσλ γηα ην έηνο 2003, ιφγσ απνπζίαο πξνγελέζηεξσλ δεδνκέλσλ (δειαδή 

γηα ην έηνο 2002). 

Ζ ακέζσο επφκελε παξαηήξεζε, είλαη φηη ε ζπκβνιή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (LY) θαηαδεηθλχεηαη σο ηζρπξά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (z=25.01 και P>z=0.000), ελψ απμάλεηαη δξακαηηθά θαη ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Τπνδείγκαηνο R
2
 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 

(0.1444), ζε (0.4841). Δίλαη επίζεο πξνθαλέο φηη θαζψο παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην εηζφδεκα (6439.6), επεξεάδεη κε ηελ εηζαγσγή ηεο, ηε 

βαξχηεηα ησλ άιισλ δχν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηαγξάθεηαη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ Φχινπ, 

ελψ ζεκαληηθά κηθξφηεξε είλαη ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ρσξίο φκσο λα παχνπλ λα παξακέλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην Τπφδεηγκα. Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ εθηηκεηψλ, κε ην 

εηζφδεκα Υi λα εθθξάδεηαη ζε δέθα ρηιηάδεο επξψ, ην ππφδεηγκά καο παίξλεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή: 

Yi = 0.268 +0.111Εi,t – 0.008Αi,t – 0.040Gi,t + 0.006Oi,t + 0.644LYbi,t, i=1,2,...,n 

 

6.5.3. Αποηίμηζη Τπίηηρ Φάζηρ: Ππόγπαμμα Δκμάθηζηρ Βαζικών Γεξιοηήηων 

Φειπιζμού Ηλεκηπονικού Υπολογιζηή  

Σα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα απνηειέζκαηα ηα νπνία εμήρζεζαλ κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο, απαληνχλ ζηηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο, νη νπνίεο ηέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην 5. 

 Τπάξρεη νπζηαζηηθή -ζεηηθή ζπζρέηηζε- ζρέζε κεηαμχ επηκφξθσζεο 

κεηαλαζηψλ ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Ζ ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη, θαζψο ε επίδξαζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, επεξεάδεη ζεηηθά θαη κε ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ην εηζφδεκα 

ησλ ελειίθσλ κεηαλαζηψλ. 
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 Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδξαζε ζην εηζφδεκα ησλ σθεινχκελσλ 

κεηαλαζηψλ απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ 

πθηζηάκελε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Δμ φζσλ πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζή 

καο, αιιά θαη ε εηθφλα ε νπνία απνθξπζηαιιψλεηαη θαη απφ άιιεο, αλάινγεο 

κειέηεο, δειαδή φηη ην  εηζφδεκα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ην θχιν ηνπο θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ηνπο επηδφζεηο. 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδξαζε απφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ 

σθεινπκέλσλ. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

πξνέιεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, κελ 

επηβεβαηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ππφζεζή καο. 

 

6.5. πκπεξάζκαηα 

Καζψο νινθιεξψζεθε ε παξάζεζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, κπνξνχλ κέζσ απηψλ λα δηαηππσζνχλ θαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, 

φπσο πξνέθπςαλ κέζσ ηεο αθνινπζεζείζαο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Έλα πξψην ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο, είλαη 

φηη φλησο εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εμέιημε 

ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ ελειίθσλ κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ 

νκνιφγσλ ηνπο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ 

θαηά ην έηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην επφκελν έηνο, φπνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηελ κελ 

πξψηε πεξίνδν κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ κε 

εθπαηδεπζέλησλ. πσο ήδε εηπψζεθε, ε κείσζε απηή εμεγείηαη απφ ηε ζεσξία, βάζεη 

ηεο χπαξμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ, έκκεζνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ππφ ηελ κνξθή 

ησλ δηαθπγφλησλ εηζνδεκάησλ. Με ηνλ φξν δηαθπγφληα εηζνδήκαηα ελλννχληαη ηα 

εηζνδήκαηα εθείλα ηα νπνία νη παξαθνινπζνχληεο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα 
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κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαξπσζεί εάλ αληί ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο επέιεγαλ 

ηελ πξφζζεηε εξγαζία. 

Αλ θαη ην άκεζν θφζηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθφ, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ ίδηα 

ζεσξία, ην έκκεζν θφζηνο ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ ππφ ηελ κνξθή ησλ δηαθπγφλησλ 

εηζνδεκάησλ είλαη αξθεηέο θνξέο θαηά πνιχ κεγαιχηεξν θαη ζπρλά απαγνξεπηηθφ γηα 

ηνπο σθεινχκελνπο απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα. 

πσο φκσο πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ηνπ επφκελνπ έηνπο, εθείλνπ πνπ 

αθνινχζεζε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επέλδπζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ην θφζηνο πνπ πξναλαθέξζεθε, εκθαλίδεηαη λα απνδίδεη, θαζψο 

ελψ ηα εηζνδήκαηα ησλ κε εθπαηδεπζέλησλ παξνπζηάδνπλ θάκςε, εθείλα ησλ 

νκνιφγσλ ηνπο πνπ εθπαηδεχζεθαλ δηακνξθψλνληαη κε ζεηηθφ πξφζεκν, δειαδή 

εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηε ζεηηθή βειηίσζε. Ζ χπαξμε κηαο ηέηνηαο εμέιημεο θαη 

κάιηζηα ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηειεί κηα ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ, δηα ηεο βειηίσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 

Ζ βειηίσζε απηή κάιηζηα θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο εθπαηδεπζείζεο 

κεηαλάζηξηεο, γεγνλφο ζεηηθφ, θαζψο σο κεηαλάζηξηεο αιιά θαη σο γπλαίθεο, 

ζχκθσλα κε πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ην θχιν θαη ην εηζφδεκα, 

αληηκεησπίδνπλ εληνλφηεξα ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Ζ εηθφλα απηή ε νπνία δφζεθε κέζα απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο, έπξεπε λα 

αλαιπζεί δηεμνδηθά πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαη ν απνθιεηζκφο ηεο νηαζδήπνηε 

ζπγθπξηαθήο κεηαβνιήο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ απηφ λα θαηαζηεί εθηθηφ, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα Τπφδεηγκα Δθηίκεζεο – βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ αξρηθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ην 

θαηέζηεζαλ πξνηηκεηέν έλαληη ησλ ππνινίπσλ – απνηηκήζεθε ε ζπκβνιή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή σο ζεηηθή 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα 
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επίζεο θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ζην εηζφδεκα ηφζν βάζεη ηνπ θχινπ 

ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελφ ηνπο εηζφδεκα. Χζηφζν, ε 

επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή επί ηνπ εηζνδήκαηνο παγηψλεηαη ζε θάζε εθαξκνγή λένπ 

παξάγνληα ζην πηνζεηεζέλ πξφηππν ρσξίο λα κεηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπ. 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ε νπνία απεηθνλίδεηαη δηα 

ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αληαπνθξίλεηαη ζε φζα 

πεξηγξάθεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο κειέηεο. ε κηα νηθνλνκία κε 

ππεξαλαπηπγκέλν ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα – εθείλν δειαδή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ – θαη 

κε έληαζε ζηελ ηερλνινγία, ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθά αλαιθάβεησλ 

νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ εμαηηίαο ηνπ ππαξθηνχ ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο είλαη πηζαλή. 

Αθφκε πην πηζαλή θαζίζηαηαη ε νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε γηα ηα άηνκα εθείλα ηα 

νπνία εληάζζνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε φξνπο αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ζηεξνχκελα πηζηνπνηεκέλσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. ε κηα ζηηγκή 

κάιηζηα φπνπ ε νηθνλνκία πιήηηεηαη ζε ηνκείο φπνπ απαζρνιείην ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ (πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

φπσο αγξνηηθή παξαγσγή, νηθνδνκή θαη κεηαπνίεζε), ε αλάγθε γηα πξφζθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θαζίζηαηαη αδήξηηε. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ κηα επηβεβαίσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε νκάδα – ζηφρν ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο, νη 

νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα εηζξένπλ ζηελ ρψξα. Απφ ηελ κία πιεπξά, δίλνπλ έλαπζκα 

θαη θίλεηξν πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο γηα ππεξπήδεζε ηνπ ππαξθηνχ θαη 

αξθεηά πςεινχ έκκεζνπ θφζηνπο ηεο παξαθνινχζεζεο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά θαη άκεζα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Πνιηηεία έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο έλα εξγαιείν άζθεζεο εληαμηαθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα εληάμεη ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή  πξαγκαηηθφηεηα, κε πνιιαπιαζηαζηηθά επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα.  
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Απφ ηε βειηίσζε εηζνδήκαηνο – βαζηθή πξνυπφζεζε θνηλσληθήο έληαμεο – θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο, κπνξεί ην θξάηνο λα πξνζδνθά θαη 

ηελ άκεζε απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπ. Ζ κεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, 

ν επηρεηξεκαηηθφο αιθαβεηηζκφο θαη ε αιιαγή πξνηηκήζεσλ θαη πξνηχπσλ πξνο 

φθεινο ηνπ πθηζηάκελνπ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ, απνηειεί γελεζηνπξγφ αηηία 

αχμεζεο ηεο ελεξγνχ δήηεζεο θαη θαη΄επέθηαζε δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο θαη ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

νη σθεινχκελνη δχλαληαη λα πξνζδνθνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπο ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη, δηαζθαιίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηά 

ηνπο, επ’ σθειεία ηφζν αηνκηθή φζν θαη ζπιινγηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

πκπεξάζκαηα & Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 

 

7.1. Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζεηηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 

θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. ην Κεθάιαην απηφ, 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, ε 

δεκηνπξγία θαη ε πινπνίεζε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηελ νπνία 

αθνινπζήζακε κε ηνπο δεδνκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα φξηα ηα νπνία ηέζεθαλ 

εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκε, ζα 

αλαδεηρζνχλ ηα θαηλνηφκα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα νπνία επειπηζηνχκε λα ηελ 

θαηαζηήζνπλ έλα αθφκε ζεκαληηθφ εξγαιείν άζθεζεο εληαμηαθήο κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη κειινληηθήο αθεηεξίαο γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή έξεπλα επί ησλ 

ζρεηηθψλ δεηεκάησλ ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη θαη ζίγεη. Σέινο, ζα πξνηαζνχλ 

κειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο εθθεχγνπλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο θαη πηζαλνί ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ 

επξεκάησλ ηεο. 

 

7.2. Δπηζθόπεζε 

Ζ κέζνδνο ε νπνία αθνινπζείηαη έρεη σο θίλεηξν, ηελ ππάξρνπζα δηεζλή θαη εγρψξηα 

βηβιηνγξαθία ηελ νπνία εληζρχεη αιιά θαη πξνάγεη ε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα , ε 

νπνία θαη θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηηο πθηζηάκελεο πνιηηηθέο έληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθφ 
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κνριφ ηνπο ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. ηελ εμέιημή ηεο, ε επηζθφπεζε 

επηθεληξψλεηαη  ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ηελ ηπρφλ επίδξαζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο έληαμεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

Ζ έιιεηςε ηεθκεξησκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

πξνγξάκκαηα βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο θαη ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, ε νπνία 

εξεπλάηαη ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν, απνηειεί θαη ην βαζηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη εξέζηζκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο κε 

αληηθείκελν αθξηβψο ηελ επηζηεκνληθή απφδεημε ηεο χπαξμεο ηεο ζρέζεο απηήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο, αλαιχεηαη 

δηεμνδηθά ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην εηζφδεκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηεο αθνινπζνχκελεο  κεζφδνπ (Με 

Πεηξακαηηθή Μέζνδνο) αμηνιφγεζεο επίδξαζεο πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο Ζ/Τ ζην 

εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ε νπνία αξρηθά δνθηκάδεηαη ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο θαη 

απνηεινχλ ηα επξχηεξα δηαδεδνκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη αξρηθέο ππνζέζεηο πεξί ζρέζεο εθπαίδεπζεο θαη εηζνδήκαηνο 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

Με εξεπλεηηθή εξγαζία κελψλ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ Οκάδσλ 

Δξγαζίαο ησλ Πξνγξακκάησλ «Δθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε 

εξγαδφκελνπο Μεηαλάζηεο» θαη «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ Απφθηεζε Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο – Ήξσλ», θαηέζηε δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ. ηελ ζπλέρεηα, φπσο αλαιχζεθε ήδε ζην Πέκπην 

Κεθάιαην ηεο έξεπλαο, ηα ζηνηρεία απηά δφζεθαλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζνχλ θαη λα δνζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά θαη εηζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπζέλησλ 

ζην Πξφγξακκα. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο ηαπηνπνίεζεο απέδσζε ηθαλφ δείγκα (ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο έξεπλαο), πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηβεβαηψλεηαη ε 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα εηζνδήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηξηψλ πνπ 

εθπαηδεχηεθαλ ζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Αθνινπζείηαη 

ελ ζπλερεία ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εθπαηδεχζεθαλ, έλαληη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ κε εθπαηδεπζέληεο. 

Καζψο επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε ηεο έξεπλαο πεξί ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, πξνρσξνχκε ζηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα per se ζην 

εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηάιιεινπ νηθνλνκεηξηθνχ 

ππνδείγκαηνο, ζεηηθή επίδξαζε ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζεηξά ηεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη ηζρπξή, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνθίι ηνπο θαη ηελ ζεκαζία πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο. 

 

7.3 Πεξηνξηζκνί 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα λέα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 3. Ζ κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ε δηαρείξηζή απφ ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ππφθεηηαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γεγνλφο ην νπνίν αχμεζε ην βαζκφ 

δπζθνιίαο ηεο έξεπλαο θαζψο ε άληιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ 

ππφθεηηαη ζε αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ,  απαηηήζεθε ε εξγψδεο πξνζπάζεηα εηψλ, 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

Παξά ηελ εθπεθξαζκέλε πξνζήισζή καο ζηελ απνθπγή ηεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πιήξε αλσλπκνπνίεζε ησλ επξεκάησλ πνπ ζα 

απνδίδνληαλ θαη ηελ εηιηθξηλή επηζπκία ησλ ζηειερψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα παξάζρνπλ θάζε 

δπλαηή ππνζηήξημε ζην έξγν καο, ε παξάδνζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

θαζπζηέξεζε ζρεδφλ ηξία έηε. Ζ αλάγθε γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απφ 

ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηα ζπλήζε 
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πξνζθφκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε γξαθεηνθξαηηθή αγθχισζε δνκψλ ζε αλάινγεο 

πξνζπάζεηεο ήηαλ νη θπξηφηεξνη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο απηήο. 

ηαλ ηειηθά ηα θνξνινγηθά δεδνκέλα ειήθζεζαλ, δηαπηζηψζεθε ε αδπλακία ηεο 

δηαδηθαζίαο ηαπηνπνίεζεο, θαζψο νη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βάζεσλ 

ζηνπο Φνξείο πνπ απεπζπλζήθακε (γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθή γιψζζα 

θαηαρψξεζεο, Διιεληθή ή Αγγιηθή αλάινγα κε ηνλ θαηαρσξεηή, ε κε χπαξμε 

εληαίνπ θσδηθνχ θαηαρψξεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ρξήζε ηνπ Δηδηθνχ Κσδηθνχ 

Αιινδαπνχ – Δ.Κ.Α., ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, ε κε θαηαγξαθή βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

φπσο εθείλσλ ηεο πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζεο), είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απαινηθή 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ, απνδίδνληαο φκσο ηειηθά ην αλαγθαίν 

κέγεζνο δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηεθκεξησζεί νηθνλνκεηξηθά θαη θαηά ηξφπν 

επηζηεκνληθά αληηθεηκεληθφ,  ε αμηνπηζηία ησλ απαξαίηεησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ. 

Άιιεο δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, είλαη εθείλεο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηελ πιεκκειή ηήξεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα 

βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ηνπο. Αθφκε, νη 

ζπλερείο κεηαβνιέο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηνπ ππνρξεσηηθνχ ή κε ηεο 

ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, επεξέαζε ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ επάξθεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ.  

Σέινο, εμαηηίαο ηεο δηαξθνχο κεηαθχιηζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηαθηνπνίεζεο δελ 

ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ αξρηθή εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηνπο, απφ ηελ νπνία ζα 

κπνξνχζε λα πξνθχπηεη ν ρξφλνο ηεο λφκηκεο δηακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα, παξάγνληαο 

ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. 

πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε παξακνλή ηνπο λα πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε 

Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ζηα κέζα ηνπ 2001, νπφηε θαη ίζρπζε ν Νφκνο 

2910/2001, νπνίνο θαη θαζηζηνχζε ππνρξεσηηθή ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο,  πξάγκα ην νπνίν αληηθεηκεληθά δελ πθίζηαηαη θαη ζπλεπψο ε 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηνπ ρξφλνπ δηακνλήο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί κε ηξφπν 

αμηφπηζην. 
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7.4 Πξσηόηππα ηνηρεία 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηαζέηεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εληνπίδνληαη ηφζν ζε 

επίπεδν επξεκάησλ θαη δηαδηθαζίαο, φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ηεο σο αλαιπηηθφ εξγαιείν ζε παξεκθεξείο πξνζπάζεηεο δηεξεχλεζεο εηζνδεκαηηθήο 

επίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξεπλεηηθή απηή 

πξνζπάζεηα δηαπηζηψλεηαη – κέζσ ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ – ε 

ζεηηθή επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ ζην εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απηφ αληηθείκελν δελ έρεη εμεηαζηεί ζην παξειζφλ ζηελ Διιάδα, ελψ 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε δηαθέξεη εθείλσλ παξεκθεξψλ εξεπλψλ 

άιισλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα κάιηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ παξνπζηάδνληαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

Καζψο κάιηζηα αξθεηέο απφ ηηο παξεκθεξείο απηέο κειέηεο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 

κε κεγάιε παξάδνζε ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηα δεδνκέλα ηνπο 

βαζίδνληαη ζε ελνπνηεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν 

φγθν πιεξνθνξηψλ, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, φπσο αλαιχζεθε 

ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

δεκηνπξγήζεθε – κε ηελ αλαγθαία βνήζεηα θπζηθά ησλ ζπλαξκφδησλ Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ – κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ αιινδαπψλ κηζζσηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ ρψξα θαη απνηεινχλ θνξνινγηθά 

ππνθείκελα (δειαδή θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα). Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθήο 

ε έθηαζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ρξήδεη αλαθνξάο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

– αιινδαπψλ ππεθφσλ – πνπ επξίζθνλην ζηελ ρψξα έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2006, ν 

νπνίνο αλέξρεηαη ζε 745841 άηνκα. 

Βάζεη απηήο ηεο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ, ελνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία κε ηηο ηεξνχκελεο  

βάζεηο δεδνκέλσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηαπηνπνίεζή ηνπο θαη λα 

απνδνζεί ε κέγηζηε δπλαηή πιεξνθφξεζε. Ζ πξνζπάζεηα απηή πινπνηήζεθε κε 

πξνζσπηθή πνιχκελε εξγαζία ζηνλ ρψξν ηεο ΓΓΓΒΜ. Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα 
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ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πέξαλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ, απεηθνλίδεη ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην αλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ ρψξα καο θαζψο θαη ην αληηθείκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2006. Ζ πξσηφηππε απηή γηα ηελ 

εξγαζία, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ απφδεημε ηεο ρξεζηκφηεηαο δεκηνπξγίαο 

αλάινγσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαζίζηαηαη εθηθηή ε άληιεζε ησλ 

θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζνχλ αλάινγεο πνιηηηθέο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εμήρζεζαλ κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ππνδείγκαηνο απνηίκεζεο ηεο επίδξαζεο αλάινγσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην εηζφδεκα ησλ εθπαηδεπζέλησλ κεηαλαζηψλ, ην 

νπνίν κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη λα εκπινπηηζηεί θαη κε άιινπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη ζα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο. 

 

7.4 Μειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πσο ήδε έρεη αλαιπζεί, ε επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ε 

νπνία αθνινπζήζεθε, απέδσζε- παξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο- ζεκαληηθά 

επξήκαηα δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο γηα κηα πην καθξνπξφζεζκε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα δψζεη επηζηεκνληθέο απαληήζεηο  ζηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έρνπλ –κε ηελ έξεπλα απηή-αλαδεηρζεί. πλεπψο θαη  φπσο ήδε 

αλαιχζεθε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα ζηηο πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ 

επξεκάησλ, ε δηεχξπλζε ηνπ ρξνληθνχ βάζνπο ηεο έξεπλαο θαη ε ελδερφκελε 

εηζαγσγή λέσλ παξαγφλησλ φπσο ε πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο 

ή ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ θπζηθή ζπλέρεηα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.  

Δπηπξνζζέησο, ε πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ζηα Πξνγξάκκαηα ΖΡΧΝ ΗΗ θαη ΖΡΧΝ ΗΗΗ, λα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Πεηξακαηηθήο Μεζφδνπ ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ επηπηψζεσλ κεηαλαζηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα, αληηπαξαβάιινληαο ηα επξήκαηά ηεο κε εθείλα ηεο έξεπλάο καο. Κάηη 

ηέηνην ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επηζπκηψλ 
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ησλ κεηαλαζηψλ λα εληαρζνχλ  κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

7.5 Γπλαηόηεηεο Αμηνπνίεζεο Έξεπλαο  

Σν γεγνλφο φηη ε παξνχζα έξεπλα αλέδεημε  ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ζην εηζφδεκα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ζηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη θαη΄επέθηαζε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ δεκηνπξγεί γηα ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο εξεπλεηέο κηα ζεηξά απφ 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξννπηηθέο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. 

Ζ Πνιηηεία, σο ρξεκαηνδφηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθή επελδπηηθή επηινγή. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κεηαλαζηψλ, θαη ε ζπλαθφινπζε ζηαδηαθή 

κεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ε αχμεζε ηεο ελεξγνχο δήηεζεο θαη ε 

ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλαδεηθλχνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. πλεπψο, ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηελ ζπλέρηζε θαη ηελ έληαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

αλάινγσλ πνιηηηθψλ. 

Σφζν απφ ηα πνξίζκαηα φζν θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο απηήο 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ζηήξημεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ζε καθξνρξφληεο 

ηάζεηο, κε ηελ ζπλερή πινπνίεζε πξνγξακκάησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηελ ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ εθπαηδεπζέλησλ. Βεβαίσο, ε καθξνπξφζεζκε απηή ζεψξεζε, 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ, παξάκεηξνο ε νπνία επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

φρη κφλν ηελ ηειηθή ηνπο νηθνλνκηθή απφδνζε, αιιά θαη ην απνκέλνλ εηζφδεκά ηνπο, 

ην νπνίν θαη δηακνξθψλεη ηελ νηθνλνκηθή έληαμε ηνπο πξννησλίδνληαο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. 

Ζ καθξνρξφληα παξαηήξεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνθίι 

κεηαλαζηψλ (βάζεη πξνέιεπζεο, ειηθίαο, πξνεγνχκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο) ησλ νπνίσλ ε έληαμε λα είλαη επθνιφηεξε θαη νκαιφηεξε. 



 

137 

 

Γειαδή, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ 

αθεηεξία κεηαηφπηζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ απνηξεπηηθή θαη 

δηεθπεξαησηηθή αληηκεηψπηζε ζε κηα πξνζδηνξηζηηθή θαη εληαμηαθή κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή. 

Ζ αθεηεξία ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα βξίζθεηαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη ζηελ 

επηινγή βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ κεηαλαζηψλ θαη ε ζπλέρεηα ηεο 

ζα νινθιεξψλεηαη εληφο ηεο ρψξαο ππνδνρήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο 

ελφο θχθινπ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε, νκαιφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε λέα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Σέινο, απφ ηα επξήκαηά καο επηβεβαηψλεηαη ε πθηζηάκελε άπνςε ηεο ζεσξίαο πεξί 

χπαξμεο έκκεζνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ, ην νπνίν κάιηζηα κεγεζχλεηαη φζν κεηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε επί ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπζέλησλ, κεηά ηελ κείσζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη κελ ππαξθηή αιιά ίζσο λα κελ είλαη αξθεηή 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη απφ κφλε ηεο θίλεηξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δλδερνκέλσο, ε Πνιηηεία λα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν είηε 

ηεο επηδφηεζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, είηε ηελ εμάξηεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ επηηπρή ηνπο παξαθνινχζεζε, 

πνιηηηθή πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο «επί καθξφλ δηακελφλησλ» 

θαη ηα επεξγεηήκαηα πνπ απηέο πξνζθέξνπλ. 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2005-2006 Γπλαηθψλ Μεηαλαζηξηψλ 
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Γεύηεξε Φάζε 

Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2003-2004 επί ηνπ πλφινπ ησλ Μεηαλαζηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(04/03) 

dimension1 

0 170 23,5449564 80,71910458 6,19087271 

1 170 30,0210701 113,23806944 8,68496347 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(04/03) Equal variances assumed ,125 ,724 -,607 338 ,544 -6,47611367 10,66562213 -27,45547037 14,50324303 

Equal variances not 

assumed 
  

-,607 305,502 ,544 -6,47611367 10,66562213 -27,46349265 14,51126532 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2004-2005 επί ηνπ πλφινπ ησλ Μεηαλαζηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(05/04) 

dimension1 

0 170 13,0818321 73,87938878 5,66629046 

1 170 7,6684824 43,87008909 3,36468224 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(05/04) Equal variances assumed 5,744 ,017 ,821 338 ,412 5,41334968 6,58998742 -7,54920374 18,37590310 

Equal variances not 

assumed 
  

,821 275,002 ,412 5,41334968 6,58998742 -7,55988286 18,38658222 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2005-2006 επί ηνπ πλφινπ ησλ Μεηαλαζηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(06/05) 

dimension1 

0 170 -6,2418606 29,98710365 2,29990586 

1 170 42,6232951 104,65868383 8,02695463 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(06/05) Equal variances assumed 23,866 ,000 -5,852 338 ,000 -48,86515570 8,34994417 -65,28955692 -32,44075448 

Equal variances not 

assumed 
  

-5,852 196,562 ,000 -48,86515570 8,34994417 -65,33213206 -32,39817933 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2003-2004 Αλδξψλ Μεηαλαζηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(04/03) 

dimension1 

0 102 22,2050302 77,31495094 7,65532087 

1 130 29,9559432 120,02616875 10,52699138 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(04/03) Equal variances assumed ,141 ,708 -,566 230 ,572 -7,75091296 13,68564887 -34,71618176 19,21435585 

Equal variances not 

assumed 
  

-,595 222,161 ,552 -7,75091296 13,01620087 -33,40193450 17,90010859 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2004-2005 Αλδξψλ Μεηαλαζηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(05/04) 

dimension1 

0 102 12,9011457 67,28926217 6,66262976 

1 130 11,3204997 46,66968338 4,09320201 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(05/04) Equal variances assumed 5,621 ,019 ,211 230 ,833 1,58064593 7,49409936 -13,18521615 16,34650801 

Equal variances not 

assumed 
  

,202 172,400 ,840 1,58064593 7,81952288 -13,85368249 17,01497436 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2005-2006 Αλδξψλ Μεηαλαζηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(06/05) 

dimension1 

0 102 -7,8846218 29,83547796 2,95415252 

1 130 38,7121156 85,57883989 7,50576078 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(06/05) Equal variances assumed 18,024 ,000 -5,252 230 ,000 -46,59673732 8,87173994 -64,07700840 -29,11646624 

Equal variances not 

assumed 
  

-5,777 166,945 ,000 -46,59673732 8,06619253 -62,52162505 -30,67184960 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2003-2004 Γπλαηθψλ Μεηαλαζηξηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(04/03) 

dimension1 

0 68 25,5548456 86,12178002 10,44379987 

1 40 30,2327324 88,96135522 14,06602531 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(04/03) Equal variances assumed ,007 ,931 -,269 106 ,788 -4,67788676 17,37123775 -39,11805516 29,76228164 

Equal variances not 

assumed 
  

-,267 79,745 ,790 -4,67788676 17,51930432 -39,54412274 30,18834922 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2004-2005 Γπλαηθψλ Μεηαλαζηξηψλ 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(05/04) 

dimension1 

0 68 13,3528617 83,31822472 10,10381885 

1 40 -4,2005739 30,76642424 4,86459880 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(05/04) Equal variances assumed 1,004 ,319 1,280 106 ,203 17,55343562 13,71315383 -9,63422562 44,74109686 

Equal variances not 

assumed 
  

1,565 93,071 ,121 17,55343562 11,21389660 -4,71491815 39,82178939 
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Δηζνδεκαηηθή Μεηαβνιή 2005-2006 Γπλαηθψλ Μεηαλαζηξηψλ 

 

 

Group Statistics 

 Training_Status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

di(06/05) 

dimension1 

0 68 -3,7777188 30,26632271 3,67033075 

1 40 55,3346287 151,73504435 23,99141705 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

di(06/05) Equal variances assumed 8,668 ,004 -3,118 106 ,002 -59,11234750 18,95614770 -96,69475403 -21,52994097 

Equal variances not 

assumed 
  

-2,436 40,834 ,019 -59,11234750 24,27054635 -108,13376629 -10,09092872 
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Σξίηε Φάζε 

Δηζαγσγή Δθπαίδεπζεο (Δ) ζην Τπφδεηγκα 

 

Y Coef. Std. Err.  z   P>|z| 

E 1380.733 1222.392 11.300 0.000 

cons. 5034.159 1085.978 46.360 0.000 

sigma_u 1702.0518    

sigma_e 1638.9227    

rho 0.5189       

     

Number of obs = 1360   

Number of groups = 340   

Obs per group: min = 4   

Wald chi
2
 = 127.58   

Prob > chi
2
 = 0.0000   
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Δηζαγσγή Ζιηθίαο (Α) ζην Τπφδεηγκα 

 

Y Coef. Std. Err.  z   P>|z| 

E 1392.023 122.585 11.360 0.000 

Α -107.791 90.216 -1.190 0.232 

cons. 5330.457 27.071 19.690 0.000 

sigma_u 1702.8804    

sigma_e 1639.6065    

rho 0.5189       

     

Number of obs = 1360   

Number of groups = 340   

Obs per group: min = 4   

Wald chi
2
 = 129.05   

Prob > chi
2
  = 0.0000     
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Δηζαγσγή Φχινπ (G) ζην Τπφδεηγκα 

 

 

Y Coef. Std. Err.  z   P>|z| 

E 1363.480 122.577 11.120 0.000 

Α -17.517 92.099 -0.190 0.849 

G -896.647 227.851 -3.940 0.000 

cons. 6268.546 358.080 17.510 0.000 

sigma_u 1671.5873    

sigma_e 1639.6065    

rho 0.5097       

     

Number of obs = 1360   

Number of groups  = 340   

Obs per group: min = 4   

Wald chi
2
 = 146.56   

Prob > chi
2
 = 0.0000   
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Δηζαγσγή Πξνέιεπζεο (O) ζην Τπφδεηγκα 

 

Y Coef. Std. Err.  z   P>|z| 

E 1365.423 122.586 11.140 0.000 

Α -17.052 91.996 -0.190 0.853 

G -856.799 229.460 -3.730 0.000 

O 368.529 279.147 1.320 0.187 

cons. 5453.359 713.365 7.640 0.000 

sigma_u 1667.5922    

sigma_e 1639.6065    

rho 0.5085       

     

Number of obs  = 1360   

Number of groups   = 340   

Obs per group: min = 4   

Wald chi
2
  = 148.51   

Prob > chi
2
 = 0.0000     



 

170 

 

 

  

Δηζαγσγή Δηζνδήκαηνο Πξνεγνχκελνπ Έηνπο (LYb) ζην Τπφδεηγκα 

 

Y Coef. Std. Err.  z   P>|z| 

E 1112.534 135.535 8.210 0.000 

Α -80.005 63.723 -1.260 0.209 

G -398.705 138.388 -2.880 0.004 

O -56.611 165.440 -0.340 0.732 

LYb 6439.600 257.486 25.010 0.000 

cons. 2676.229 450.253 5.940 0.000 

sigma_u 0.0000    

sigma_e 1643.5533    

rho 0.0000       

     

Number of obs  = 1360   

Number of groups  = 340   

Obs per group: min = 4   

Wald chi
2
 = 148.51   

Prob > chi
2
 = 0.0000   
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Έιεγρνο Γείθηε Πηζαλνθάλεηαο (likelihood ratio test) γηα Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Y Coef. Std. Err.  z   P>|z| 

E 669.989 35.143 19.060 0.000 

Α 18.634 6.076 3.070 0.002 

G 109.499 15.564 7.040 0.000 

O 85.023 23.033 3.690 0.000 

LYb 8853.309 93.922 94.260 0.000 

cons. 152.965 81.299 1.880 0.060 

 

Cross-sectional time-series of groups = 340 

Estimated coefficients = 6, Time periods = 3 

Wald chi
2
 (5) = 14599.54 

Log likelihood = -8498.116 

Prob > chi2 = 0.0000 
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Έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο θαηά Wooldridge 

 γηα επαλαιακβαλφκελα δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία 

 

 

 

 

 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

F (1, 339) = 16.066 

Prob > F = 0.0001 
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