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Περίληψη 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσει το φαινόμενο της διαρροής 

επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Αφού εξετάζεται η σχετική βιβλιογραφία που αφορά τα αίτια, τις επιδράσεις, τις συνέπειες 

και την τωρινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, τα 

συμπεράσματα που εκμαιεύτηκαν και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι αποφάσεις και τα αίτια 

που επηρεάζουν το επιστημονικό δυναμικό να μεταναστεύσει. Τις θετικές επιδράσεις που 

μπορεί να έχει αυτή η διαρροή καθώς επίσης και τις αρνητικές συνέπειες που έχει για την 

κοινωνία και για την οικονομία της Ελλάδας. Τέλος εξετάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία 

σχετικά με το brain drain σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς επίσης και η κατάσταση που 

επικρατεί στον Ελλαδικό χώρο τη δεδομένη στιγμή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν. Η συνέντευξη αποτελούνταν από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος 

αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία των πληροφορητών. Το δεύτερο μέρος αφορούσε τον 

εργασιακό χώρο που εργάζονται και τις εμπειρίες τους σε σχέση με αυτόν, όπως για 

παράδειγμα τις συνθήκες που επικρατούν, την συμπεριφορά των προϊσταμένων και 

συναδέλφων, τις προοπτικές εξέλιξης, την ικανοποίηση από το αντικείμενο στο οποίο 

εργάζονται, τις διαδικασίες ανατροφοδότησης καθώς επίσης και τους επιπλέον 

παράγοντες που πιθανόν να υπήρχαν και σχετίζονταν με την ικανοποίηση από την εργασία 

τους στο εξωτερικό.  

Τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα τις έρευνας, 

συνοψίζονται τα παραπάνω δεδομένα και καταλήγουμε στη συζήτηση της αρχικής μας 

υπόθεσης, καταθέτοντας προτάσεις για την μελλοντική έρευνα του μείζονος αυτού 

θέματος. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: διαρροή επιστημονικού δυναμικού, ενδό-Ευρωπαϊκή 

κινητικότητα, ικανοποίηση από την εργασία 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the brain drain phenomenon of human resources 

from Greece to the other European countries. We examine the relevant bibliography 

about the causes, the impact, the consequences and the situation that currently exists in 

Greece, and afterwards we present the results that arise from the interviews, and proposes 

for future research.  

Specifically, in the second chapter, we analyze the decisions and the causes that affect 

the Greek people to emigrate. We also analyze the positive impact this immigration could 

have as well as the negative consequences with regard to the economy and the society of 

Greece. Lastly, we examine some historical data about brain drain in Greece and Europe 

as well as about the situation that currently exists in Greece at the moment.  

In the third chapter we present the results that occurred from the interviews. The 

interview was consisted of three parts. The first part had to do with demographics from 

our informants. The second part was about their working place, and their experiences 

considering their job, such as working conditions, behavior of colleagues and 

supervisors, expectations, satisfaction of their field of work, the feedback they receive 

and the processes of evaluation. Furthermore, the additional factors are presented 

regarding to satisfaction of their job abroad. 

Lastly the outcomes and the results of the research are presented and analyzed. All 

the aforementioned data are analyzed and we conclude by attesting proposals for further 

research of this subject. 

 

Keywords: brain drain, intra-European mobility, job satisfaction 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού ή αλλιώς Brain Drain 

σηματοδοτεί τη διεθνή μεταφορά πόρων με τη μορφή ανθρώπινου κεφαλαίου και ισχύει 

κυρίως για την μετακίνηση των υψηλά καταρτισμένων ατόμων, που προέρχονται κυρίως 

από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, προς τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες του 

εξωτερικού (Λαμπριανίδης, 2011). Σύμφωνα με έρευνα του Schellinger η έννοια του Brain 

Drain χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τους οικονομολόγους για χρήση σε μακρό-αναλύσεις 

της μεταφοράς του ανθρώπινου κεφαλαίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς τις 

αναπτυγμένες (Schellinger, 2015). Το Brain Drain δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο . Για την 

ακρίβεια, είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η επιστήμη, αναφέρει ο S.Dedijer στην έρευνά 

του σχετικά με τις «πρώιμες μεταναστεύσεις επιστημόνων(Adams, 1968). Η διαρροή 

επιστημονικού δυναμικού παρατηρήθηκε από την εποχή της Αρχαίας Αθήνας μέχρι και τη 

μεταβυζαντινή εποχή. Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρήθηκε διόγκωση του 

φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, τα τελευταία κυρίως χρόνια το 

φαινόμενο αυτό γιγαντώθηκε εξαιτίας της ανεργίας και των μέτρων λιτότητας που 

επηρέασαν τόσο την εκπαίδευση όσο και την αγορά εργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το άρθρο του Καρακασίδη στην 

Καθημερινή, στο οποίο παρουσιάζονται στοιχεία από έρευνα της τράπεζας της Ελλάδος, 

πάνω από 427.000 Έλληνες έχουν μεταναστεύσει από το 2008. Η έξοδος ξεκίνησε 

σταδιακά το 2008, ένα χρόνο πριν την εκτόξευση της οικονομικής κρίσης. Ξεπέρασε τις 

100.000 το 2013 και αυξήθηκε το 2014 και 2015. Το κύριο κίνητρο για την φυγή των 

Ελλήνων είναι η εύρεση εργασίας καθώς οι ευκαιρίες στην Ελλάδα είναι λίγες και η 

ανεργία παραμένει σταθερή στο 25% (Karakasidis, 2016). 

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της χώρας έχει ως αποτέλεσμα 

την αθρόα φυγή ατόμων με υψηλά προσόντα και γνώσεις. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την 

τάση φυγής διαδραματίζει και η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, οι χαμηλοί μισθοί 

των εργαζομένων καθώς και η δυνατότητα ελεύθερης κινητικότητας των εργαζομένων 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα  χάνει, το πιο εξελιγμένο και δυναμικό τμήμα 

της κοινωνίας, για το οποίο μάλιστα έχει επενδυθεί σημαντικό μέρος των συνήθως 

περιορισμένων πόρων του κράτους και της κοινωνίας. Συνεπώς, η απώλεια για την Ελλάδα 

είναι διπλή καθώς από τη μία χάνει σημαντικά επενδυμένα κεφάλαια, και από την άλλη 
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μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Το Brain 

Drain είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο για τη χώρα μας, καθώς είναι ικανό να 

επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία της και να οδηγήσει τα καλύτερα 

ταλέντα της , στα οποία στηρίζεται το μέλλον της Ελλάδας, στην αναζήτηση μιας 

καλύτερης τύχης και ζωής στο εξωτερικό.(Μπίλιου, 2016) 

 1.2  Διάρθρωση της μελέτης 

Αναφορικά με τη διάρθρωση της μελέτης, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται στοιχεία για 

το brain drain όπως παράγοντες, συνέπειες και επιπτώσεις, καθώς επίσης και ιστορικά 

στοιχεία. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3, αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκε και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα. Επίσης, προτείνονται έρευνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

μελλοντικά.  
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Το φαινόμενο Brain Drain 

 2.1.1 Προέλευση και ορισμός του Brain Drain 

Οι πρώτες έρευνες του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού δυναμικού 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως από αγγλοσάξονες ερευνητές. Ο όρος Brain Drain 

πρωτοεμφανίζεται το 1963 σε μια έκθεση της Royal Society of London και αναφέρεται 

στην μετανάστευση των βρετανών επιστημόνων στις ΗΠΑ. Εξίσου σημαντική ήταν και η 

μετανάστευση των Γερμανών επιστημόνων στις ΗΠΑ (Γκάνας, 2014; Λαμπριανίδης, 

2011). 

 Ο όρος «διαρροή επιστημονικού δυναμικού» (Brain Drain) αναφέρεται στη 

μαζική αποδημία ατόμων με υψηλή εκπαίδευση ή ειδίκευση (επιστήμονες, τεχνίτες ή 

εργάτες οι οποίοι είναι ειδικευμένοι σε ένα τομέα, ακόμα και οι άνθρωποι των γραμμάτων) 

από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προς τις ανεπτυγμένες χώρες (Μπίλιου, 2016). 

Με τον όρο «διαρροή επιστημονικού δυναμικού» μπορεί να οριστεί «η μόνιμη ή 

μακροχρόνια διεθνή μετανάστευση ειδικευμένων ανθρώπων που έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο σημαντικής επένδυσης στην εκπαίδευση από τις χώρες τους». Ακόμη, 

αναφέρεται και ως «εστιασμένη μετανάστευση» ή προώθηση ατόμων με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς της αναπτυγμένες. Οι χώρες οι 

οποίες δέχονται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι και αυτές που κερδίζουν τους 

«εγκεφάλους». Οι μετανάστες στη χώρα υποδοχής αναζητούν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας (καλύτερο μισθό και περιβάλλον εργασίας) και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο 

(Μπίλιου, 2016). 

Ο όρος «διαρροή επιστημονικού δυναμικού» σηματοδοτεί τη διεθνή μεταφορά 

πόρων με τη μορφή ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού από 

λιγότερο αναπτυγμένες προς αναπτυγμένες χώρες (Γκάνας, 2014). 

Διαρροή επιστημονικού δυναμικού δεν έχουμε μόνο όταν οι νέοι εκπαιδεύονται 

στην χώρα τους και μεταναστεύουν με σκοπό να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας , θέσεις εργασίας και απολαβές, αλλά και όταν οι νέοι ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους στο εξωτερικό και δεν επιστρέψουν ποτέ στην πατρίδα τους. Το πρώτο 

παράδειγμα διαρροής είναι αναμφισβήτητα και το χειρότερο, επειδή εξαντλεί 

περισσότερους πόρους από τη χώρα προέλευσης (Μπίλιου, 2016). 



 

4 

 2.1.2 Τυπολογίες για το φαινόμενο διαρροής επιστημονικού δυναμικού 

Σύμφωνα με την Iredale (Iredale, 2001), οι τυπολογίες που αφορούν την 

κατηγοριοποίηση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού που μεταναστεύει ή 

«μετακινείται» σε άλλη χώρα για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να διακριθούν στις 

εξής: 

1. Με βάση το κίνητρο 

2. Με βάση την φύση της προέλευσης και του προορισμού 

3. Με βάση το κανάλι ή τον μηχανισμό 

4. Με βάση τη διάρκεια της παραμονής τους , μόνιμη ή κυκλοφορική/προσωρινή  

5. Με βάση τον τρόπο ένταξης 

Αναφορικά με όλα τα παραπάνω η διαρροή ανθρωπίνου δυναμικού που 

αναφερόμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε πως ανήκει στην τυπολογία με βάση την φύση 

προέλευσης και προορισμού καθώς η συγκεκριμένη τυπολογία προέρχεται από τους 

λιγότερο ανεπτυγμένους ή τους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς και μετακινείται στους 

περισσότερο ανεπτυγμένους ή λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς. Βέβαια το 

μεγαλύτερο κίνημα εξειδικευμένου δυναμικού  είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

προς τις πιο μετά-βιομηχανοποιημένες χώρες. Ως απόφαση για την φυγή τους, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο οι παράγοντες όπως, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, η ανεπάρκεια 

εργασιακών, καθώς και διανοητικών, περιβαλλόντων και πολλοί άλλοι σημαντικοί 

παράγοντες.(Iredale, 2001) 

 

 2.1.3 Το Brain Drain σαν φαινόμενο σε χώρες με χαμηλή οικονομία 

Σε ερευνά των Boeri, Brücker, Docquier και Rapoport τις οποίες έχει ερευνήσει 

και αναφέρει ο Schellinger, η έννοια του brain drain χρησιμοποιείται κυρίως από τους 

οικονομολόγους για μακρό-αναλύσεις της μεταφοράς του ανθρώπινου κεφαλαίου από τις 

αναπτυσσόμενες στις αναπτυγμένες χώρες (Schellinger, 2015), (Docquier & Rapoport, 

2005), (Boeri et al., 2012). Παρέχει ένα βοηθητικό πλαίσιο για την κατανόηση της υψηλά 

ειδικευόμενης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, με στοιχεία που έχει 

αντλήσει ο Schellinger από έρευνές του Chiswick άλλα και των Docquier και Rapoport η 

διεθνής εργασιακή μετανάστευση χαρακτηρίζεται από θετική επιλογή, με άλλα λόγια , οι 

μετανάστες έχουν άνω του μέσου όρου δεξιότητες και θετική διαλογή, δηλαδή, οι υψηλά 

ειδικευόμενοι μετανάστες τείνουν να μεταναστεύουν σε χώρες όπου υπάρχει υψηλή 
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επιστροφή σε δεξιότητες (Chiswick, 2005). Αυτό με τη σειρά, οδηγεί σε brain drain για 

τις χώρες του προορισμού, οι οποίες κάνουν χρήση των προσόντων των μεταναστών, των 

οποίων την απόκτηση δεν έχουν υποστεί κόστη, για να αντισταθμίσουν τις εργασιακές 

ελλείψεις και να ενισχύσουν την οικονομία της γνώσης. Από την πλευρά των χωρών 

προέλευσης, αντ’ αυτού, η υψηλά ειδικευόμενη μετανάστευση υπονοεί brain drain: από 

την μία χάνουν την «επένδυσή» τους σε εκπαίδευση και δεξιότητες και από την άλλη έχουν 

να αντιμετωπίσουν ελλείψεις των ειδικευόμενων εργαζομένων (Schellinger, 2015). 

Κατά την άποψη του Φωτόπουλου, στο πλαίσιο της ΕΕ με τον τρόπο που 

μεθοδεύονται και διαμορφώνονται οι εξελίξεις κερδίζει έδαφος η προοπτική μιας 

κοινωνίας η οποία περιθωριοποιεί διαρκώς σημαντικά και νευραλγικά της τμήματα 

μετατρέποντας την κινητικότητα από εργαλείο ανάπτυξης και πολιτισμικής ανταλλαγής, 

σε εξαναγκαστική και ανέλπιδα κίνηση επιβίωσης σε ένα εξ ορισμού άνισο πεδίο 

συμφερόντων (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). Προς επίρρωση του παραπάνω 

ισχυρισμού, και χωρίς να θέλουν να υποβαθμίσουν άλλα εξίσου φλέγοντα θέματα, 

επιλέγουν να συμπυκνώσουν την εικόνα της σύγχρονης κοινωνικής παθολογίας, σε δύο 

μόνο ζητήματα:  

Α) στο πρόβλημα της ανεργίας και, 

Β) στο διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό των νέων που είναι χωρίς εκπαίδευση, 

κατάρτιση και απασχόληση (Neets : Young People Not in Education, Employment and 

Training) . 

Τα ζητήματα αυτά απασχολούν την ΕΕ, περιγράφοντας ταυτόχρονα με εύγλωττο 

τρόπο, το βάθος αλλά και τη δυναμική της κρίσης (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 

Καθώς η κατηγορία των ατόμων που συχνά φαίνεται να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα 

εμπόδια, είναι η κατηγορία των NEETs. (Halabisky et al., 2012) 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Πίνακας 2-1), σχετικά με 

την ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας από το 

2009 έως το 2020, τα κατέχουν η Ελλάδα και η Ισπανία με κορύφωση το ποσοστό ανεργίας 

στην Ελλάδα το 2013 (58,24%) και ενώ ήδη είχαν μετακινηθεί αρκετοί νέοι Έλληνες 

επιστήμονες το εξωτερικό. 
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Πίνακας 2-1 Ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλικίες 15-24 

 

Πηγή: Eurostat 

Την πρώτη θέση στην ανεργία κατέχει η Ελλάδα και για τις ηλικίες από 15-74 για 

τα έτη 2009-2020. Τα χαμηλότερα περιφερειακά ποσοστά απασχόλησης το 2012 ήταν 

γενικά σε νότιες περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας, καθώς και σε διάφορες περιοχές 

σε όλη την Ελλάδα, την Κροατία, την Ουγγαρία και τις γαλλικές υπερπόντιες περιοχές. 

Υπήρχαν τέσσερις περιοχές στη νότια Ιταλία όπου λιγότερο από το ήμισυ του πληθυσμού 

ηλικίας 20-64 ήταν σε απασχόληση: η Απουλία, η Καλάβρια, η Σικελία και η Καμπανία 

το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ οποιαδήποτε από τις περιφέρειες της ΕΕ 

καταχωρήθηκε στην τελευταία (43,7%). Τα ποσοστά απασχόλησης ήταν επίσης 

χαμηλότερα από 50,0% στις απομακρυσμένες αυτόνομες πόλεις της Ισπανίας (Θέουτα και 

Μελίλια), καθώς και στη γαλλική υπερπόντια περιοχή της Ρεϋνιόν και στη Βόρεια 

Ελληνική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε μία 

βελτίωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα από το 2017 κι έπειτα, αν και το 2020 

υπήρξε πάλι μία αύξηση της ανεργίας λόγω της πανδημίας σε αρκετές περιοχές της 

Ευρώπης. Η πλειονότητα των περιφερειών της ΕΕ σημείωσε αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας, αν και σε διαφορετικό βαθμό. Μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ με διαθέσιμα 

δεδομένα, η υψηλότερη αύξηση σημειώθηκε στην ελληνική περιοχή της Κρήτης (+5,6 σε 

σύγκριση με το 2019), ακολουθούμενη από τις Βαλεαρίδες Νήσους (+4,3) την Ισπανία, τα 
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Ιόνια Νησιά (+3,6) και Νότιο Αιγαίο (+3,0) Στην Ελλάδα, καθώς και στην περιοχή της 

Champagne-Ardenne (+2,6) στη Γαλλία. 

Αντίθετα, λιγότερο από το ένα τρίτο (31%) των περιφερειών της ΕΕ είδε το 

ποσοστό ανεργίας τους να πέφτει το 2020. Οι υψηλότερες μειώσεις σημειώθηκαν στην 

ελληνική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (-4,9 σε σύγκριση με το 2019) και σε μια 

υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας Réunion (-3,9), ακολουθούμενη από την αυτόνομη 

Ισπανική πόλη Melilla (-3,3) και δύο ακόμη υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας: Γαλλική 

Γουιάνα (-3,2) και Γουαδελούπη (-3,1). 

 

Πίνακας 2-2 Ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλικίες 15-74 

Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belgium 7.9 8.3 7.2 7.6 8.4 8.5 8.5 7.8 7.1 6.0 5.4 5.6 

Bulgaria 6.8 10.3 11.3 12.3 13.0 11.4 9.2 7.6 6.2 5.2 4.2 5.1 

Czechia 6.7 7.3 6.7 7.0 7.0 6.1 5.1 4.0 2.9 2.2 2.0 2.6 

Denmark 6.4 7.7 7.8 7.8 7.4 6.9 6.3 6.0 5.8 5.1 5.0 5.6 

Germany 7.8 7.0 5.8 5.4 5.2 5.0 4.6 4.1 3.8 3.4 3.1 3.8 

Estonia 13.5 16.7 12.3 10.0 8.6 7.4 6.2 6.8 5.8 5.4 4.4 6.8 

Ireland 12.6 14.6 15.4 15.5 13.8 11.9 10.0 8.4 6.7 5.8 5.0 5.7 

Greece 9.6 12.7 17.9 24.5 27.5 26.5 24.9 23.6 21.5 19.3 17.3 16.3 

Spain 17.9 19.9 21.4 24.8 26.1 24.5 22.1 19.6 17.2 15.3 14.1 15.5 

France 9.1 9.3 9.2 9.8 10.3 10.3 10.4 10.1 9.4 9.0 8.4 8.0 

France (metropolitan) 8.7 8.9 8.8 9.4 9.9 9.9 10.1 9.8 9.1 8.7 8.1 7.8 

Croatia 9.2 11.7 13.7 16.0 17.3 17.3 16.2 13.1 11.2 8.5 6.6 7.5 

Italy 7.8 8.4 8.4 10.7 12.2 12.7 11.9 11.7 11.2 10.6 10.0 9.2 

Cyprus 5.4 6.3 7.9 11.9 15.9 16.1 15.0 13.0 11.1 8.4 7.1 7.6 

Latvia 17.5 19.5 16.2 15.0 11.9 10.8 9.9 9.6 8.7 7.4 6.3 8.1 

Lithuania 13.8 17.8 15.4 13.4 11.8 10.7 9.1 7.9 7.1 6.2 6.3 8.5 

Luxembourg 5.1 4.4 4.9 5.1 5.9 5.9 6.7 6.3 5.5 5.6 5.6 6.8 

Hungary 10.0 11.2 11.0 11.0 10.2 7.7 6.8 5.1 4.2 3.7 3.4 4.3 

Malta 6.9 6.9 6.4 6.2 6.1 5.7 5.4 4.7 4.0 3.7 3.6 4.3 

Netherlands 4.4 5.0 5.0 5.8 7.3 7.4 6.9 6.0 4.9 3.8 3.4 3.8 

Austria 5.3 4.8 4.6 4.9 5.4 5.6 5.7 6.0 5.5 4.9 4.5 5.4 

Poland 8.2 9.7 9.7 10.1 10.3 9.0 7.5 6.2 4.9 3.9 3.3 3.2 

Portugal 9.6 11.0 12.9 15.8 16.4 14.1 12.6 11.2 9.0 7.1 6.5 6.9 

Romania 6.9 7.0 7.2 6.8 7.1 6.8 6.8 5.9 4.9 4.2 3.9 5.0 

Slovenia 5.9 7.3 8.2 8.9 10.1 9.7 9.0 8.0 6.6 5.1 4.5 5.0 

Slovakia 12.0 14.4 13.6 14.0 14.2 13.2 11.5 9.7 8.1 6.5 5.8 6.7 

Finland 8.2 8.4 7.8 7.7 8.2 8.7 9.4 8.8 8.6 7.4 6.7 7.8 

Sweden 8.4 8.6 7.8 8.0 8.1 8.0 7.4 7.0 6.7 6.4 6.8 8.3 

Iceland 7.2 7.6 7.0 6.0 5.4 4.9 4.0 3.0 2.7 2.7 3.5 5.5 
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Liechtenstein : : : : : : : : : : : : 

Norway 3.1 3.5 3.2 3.1 3.4 3.5 4.3 4.7 4.2 3.8 3.7 4.4 

Switzerland : 4.8 4.4 4.5 4.8 4.9 4.8 5.0 4.8 4.7 4.4 4.8 

United Kingdom 7.6 7.8 8.1 7.9 7.5 6.1 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 : 

Πηγή: Eurostat 

 2.2  Αίτια διαρροής επιστημονικού δυναμικού  

 2.2.1 Παράγοντες ώθησης και έλξης 

Σε γενικές γραμμές τα κίνητρα για μετανάστευση μπορούν να διακριθούν μεταξύ 

δύο ευρύτερων ομάδων παραγόντων. Παράγοντες ώθησης και έλξης μεταναστευτικών 

ροών που είτε ωθούν τους ανθρώπους είτε τους προσελκύουν στη μετανάστευση. Αυτό 

σημαίνει ότι αυτοί οι παράγοντες τους κινητοποίησαν ώστε να μετακινηθούν εκτός 

συνόρων από τον τόπο προέλευσης ή από τις ελκυστικές συνθήκες στο νέο μέρος 

προορισμού. Οι παράγοντες ώθησης και έλξης είναι οικονομικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί 

και περιβαλλοντικοί (Martiskova, 2013). 

Σε παραπομπές του De Haas στον Massey άλλα και στον Reniers, αναφέρει ότι το 

κοινό μειονέκτημα της νεοκλασικής θεωρίας και της θεωρίας της εξάρτησης είναι ότι δεν 

μπορούν να εξηγήσουν γιατί μερικοί άνθρωποι σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή 

μεταναστεύουν ενώ άλλοι δεν το κάνουν (De Haas, 2010). Το μοντέλο push-pull, το 

κυρίαρχο μοντέλο μετανάστευσης στη βιβλιογραφία, σχετίζεται με το πλαίσιο του Lee (De 

Haas, 2010) που απομακρύνεται από τα έργα του Ravenstein (De Haas, 2010). 

Αναφέροντας τις προτάσεις του Lee, o De Haas επισημάνει ότι η απόφαση μετανάστευσης 

καθορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με την περιοχή προέλευσης και προορισμού, 

άλλα και προσωπικούς παράγοντες. Επίσης υποστηρίζει ότι η απόφαση μετεγκατάστασης 

τείνει να πραγματοποιείται σε καλά καθορισμένα «ρεύματα», από συγκεκριμένα μέρη 

προέλευσης προς συγκεκριμένα μέρη προορισμού, όχι μόνο επειδή οι ευκαιρίες τείνουν 

να είναι ιδιαίτερα εντοπίσιμες αλλά και επειδή η ροή της γνώσης πίσω στον τόπο 

προορισμού διευκολύνει τη μετάβαση για μεταγενέστερους μετανάστες. Αυτό το βασικό 

χαρακτηριστικό είναι τόσο το πλεονέκτημα όσο και το μειονέκτημά του. Αν και το 

μοντέλο καθιστά δυνατή την εξέταση διαφορετικών παραγόντων, δεν επιτρέπει σε 

κάποιον να αντιμετωπίζει σωστά αυτούς τους παράγοντες. Αντίθετα, το μοντέλο καλύπτει 

διαφορετικούς παράγοντες, ατομικά και παγκόσμια, χωρίς να αντιστοιχίζονται κατάλληλα 

βάρη (De Haas, 2010). Επιπλέον, το μοντέλο αγνοεί την ετερογένεια μεταξύ των ατόμων 

και τη διαστρωμάτωση σε κοινωνίες στο ότι ένας συγκεκριμένος παράγοντας ώθησης ή 
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έλξης μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση στην απόφαση μετανάστευσης για 

διαφορετικά άτομα. Παρόμοιο με τα νεοκλασικά μοντέλα, το μοντέλο push-pull έχει 

επίσης επικριθεί για τη στενή προοπτική του, περιορίζοντας την απόφαση μετανάστευσης 

σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους από άτομα. Το μοντέλο αγνοεί τους διαρθρωτικούς 

περιορισμούς που προκαλούν άνιση πρόσβαση στους πόρους (De Haas, 2010).  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, υπάρχουν δύο αντικρουόμενες οπτικές 

σχετικά με τα αίτια της μετανάστευσης και του επαναπατρισμού. Η πρώτη άποψη είναι η 

νεοκλασική η οποία υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που άπτονται της μετανάστευσης και 

του επαναπατρισμού βασίζονται σε αναλύσεις κόστους-οφέλους και πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο των στόχων για τη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων κερδών κατά τη 

διάρκεια της ζωής. Μακροπρόθεσμα, το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι μετανάστες στην 

πατρίδα τους ελαττώνεται, καθώς οι ίδιοι αποκτούν περισσότερες ικανότητες με τις οποίες 

μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα έσοδα στις χώρες υποδοχής. Από την άλλη, οι 

θεωρητικοί «των Νέων Οικονομικών της Μετανάστευσης Εργαζομένων» υποστηρίζουν 

ότι η μετανάστευση, αφενός, οφείλεται στις αποτυχίες των αγορών και, αφετέρου, είναι 

στοχευμένη, καθώς οι μετανάστες επιστρέφουν μόλις κατορθώσουν να συγκεντρώσουν 

τις επιθυμητές αποταμιεύσεις ή να επιτύχουν τους αρχικούς στόχους, όπως είναι η 

σχεδιασμένη επιστροφή ή συνταξιοδότηση (Μπίλιου, 2016). 

Τα αίτια που προκαλούν την μετακίνηση των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό 

είναι ποικίλα και οφείλονται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε μη οικονομικούς 

παράγοντες (Μπίλιου, 2016). 

Οι παράγοντες ώθησης είναι αυτοί που αναγκάζουν τους ανθρώπους να 

μεταναστεύσουν λόγω προβληματικών συμβάντων στη χώρα τους. Γενικά, είναι 

επιθυμητή η μετανάστευση λόγω κάποιων δυσμενών συνθηκών. Μερικά παραδείγματα 

τέτοιων συνθηκών είναι η ανεργία και η υπανάπτυξη, η χαμηλή παραγωγικότητα, οι κακές 

οικονομικές συνθήκες, η έλλειψη ευκαιριών για εξέλιξη, η εξάντληση των φυσικών 

πόρων, οι φυσικές καταστροφές καθώς και πολλές άλλες στην ευρύτερη περιοχή των 

χωρών προέλευσης. Σύμφωνα με την έρευνα της Martiskova σε βιβλιογραφιές πηγές, οι 

παράγοντες ώθησης είναι εκείνες οι πτυχές στη χώρα προέλευσης ενός συγκεκριμένου 

επαγγέλματος που ωθεί στην μετανάστευση (Martiskova, 2013). 

Στην αντίπερα όχθη, οι παράγοντες έλξης μπορούν να αναλυθούν ως παράγοντες 

που προσελκύουν τους ανθρώπους σε μια άλλη περιοχή για την αναζήτηση καλύτερων 

ευκαιριών. Γενικά, κάποιο όφελος προσελκύει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη 
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χώρα τους και να μεταναστεύσουν σε μια άλλη. Σε αναφορά της σε άρθρο του Adams, η 

Martiskova αναφέρει ότι «Οι παράγοντες έλξης είναι εκείνα τα στοιχεία στη χώρα 

προορισμού που συνιστούν κάλεσμα για μετανάστευση». Για να δείξουμε αυτήν την 

κατάσταση, ας σκεφτούμε ότι η ξαφνική αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένα άτομα σε 

ορισμένους τομείς λαμβάνει χώρα στην ανεπτυγμένη χώρα, αλλά αυτή η αυξημένη ζήτηση 

υπερβαίνει βραχυπρόθεσμα τις δυνατότητες προσφοράς του ανώτερου εκπαιδευτικού 

συστήματος αυτής της χώρας. Είναι πολύ αμφιλεγόμενο να συζητάμε ποιοι από αυτούς 

τους παράγοντες είναι πιο σημαντικοί σε μια απόφαση μετανάστευσης. Η Martiskova, 

παραπέμποντας σε αναφορές του Kainth ισχυρίζεται ότι οι παράγοντες ώθησης είναι πιο 

σημαντικοί από τους παράγοντες έλξης επειδή «πιστεύουν ότι είναι τα επαρχιακά 

προβλήματα και όχι τα αστικά θέλγητρα που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη μετανάστευση 

του πληθυσμού» (Martiskova, 2013). 

Συνεχίζοντας σε αναφορές του Kainth, η Martiskova αναφέρει ότι ορισμένοι άλλοι 

ερευνητές θεωρούν ότι οι παράγοντες έλξης είναι πιο σημαντικοί σε μια απόφαση 

μετανάστευσης, επειδή τονίζουν τα υψηλά ποσοστά επενδύσεων σε αστικές περιοχές που 

οδηγούν σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρήσεων και μεγαλύτερη έλξη 

για τον αστικό τρόπο ζωής(Martiskova, 2013). Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι σημαντικοί είναι τόσο οι παράγοντες ώθησης όσο και αυτοί της έλξης 

στην πράξη της μετανάστευσης, επειδή είναι στενά συνδεδεμένοι. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί 

που ωθούνται στη μετανάστευση τραβούν ταυτόχρονα τις προσδοκίες να βρουν κάτι 

καλύτερο αλλού(Martiskova, 2013). 

Αφού συζητήσουμε ότι η μετανάστευση είναι συνάρτηση των παραγόντων ώθησης 

και έλξης και της γενικής διαίρεσης μεταξύ αυτών των δύο ειδών παραγόντων, 

συνοψίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες ώθησης και έλξης σχετίζονται με τις 

οικονομικές, δημογραφικές, κοινωνικές πολιτισμικές, πολιτικές καθώς και διάφορες άλλες 

συνθήκες. 

Οι περισσότερες από τις μελέτες στο άρθρο της Martiskova αναφέρονται σε μια 

πράξη μετανάστευσης ως πρωταρχικό κίνητρο από οικονομικούς παράγοντες. Επειδή οι 

αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν αντίστοιχες των ανεπτυγμένων χωρών οικονομικές 

ευκαιρίες. Παράγοντες όπως η ανεργία, οι χαμηλοί μισθοί, η υποαπασχόληση και η 

έλλειψη ευκαιριών θεωρούνται ως οι κύριοι παράγοντες για την ώθηση των μεταναστών 

σε πιο ανεπτυγμένο μέρος με καλύτερες προοπτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Ως εκ 
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τούτου, οι περισσότεροι μετανάστες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν αναζητώντας 

καλύτερες οικονομικές συνθήκες (Martiskova, 2013). 

Μια άλλη γενική ομάδα που επηρεάζει την πράξη της μετανάστευσης είναι οι 

δημογραφικοί παράγοντες. Oι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με προσωπικά 

χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, κοινωνική τάξη, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογένεια ή 

φυλή και εθνικότητα. Στην πράξη της μετανάστευσης, μπορεί να είναι για παράδειγμα 

παράγοντας όπως ο γάμος. Οι μετανάστες μετακινούνται από τη χώρα καταγωγής τους σε 

μια χώρα προορισμού λόγω των καλύτερων ευκαιριών για γάμο. Σύμφωνα με στοιχεία τα 

οποία έχουν εξαχθεί από τον Kainth σε έρευνα του National Sample Survey, περισσότερο 

από το 46% της μετανάστευσης σε αστικές περιοχές προκαλείται με την προοπτική του 

γάμου (Martiskova, 2013). 

Η επόμενη ομάδα παραγόντων είναι κοινωνικοί και πολιτιστικοί. Αυτή η ομάδα 

παραγόντων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πράξη της μετανάστευσης. Για 

παράδειγμα, οι νεότερες γενιές, συχνά θέλουν να έχουν εμπειρία ζωής στο εξωτερικό ή 

εξοικείωση με διαφορετική κουλτούρα. Επίσης, είναι ελκυστικά για τα Πανεπιστήμια ή 

τα ερευνητικά ινστιτούτα των προηγμένων χωρών ή οι επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η 

μεταφορά, ο αντίκτυπος της τηλεόρασης, ο κινηματογράφος, η αστική εκπαίδευση 

(Martiskova, 2013). 

Σημαντική γενική ομάδα παραγόντων που είναι ζωτικής σημασίας στην πράξη της 

μετανάστευσης είναι επίσης πολιτικοί παράγοντες. Πολλοί μετανάστες μεταναστεύουν 

λόγω της πολιτικής κρίσης, των στρατιωτικών πραξικοπημάτων, των διακρίσεων, της 

έλλειψης πολιτικής ελευθερίας και πολλών άλλων στη χώρα καταγωγής τους. Για 

παράδειγμα, η πολιτική δίωξη μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

απόφαση των ανθρώπων (Martiskova, 2013). 

Από την πλευρά της προσφοράς, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ενδυνάμωσε 

την τάση του ανθρώπινου κεφαλαίου να συσσωρεύεται εκεί όπου είναι ήδη άφθονο το 

ανθρώπινο κεφάλαιο (Schellinger, 2015; Γκάνας, 2014), ενώ ταυτόχρονα η γενική 

βελτίωση της εκπαιδευτικής επίδοσης στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προκαλεί 

αυτόματη αύξηση διαρροής. Το τελευταίο είναι σύμφωνο με την παραδοχή ότι το άτομο 

ενδιαφέρεται να συσσωρεύσει επιπλέον ανθρώπινο κεφάλαιο όσο προσδοκά ότι το οριακό 

όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος της επένδυσης στην εκπαίδευση 

(Γκάνας, 2014).  
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Από την πλευρά της ζήτησης, οι χώρες υποδοχής (ή προορισμού), ξεκινώντας 

σταδιακά να εισάγουν επιλεκτικές μεταναστευτικές πολιτικές με βάση ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς από τη δεκαετία του’80, προσέλκυσαν 

σε μεγαλύτερο βαθμό το επιστημονικό δυναμικό (Γκάνας, 2014; Μπίλιου, 2016). 

Σύμφωνα με τον Λαμπριανίδη (Λαμπριανίδης, 2011), έχουν σημειωθεί από την 

Επιτροπή για τη Διεθνή Μετανάστευση των Ταλέντων, Committee on International 

Migration of Talents, τα παρακάτω αίτια που συμβάλλουν στη διαρροή του επιστημονικού 

δυναμικού από ορισμένες χώρες:  

 Παράγοντες που αφορούν την εκπαίδευση όπως η ισχύς των καθηγητών που κατέχουν 

μόνιμες θέσεις, έλλειψη χρηματοδότησης σε έρευνες, αδράνεια των θεσμών, 

νεποτισμός, έλλειψη επαγγελματικής κινητικότητας, ανεπαρκής αναγνώριση ταλέντου 

σε νέους 

 Προκατάληψη και διακρίσεις ανάλογα με την εθνικότητα, φύλο και φυλή, θρησκεία 

και τάξη 

 Η μειωμένου επιπέδου ποιότητα που αφορά την πνευματική, εκπαιδευτική, 

επαγγελματική και πολιτισμική ζωή στη χώρα προέλευσης 

 Η αίσθηση των επιστημόνων ότι η αμοιβή που λαμβάνουν δεν είναι αντάξια της 

εργασίας τους και δεν εκτιμάται όπως θα έπρεπε.  

Επιπρόσθετα, μέσα στα αίτια συμπεριλαμβάνεται και η διαμόρφωση της κοινωνίας 

με τέτοιο τρόπο που κυριαρχούν ιεραρχήσεις και στρωματοποίηση, που δεν βασίζεται σε 

κοινώς αποδεκτά κριτήρια επιτυχίας και αξιοκρατίας, αλλά δίνεται ιδιαίτερη σημασία και 

σε κριτήρια που έχουν σχέση με την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την οικογένεια, τις 

πολιτικές προτιμήσεις, την γεωγραφική περιοχή προέλευσης και άλλα. Με άλλα λόγια , 

κυριαρχούν οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικές διακρίσεις στον τομέα της εργασίας. 

Κατά την έρευνα του Φωτόπουλου (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015), 

θεωρείται ότι η υπερεθνική κινητικότητα των νέων κατά την εποχή της οικονομικής 

κρίσης είναι στενά συνδεδεμένη με την μετανάστευση η οποία έχει ως απώτερο σκοπό την 

αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο 

εσωτερικό της ευρωπαϊκής ένωσης, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και του 

αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών του βορρά και του 

υποβαθμισμένου νότου έχουν ως αποτέλεσμα το φαινόμενο της μετανάστευσης μιας 

γενιάς νέων ανθρώπων η οποία διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ένα ευρύ σύνολο 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων. Η έρευνα του Φωτόπουλου σε βιβλιογραφικές 
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πηγές καταλήγει ότι η αιτία αυτής της διαφοράς σε σχέση με τα προηγούμενα 

μεταναστευτικά κύματα έχει ως κύριο παράγοντα ότι οι οικονομικές κρίσεις οι οποίες 

προκάλεσαν μεταναστευτικές ροές αφορούσαν κυρίως εργατικό δυναμικό με χαμηλά 

εκπαιδευτικά προσόντα και ανειδίκευτους εργαζομένους (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 

2015). Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις ανάγκες της σημερινής 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης σε σχέση με την βιομηχανική επανάσταση η οποία συνέβη στο παρελθόν, 

την εποχή των πρώτων μεταναστευτικών ροών, κατά την οποία υπήρχε μεγαλύτερη 

ανάγκη για χειρωνακτικές θέσεις εργασίας . 

 2.2.2 Διαγενεακές μεταβιβάσεις 

Ως διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας και της αποστέρησης μπορεί να οριστεί 

η δημόσια ή ιδιωτική μεταβίβαση ελλειμμάτων σε πόρους και μέσα από τη μια γενιά στην 

επόμενη. Ειδικότερα, η διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας έχει επικρατήσει στον 

ακαδημαϊκό διάλογο ως ένα εννοιολογικό σχήμα του τρόπου με τον οποίο η φτώχεια 

αναπαράγεται μέσα στο χρόνο. Η έννοια αυτή έχει ξεχωριστή σημασία διότι εστιάζει στις 

διαγενεακές σχέσεις που εκτυλίσσονται στο πλαίσιο της δημόσιας και της ιδιωτικής 

σφαίρας για την κατανόηση των μηχανισμών αναπαραγωγής της φτώχειας. 

(Παπαναστασίου, 2012) 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις διαγενεακές μεταβιβάσεις 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες με κριτήριο τον προσδιορισμό των αιτίων και των 

μηχανισμών της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας. Η πρώτη κατηγορία δίνει 

έμφαση σε πολιτισμικά, συμπεριφορικά και αξιακά χαρακτηριστικά των φτωχών που 

θεωρείται ότι συντελούν στη διαγενεακή μεταφορά της φτώχειας (κουλτούρα της 

φτώχειας, προνοιακή εξάρτηση). Η δεύτερη κατηγορία εστιάζεται στις σχέσεις και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Η τρίτη κατηγορία εστιάζεται στα γνωστικά 

(πχ ευφυΐα) ή/και μη-γνωστικά (εργασιακή ηθική) χαρακτηριστικά των ατόμων που 

θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν τη διακύμανση των 

μελλοντικών επιτευγμάτων των ατόμων. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία δίνει έμφαση στις 

δομικές συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου ζουν ή/και εργάζονται 

οι φτωχοί. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίδραση των δομών της 

γειτονιάς, της αγοράς εργασίας και της οικονομίας στα μελλοντικά αποτελέσματα των 

ατόμων (Παπαναστασίου, 2012). 
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Ο Παπαναστασίου επίσης αναφέρει ότι ο όρος κουλτούρα της φτώχειας 

επινοήθηκε από τον ανθρωπολόγο Lewis ως ερμηνευτικό εργαλείο της διαιωνιζόμενης 

φτώχειας στις καπιταλιστικές κοινωνίες (Παπαναστασίου, 2012). 

Το σύστημα αυτό αποτελεί προϊόν της εσωτερικής ανάγκης των φτωχών να 

προστατευτούν από τις αντίξοες συνθήκες της φτώχειας που με την πάροδο του χρόνου 

αποκτά πάγιο χαρακτήρα και καταλήγει να μεταβιβάζεται από τη μια γενιά στην επόμενη. 

Η δυναμική της διαγενεακής μεταβίβασης οφείλεται στην ισχυρή επίδραση που ασκεί η 

κουλτούρα της φτώχειας στα παιδιά τα οποία, στο πλαίσιο της πρώιμης κοινωνικοποίησης, 

έχουν ήδη απορροφήσει τις αξίες και τις αντιλήψεις της κουλτούρας της φτώχειας και δεν 

είναι ψυχολογικά διατεθειμένα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη 

ζωή. Υπ’ αυτήν την έννοια, οι διαγενεακά μεταβιβαζόμενες αξίες, πεποιθήσεις και 

συνήθειες που λειτουργούν ως ψυχολογικός μηχανισμός άμυνας απέναντι στη φτώχεια 

καταλήγουν να αναπαράγουν την ανικανότητα ατόμων και ομάδων να δραπετεύσουν από 

αυτή (Παπαναστασίου, 2012). 

Η οικογένεια ασκεί καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του επιπέδου 

ευημερίας του ατόμου μέσα από τη μεταβίβαση γενετικών χαρακτηριστικών, υλικών 

πόρων, δικτύων κοινωνικών σχέσεων, πολιτισμικών εμπειριών, κοκ. Η σχέση μεταξύ 

γονέων και παιδιών αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους διαύλους μεταβίβασης της 

φτώχειας από τη μια γενιά στην επόμενη. Οι γονείς που βιώνουν τη φτώχεια για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα ή σε όλη τη διάρκεια της ενήλικής τους ζωής είναι πολύ πιθανό να 

μεταβιβάσουν τη φτώχεια στα ανήλικά τους παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόμη 

επαρκείς μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη φτώχεια. Η δυναμική της διαγενεακής 

μεταβίβασης της φτώχειας οφείλεται σε ένα πλήθος ενδοοικογενειακών παραγόντων που 

επιδρούν μεμονωμένα ή σωρευτικά στη διαμόρφωση του επιπέδου διαβίωσης όπως η 

περιουσία, η εκπαίδευση των γονέων, ο τρόπος ανατροφής, η υγεία των γονέων, η σύνθεση 

της οικογένειας, η ιδιοσυγκρασία των γονέων, καθώς και άλλα (Παπαναστασίου, 2012). 

Εκτός από τον περιορισμό των δυνατοτήτων γονεϊκής επένδυσης στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο των παιδιών, ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι 

περιορισμένοι οικονομικοί πόροι μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των παιδιών μέσα 

από τον περιορισμό της ικανότητας των γονέων να ανταποκριθούν επιτυχώς στο γονικό 

ρόλο. Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις θέτουν στο επίκεντρο την οικογενειακή φτώχεια 

ως το βασικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της διαγενεακής μεταβίβασης της 
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κοινωνικοοικονομικής μειονεξίας όχι όμως άμεσα αλλά έμμεσα μέσα πχ από τη διατάραξη 

της επαφής μεταξύ γονέων και παιδιών (Παπαναστασίου, 2012). 

Η ενδεχόμενη επίδραση της γειτονιάς στη διαιώνιση της φτώχειας και της 

αποστέρησης από γενιά σε γενιά έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης εμπειρικής 

διερεύνησης. Έναυσμα της δημόσιας συζήτησης για την επίδραση της γειτονιάς στα 

μελλοντικά αποτελέσματα αποτέλεσε η διαπίστωση του Wilson ότι το να μεγαλώνεις σε 

φτωχή γειτονιά μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση (Παπαναστασίου, 2012). 

 2.2.3 Κοινωνικό κράτος και κοινωνικές παροχές 

Η δομική κρίση που πλήττει τα νοτιοευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη διαφέρει εν 

μέρει από εκείνη άλλων Ηπειρωτικών συστημάτων. Οι λόγοι είναι βασικά «γεω‐

εξελικτικοί». Στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, και (σε λιγότερο βαθμό) στην 

Ιταλία το κοινωνικό κράτος αναπτύχθηκε με χρονική υστέρηση και είχε να αντιμετωπίσει 

περισσότερο «δυσχερή» κοινωνικό‐οικονομικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της 

βαθιά καθυστέρησης των χωρών του Νότου. Στις τέσσερις αυτές χώρες η κοινωνική 

προστασία εισήλθε στην εποχή της λιτότητας σε συνθήκες θεσμικής και οικονομικής 

υπανάπτυξης, βεβαρημένη δε με εσωτερικές ανισορροπίες, τόσο κατηγορικού όσο και 

γεωγραφικού χαρακτήρα. Τα συστήματα κοινωνικών μεταβιβάσεων των εν λόγω χωρών 

παρουσιάζονται εξαιρετικά γενναιόδωρα προς ορισμένες επαγγελματικές ομάδες ενώ την 

ίδια στιγμή εμφανίζουν οφθαλμοφανή κενά στην προστασία που παρέχουν σε ορισμένες 

άλλες (Ferrera, 1999). 

Το πρώτο από αυτά τα γνωρίσματα είναι η βαρύνουσα σημασία των 

εισοδηματικών μεταβιβάσεων και ιδίως η εσωτερική πόλωση των νοτιοευρωπαϊκών 

συστημάτων αναπλήρωσης εισοδήματος (Ferrera, 1999). 

Το δεύτερο διακριτικό γνώρισμα είναι μια μη ισόρροπη κατανομή της προστασίας 

σε όλο το φάσμα των τυπικών κινδύνων, και γενικά μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών 

της κοινωνικής πολιτικής (Ferrera, 1999). Η ανισορροπία αυτή αποκαλύπτεται ειδικότερα 

από τρεις δείκτες: 

 Υπερπροστασία προς τον κίνδυνο του γήρατος και προς τους ηλικιωμένους ως 

κοινωνική ομάδα. 

 Υπανάπτυξη των παροχών και υπηρεσιών προς την οικογένεια. Σύμφωνα με 

τους υπολογισμούς της Eurostat, το 1993 οι «οικογενειακές» δαπάνες σε χρήμα 

και είδος ανέρχονταν κατά μέσον όρο στο 3,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ, αλλά 
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έφθαναν ένα μέτριο 0,8% στην Πορτογαλία, 0,2% στην Ισπανία, 0,8% στην 

Ιταλία και 0,1% στην Ελλάδα ‐ τα τέσσερα χαμηλότερα ποσοστά από τα 

δώδεκα, συνολικά, κράτη μέλη (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

1995). 

 Υπανάπτυξη της δημόσιας στεγαστικής πολιτικής και των στεγαστικών 

επιδοτήσεων, σε συνδυασμό με μια ιδιαίτερα αυστηρή ρύθμιση της ιδιωτικής 

αγοράς ενοικίων. 

Το τρίτο διακριτικό γνώρισμα έχει να κάνει με την υγειονομική περίθαλψη. Ενώ 

όσον αφορά τα συστήματα αναπλήρωσης εισοδήματος τα νότιο-ευρωπαϊκά κοινωνικά 

κράτη επιδεικνύουν έντονο θεσμικό κατακερματισμό στη βάση του επαγγέλματος, 

χαρακτηρίζονται επίσης από μια αντίληψη καθολικότητας όσον αφορά τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης (Ferrera, 1999). 

Το τέταρτο διακριτικό γνώρισμα συνίσταται στο χαμηλό βαθμό διείσδυσης του 

κράτους στην προνοιακή σφαίρα και στη συνύπαρξη δημόσιων και μη φορέων και θεσμών 

με έντονα διαπλεκόμενο χαρακτήρα. Το γνώρισμα αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο στο πεδίο 

της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών. Στη Βρετανία και τη 

Σκανδιναβία, η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καθολίκευση της 

κάλυψης και την τυποποίηση νορμών και δομών, αλλά και τον εκτοπισμό της ιδιωτικής 

παροχής από τον τομέα της υγείας. Η συνύπαρξη δημόσιου‐ιδιωτικού εξελίχθηκε 

διαφορετικά στη Νότια Ευρώπη. Εδώ, η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ (ιταλικού ή ιβηρικού και 

ιδίως ελληνικού στυλ) δεν προήγαγε την ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας και τον 

εκτοπισμό της ιδιωτικής παροχής, αλλά αντίθετα μια ιδιόμορφη διαπλοκή του δημοσίου 

με το ιδιωτικό, συχνά με μεγάλο όφελος για το τελευταίο (Ferrera, 1999). 

Το πέμπτο σημαντικό γνώρισμα δεν έχει τόσο σχέση με την τυπική ή υλική 

αρχιτεκτονική του κοινωνικού κράτους όσο με το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας του. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην έμμονη και ανθεκτική εκδήλωση «θεσμικής 

ευνοιοκρατίας», αν όχι απροκάλυπτης πελατειακής συμπεριφοράς, και σε ορισμένες 

περιπτώσεις τον σχηματισμό αρκετά σύνθετων μηχανισμών «πατρωνίας» για τη διανομή 

των χρηματικών επιδοτήσεων. Τα μεσογειακά κοινωνικά κράτη χαρακτηρίζονται από ένα 

διπλό έλλειμμα «κρατικότητας». Από τη μια, παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διείσδυσης του 

κράτους στους θεσμούς κοινωνικής προστασίας ‐ ειδικά στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως μόλις προαναφέρθηκε. Από την άλλη, 

τα διακρίνει χαμηλός βαθμός κρατικής εξουσίας καθαυτής: οι κρατικοί θεσμοί στις χώρες 
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αυτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ευνοιοκρατικές και κομματικές πιέσεις. Αυτό αληθεύει 

ιδιαίτερα για την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου 

δεν λείπουν παραδείγματα κομματικής χειραγώγησης ορισμένων τομέων του κοινωνικού 

κράτους (Ferrera, 1999). 

Το έκτο γνώρισμα του κοινωνικού κράτους της Νότιας Ευρώπης έχει επίσης να 

κάνει με τη λειτουργία του και συνίσταται στη χαμηλή αποδοτικότητα των υπηρεσιών του 

(Ferrera, 1999). 

Τέλος, το έβδομο γνώρισμα αφορά τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. 

Εδώ το μείζον πρόβλημα συνίσταται στην ιδιαίτερα ανομοιόμορφη κατανομή βαρών στις 

διάφορες επαγγελματικές ομάδες, λόγω ανομοιογένειας του θεσμικού πλαισίου αλλά ιδίως 

λόγω εκτεταμένης παραοικονομίας και επομένως εκτεταμένης φοροδιαφυγής (Ferrera, 

1999). 

Αυτά τα επτά γνωρίσματα δεν εξαντλούν τον κατάλογο των ιδιομορφιών που 

παρουσιάζει η Νότια Ευρώπη ως προς την κοινωνική πολιτική της. Από κοινού, ωστόσο, 

συνθέτουν αθροιστικά ένα μάλλον συνεκτικό σύνολο στοιχείων τα οποία μπορεί κανείς 

να πραγματευθεί ως ενιαίο θεσμικό μόρφωμα, με σχετικά αυτόνομη εσωτερική λογική, 

που συνιστά καθοριστικό παράγοντα ώθησης προς τη μετανάστευση (Ferrera, 1999). 

Αναμφίβολα, το κοινωνικό κράτος παίζει αποφασιστικό ρόλο για τα υψηλά 

πρότυπα διαγενεακής κινητικότητας στις χώρες αυτές. Ορισμένες έρευνες διαπιστώνουν 

μη-γραμμικά πρότυπα της διαγενεακής εισοδηματικής κινητικότητας με τη μορφή 

αντεστραμμένου U κάτι που σημαίνει ότι η κοινωνική προέλευση παίζει σημαντικότερο 

ρόλο για τα μελλοντικά επιτεύγματα των παιδιών στο κάτω και το πάνω τμήμα της 

κατανομής του εισοδήματος. Ωστόσο, η διαγενεακή εισοδηματική ή μισθολογική 

κινητικότητα διαμεσολαβείται  από διάφορους ενδιάμεσους παράγοντες (πχ εκπαίδευση, 

υγεία, φυλή, κοκ). Τέλος, αρκετές έρευνες μελετούν τη διαγενεακή κινητικότητα με βάση 

την εκπαίδευση ή το επάγγελμα. Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης ή 

απασχόλησης των παιδιών τείνει να αντανακλά αυτό των γονέων με εξαίρεση ορισμένες 

χώρες όπως οι σκανδιναβικές σε αντίθεση με τις νότιο-ευρωπαϊκές (Παπαναστασίου, 

2012). 

 2.2.4 Εργασιακές ευκαιρίες και πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Σύμφωνα με έρευνα του Λιβανού (Livanos, 2010), κατά την περίοδο της έρευνας 

στην Ελλάδα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων είναι ένα ιδιαίτερο 
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χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας της. Αυτή η παρατήρηση, η οποία είναι αντίθετη με 

την κατάσταση στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, έχει επισημανθεί επανειλημμένα στη 

βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως κάθε χρόνο υπάρχει 

αύξηση 2% στην ανεργία των αποφοίτων. Παρομοίως, σύμφωνα με παραπομπές του 

Λιβανού που αφορούν δημοσιεύσεις του ΟΟΣΑ, υποδηλώνεται ότι η Ελλάδα είναι στις 

χαμηλότερες κατατάξεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, σχετικά με την εκτιμώμενη 

αλλαγή στην πιθανή ύπαρξη ανεργίας ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων 

πρώτης ηλικίας, δηλαδή στις ηλικίες από 25 έως 44. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αναφορές 

σε παλαιότερές του δημοσιεύσεις, όπου ο Λιβανός έχει διεξάγει έρευνα ανάμεσα στην 

σχέση μεταξύ του τύπου διπλώματος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  που κατέχει 

κάποιος, όπως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί άλλα και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, και 

την επίπτωση του στα ποσοστά της ανεργίας, και καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ τους αλλά ούτε και με την επίπτωση τους στα φαινόμενα 

μακροχρόνιας ανεργίας. Επιπλέον, έχει εξεταστεί η ευελιξία των μισθών από διάφορες 

ομάδες εργαζομένων από τον ίδιο και διαπιστώθηκε πως οι απόφοιτοι είναι η ομάδα με 

την μεγαλύτερη ανταπόκριση στην περίπτωση αύξησης της ανεργίας (Livanos, 2010). 

Τέλος, σε αναφορές του σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές, αναφέρεται στο φαινόμενο της 

υπέρ-εκπαίδευσης στην Ελλάδα και παραθέτει τμήματα της έρευνας του Πατρινού κατά 

το 1997 ότι «Η υπέρ-εκπαίδευση είναι ένα νέο φαινόμενο που την προκαλεί η υπερπροσφορά 

αποφοίτων … αναγκασμένοι να αναλάβουν δουλειές σε διαφορετικούς από το αντικείμενό 

τους τομείς». Ωστόσο, παρόλο που υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία που δείχνει στοιχεία 

υπέρ-εκπαίδευσης και προβλήματα στην μεταπτυχιακή αγορά εργασίας, ορισμένοι 

σχολιαστές της υπέρ-εκπαίδευσης και των προβλημάτων στην αγορά εργασίας 

μεταπτυχιακών, που έχουν μελετηθεί από τον ερευνητή, υποστηρίζουν ότι οι φόβοι για 

την επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι υπερβολικοί καθώς η 

ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται μαζί με την προσφορά. Ωστόσο, οι 

συγκεκριμένες έρευνες αναφέρονται στο συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς δεν 

εξετάζουν παραλλαγές ανά πεδίο σπουδών. Στόχος του ερευνητή ήταν η διερεύνηση του 

κατά πόσον η λεγόμενη επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει πραγματοποιηθεί με 

ορθολογικό τρόπο που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σχετικά με 

συγκεκριμένους κλάδους ή στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει ορισμένες 

αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας απόφοιτων (Livanos, 2010). 
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Το θέμα της απασχολησιμότητας των μεταπτυχιακών λαμβάνει όλο και πιο μεγάλο 

ενδιαφέρον στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια σειρά μελετών που εξετάζουν 

την κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων στους διάφορους τομείς σπουδών όπως για 

παράδειγμα οι έρευνες των Smith et al. ή των Boero et al. (Livanos, 2010). Ωστόσο, αυτό 

το σημαντικό ζήτημα δεν έχει εξεταστεί στην Ελλάδα. Στην έρευνα του ο Λιβανός έχει 

χρησιμοποιήσει διαθέσιμα για την περίοδο μικρό-δεδομένα της Έρευνας για το Εργατικό 

Δυναμικό (LFS - Labour Force Survey) προκειμένου να διερευνήσει πώς η συχνότητα 

ανεργίας και η διάρκειά της ποικίλλουν στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και στον 

ακαδημαϊκό τομέα σπουδών. Σκοπός του ήταν να αναδείξει τους «νικητές» και τους 

«ηττημένους» στην αγορά εργασίας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τόσο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και από τους ιδιώτες κατά το σχεδιασμό 

του εκπαιδευτικού συστήματος και τη λήψη επιλογών σταδιοδρομίας αντίστοιχα 

Συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας και την Επαγγελματική 

εκπαίδευση, μεγάλο παράγοντα έχει διαδραματίσει η πανεπιστημιακή κρίση στην Ελλάδα 

τα τελευταία χρόνια και οι αλλαγές στην παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν 

ανακτηθεί από την έρευνα της Martiskova (Martiskova, 2013), μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι το ποσοστό ανεργίας μετά την οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα 

κατά την περίοδο 2007 - 2012 και την κρίση του ελληνικού χρέους μετά το 2009 και την 

υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο με το ΔΝΤ και την ΕΕ, έχει αυξηθεί. Σύμφωνα 

με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το έτος 2013 810.800 Έλληνες άνεργοι 

αναζητούσαν μία από τις 47.000 μόνο θέσεις εργασίας (Martiskova, 2013). 

«Το ελληνικό αρχαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα και οι απεργίες έχουν κρατήσει πίσω 

εκείνους που συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στην Ελλάδα» (The Economist, 14 

Ιανουαρίου 2012). 

Την ίδια περίοδο, έχει αναφερθεί πως πολλοί φοιτητές βρέθηκαν πίσω στις 

σπουδές τους λόγω του γεγονότος ότι οι εξετάσεις είχαν καθυστερήσει ή ακυρωθεί. 

Εκείνοι που ήταν αρκετά τυχεροί και βρήκαν κάποιες θέσεις εργασίας είχαν χαμηλή 

αμοιβή, υπερβολική φορολόγηση και συνήθως περισσότερα προσόντα από τα 

απαιτούμενα της θέσης εργασίας. Σύμφωνα με τους νόμους οι οποίοι επιβλήθηκαν από 

την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου, ορισμένα πανεπιστήμια έπρεπε να κλείσουν για τις 

ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να 

υποχρεωθεί να κλείσει πανεπιστήμια ως τρόπο μείωσης των δημοσίων δαπανών. Η 
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Ελλάδα είχε 40 πανεπιστήμια. Μετά την εφαρμογή των μέτρων του πρώτου μνημονίου 

μειώθηκαν σε 32 τριτοβάθμια ιδρύματα (Martiskova, 2013). Όλη αυτή η αναστάτωση 

στην τριτοβάθμια παιδεία και της πανεπιστημιακής κρίσης στην Ελλάδα αποτέλεσε 

σημαντικό λόγο και έπαιξε ρόλο στις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες και μπορεί να 

θεωρηθεί ως παράγοντας ώθησης και όχι παράγοντας έλξης. 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δωρεάν. Όχι όπως σε άλλες δυτικές χώρες. Έτσι, 

οι Έλληνες μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερο πτυχίο χωρίς καμία πληρωμή, κάτι που 

είναι πολύ ευνοϊκό επειδή η δωρεάν μελέτη δεν είναι κοινή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

όπου οι μαθητές πρέπει να πληρώσουν δίδακτρα (Martiskova, 2013). Επιπλέον, η 

απόκτηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει θεωρηθεί από ορισμένους ότι δεν 

είναι στο ίδιο επίπεδο από ό, τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος για αυτή την 

υπόθεση είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες φοιτητές μπορούσαν να παραμείνουν 

εγγεγραμμένοι για χρόνια στο τέλος, χωρίς να περάσουν τις εξετάσεις ή να πληρώσουν 

δίδακτρα σπουδών. Επειδή οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν εξετάσεις πολλές φορές, δεν υπάρχουν περιορισμοί όπως σε άλλα Ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια όπου οι φοιτητές επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις μόνο 2 ή 3 

φορές (Martiskova, 2013). Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η πανεπιστημιακή 

κρίση μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ώθησης στην 

απόφαση μετανάστευσης για τους νέους Έλληνες φοιτητές. 

Σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για πτυχιούχους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, υπάρχουν διφορούμενες απόψεις κατά τις οποίες η μια πλευρά υποστηρίζει 

ότι η υπερπροσφορά πτυχιούχων επιστημόνων, που είναι το αποτέλεσμα των ευνοϊκών 

συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα για την απόκτηση πτυχίου, είναι υπεύθυνη για 

την σημερινή ανεργία ανάμεσα στους απόφοιτους τριτοβάθμιων σχολών. Σύμφωνα με τον 

Λαμπριανίδη οι απόφοιτοι τριτοβαθμίων σχολών, αν και είναι σε υψηλά επίπεδα, δεν είναι 

ανάμεσα στα υψηλότερα στην ευρωπαϊκή ένωση, οπότε αυτός ο ισχυρισμός θεωρείται 

ελλιπής (Λαμπριανίδης, 2011). 

 2.3  Αποτελέσματα και επιπτώσεις του Brain Drain 

 2.3.1 Επιπτώσεις της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στις χώρες 

αποστολής 

Η μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού αφορά ουσιαστικά τις 

μετακινήσεις εξειδικευμένου προσωπικού από τις λιγότερο προς τις περισσότερο 
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αναπτυγμένες χώρες. Η χώρα αποστολής δεν χάνει απλώς ένα τμήμα της κοινωνίας της, 

αλλά το πιο εξελιγμένο τμήμα της, για το οποίο μάλιστα έχει επενδυθεί σημαντικό μέρος 

των συνήθως περιορισμένων πόρων του κράτους και της κοινωνίας προέλευσης. Η 

απώλεια για την χώρα αποστολής είναι διπλή. Αυτό συμβαίνει καθώς, από την μία, 

χάνονται σημαντικότατα επενδυμένα κεφάλαια (οικονομικά, ανθρώπινα) και από την 

άλλη, μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των κοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται το 

χάσμα μεταξύ λιγότερο αναπτυγμένων και αναπτυγμένων χωρών (Λαμπριανίδης, 2011). 

H διαρροή επιστημονικού προσωπικού σηματοδοτεί, τόσο αρνητικές όσο και 

θετικές επιπτώσεις, στις χώρες προέλευσης. Αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις υπάρχουν στις 

χώρες προορισμού. Δύο αλληλοσχετιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες 

προέλευσης είναι οι ακόλουθες (Λαμπριανίδης, 2011): 

 Απώλειες σε ανθρώπινο κεφάλαιο και, συνεπώς, στέρηση μια από τις βασικές 

συνιστώσες της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται 

η παραγωγικότητα στις χώρες προέλευσης και δημιουργούνται επιπλέον κίνητρα για 

μετανάστευση των ειδικευμένων στις αναπτυγμένες χώρες, με αποτέλεσμα να 

επιταχύνεται έτσι η διαρροή επιστημονικού δυναμικού. 

 Απώλειες από ένα σημαντικό μέρος του δημόσιου χρήματος που έχει επενδυθεί κατά 

τη διάρκεια σχηματισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου των μεταναστευόντων μέσω της 

εκπαίδευσης, αφού αυτό θα αξιοποιηθεί από μια άλλη χώρα. 

Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού επιφέρει μείωση της παραγωγικότητας (TFP-

Total productivity factor) μιας χώρας προέλευσης (Γκάνας, 2014). 

Πολύ ειδικευμένοι μετανάστες παίρνουν μαζί τους την εκπαίδευσή τους, η οποία 

χρηματοδοτήθηκε από τους φόρους των κατοίκων της χώρας τους όπως αναφέρεται σε 

παραπομπές του Johnson άλλα  και των Bhagwati και Hamada ο Γκάνας (Γκάνας, 2014). 

Μια ακόμη σημαντική συνέπεια της διαρροής επιστημονικού δυναμικού είναι ότι 

η επένδυση στην εκπαίδευση στη χώρα προέλευσης ενδέχεται να μην οδηγήσει σε 

ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, όταν μεγάλο μέρος των υψηλά εκπαιδευμένων ατόμων 

φεύγει από τη χώρα (Λαμπριανίδης, 2011). 
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 2.4  Ιστορικά στοιχεία διαρροής επιστημονικού δυναμικού  

 2.4.1 Ιστορική επισκόπηση του Brain Drain στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ανάμεσα στα δεδομένα του Brain Drain για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

βιβλιογραφικές πηγές που μελετήθηκαν, τα δυο κύρια προβλήματα που αναφέρονται από 

τον Φωτόπουλο (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015), είναι το διαρκώς αυξανόμενο 

ποσοστό των νέων που είναι χωρίς εκπαίδευση και το πρόβλημα της ανεργίας. Σύμφωνα 

με σχετικά πρόσφατα στοιχεία 5,2 εκατομμύρια νέοι μέχρι τον Μάιο του 2014 είναι οι 

επίσημοι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή ένωση των 28, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 22,2%. Το 

ποσοστό αυτό σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία προσεγγίζει το 60%. Ταυτόχρονα 

το χάσμα μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 

παραμένει εξαιρετικά υψηλό: 57,7% για την Ελλάδα και 7,8% για την Γερμανία, με την 

Ισπανία να βρίσκεται στο 54%, την Κροατία στο 48,7%, την Ιταλία στο 43% την Κύπρο 

στο 37,3% και την Πορτογαλία στο 34,8%. Επιπροσθέτως, στην Ευρωπαϊκή ένωση 

παρατηρείται πως σε μια δεξαμενή 216,1 εκατομμυρίων εργαζομένων μόνο το 3,1%, 

περίπου 7,5 εκατομμύρια, εργάζονται σε άλλη χώρα μέλος, γεγονός που υποδηλώνει πως 

η κινητικότητα στο μέλλον θα αφορά περισσότερο εκείνο το τμήμα της Ευρωπαϊκής 

κοινωνίας που πλήττεται περισσότερο (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 

Άλλο ένα εξίσου σημαντικό και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο αποτελεί η 

περίπτωση των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης 

(Neets, Young People: Not in Education, Employment and Training). Πρόκειται για την 

ηλικιακή ομάδα των νέων από 15 έως 24 με μια δυναμική διερεύνησης έως και τα 29, που 

βρίσκεται εκτός βασικών πεδίων της κοινωνικής ζωής με συνέπεια τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, την εξαθλίωση και την περιθωριοποίηση (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 

2015). 

 2.4.2 Ιστορική επισκόπηση του Brain Drain από την Ελλάδα 

Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού δεν είναι νέο φαινόμενο. Ο 

Λαμπριανίδης, χρησιμοποιώντας έρευνα του Dejider, αναφέρει ότι είναι τόσο παλιό όσο 

και η ίδια η επιστήμη  . Για παράδειγμα, αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία της αρχαίας 

Ελλάδας θα διαπιστώσει ότι μέχρι το 300 π.Χ. οι επιστήμονες μετακινούνταν στην Αθήνα, 

ειδικότερα λόγω της ύπαρξης της Ακαδημίας του Πλάτωνα (ιδρύθηκε το 388 π.Χ.) και του 

Λυκείου του Αριστοτέλη (ιδρύθηκε το 335 π.Χ.). Η Ακαδημία του Πλάτωνα και το Λύκειο 

του Αριστοτέλη αποτέλεσαν τα πρώτα ιδρύματα μάθησης και έρευνας στην Ευρώπη για 
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μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, αργότερα, από το 300 π.Χ. περίπου, το κέντρο 

υποδοχής άλλαξε και η Αλεξάνδρεια αναδείχθηκε ως πόλη υποδοχής για τους 

επιστήμονες, οπότε η Ελλάδα μετατράπηκε σε χώρα διαρροής επιστημονικού προσωπικού 

(Λαμπριανίδης, 2011).  

Η Panourgia  υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται για πρώτη φορά η μεταφορά 145 

Ελλήνων υποτρόφων του Γαλλικού Ινστιτούτου από τον Πειραιά στο Παρίσι το 1945 με 

το πλοίο Mataora. Οι μετανάστες προέρχονται από τον επιστημονικό κόσμο και από το 

χώρο των γραμμάτων. Ήταν νέοι επιστήμονες και καλλιτέχνες οι οποίοι αργότερα 

δημιούργησαν τις βάσεις για την επιστήμη, την τέχνη και τα γράμματα. Μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο εμφανίζεται ένα πρώτο κύμα μεταναστών που περιλάμβανε 

καλλιτέχνες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκούς και άλλους διάφορους 

διανοούμενους. Όλοι αυτοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους, πράγμα που συντέλεσε στην 

ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Ευρώπης (Μπίλιου, 2016).  

Ο Grubel και ο Scott  υποστηρίζουν ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 έχανε το 21% των πτυχιούχων μηχανικών της. Οι επιστήμονες αυτοί 

εγκατέλειπαν τη χώρα τους και κατευθύνοντας προς τις ΗΠΑ (Λαμπριανίδης, 2011).  

Ο Coutsoumaris αναφέρει ότι την χρονική περίοδο από το 1957 έως και το 1961 

έχασε το 1/5 των πτυχιούχων μηχανικών της οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς της ΗΠΑ. Η 

απώλεια φυσικά ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς και το ποσοστό των 

επιστημόνων που μετανάστευσαν προς άλλες χώρες, όπως χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

άλλα και τον Καναδά (Μπίλιου, 2016). 

Ο Zobanakis αναφερόμενος στη δεκαετία του’60, αποδέχεται επίσης ότι η Ελλάδα 

έχανε κάθε χρόνο 21% των πτυχιούχων μηχανικών της στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα αποδίδει, 

τουλάχιστον κατά ένα βαθμό, την μετακίνηση των πτυχιούχων στο γεγονός ότι δεν 

υπήρχαν οργανωμένες και συστηματικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, ενώ 

υποστηρίζει ότι εκείνοι οι επιστήμονες που αναζητούσαν εργασία, κατευθύνονταν στις 

ΗΠΑ προελκυόμενοι από τις μεγάλες διαφορές που υπήρχαν στους μισθούς σε σχέση με 

την Ελλάδα (Μπίλιου, 2016). 

Ο Κουβερτάρης υποστηρίζει σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ότι την περίοδο 

του 1961-65 εγκατέλειψαν τη χώρα, χωρίς να σκοπεύουν να γυρίσουν πίσω σε αυτή, το 

35% των πτυχιούχων μηχανικών, πάνω από το 27% των πτυχιούχων σε φυσικές επιστήμες 

και τέλος το 25% των πτυχιούχων σε ιατρικές σχολές. Αν σε αυτά τα ποσοστά 
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προσθέσουμε και εκείνα όσων έφυγαν προσωρινά θα δούμε ότι οι διαστάσεις που έλαβε 

το φαινόμενο αυτά ήταν αρκετά μεγαλύτερες (Μπίλιου, 2016). 

 2.5  Η κατάσταση που επικρατεί στην σύγχρονη Ελλάδα 

Τα τελευταία κυρίως έτη, η διαρροή επιστημονικού δυναμικού απέκτησε 

μεγαλύτερες διαστάσεις στον ελλαδικό χώρο, εξαιτίας των μέτρων λιτότητας και της 

ανεργίας που επηρέασαν τόσο την εκπαίδευση όσο και την αγορά εργασίας, απειλώντας 

την Ελλάδα με την αθρόα φυγή ατόμων που έχουν υψηλά προσόντα. Η οικονομική κρίση 

που διανύει η χώρα σε συνδυασμό με τους μειωμένους μισθούς, έχουν αποθαρρύνει τους 

νέους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους 

(Γκάνας, 2014) 

Η μετανάστευση νέων με υψηλή ειδίκευση σε ξένες χώρες κυρίως για κοινωνικούς, 

πολιτικούς, οικονομικούς και εκπαιδευτικούς λόγους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 

φαινόμενα της εποχής μας. Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των νέων 

να μετακινηθούν στο εξωτερικό είναι οι εξής: 

 Η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα κυρίως τα τελευταία χρόνια 

αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι εγκαταλείπουν την χώρα τους 

αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Η πολιτική διαφθορά σε 

συνδυασμό με την έλλειψη αξιοκρατίας στις ελληνικές κοινωνίες. 

 Οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους με σκοπό να εκπληρώσουν τα όνειρά τους , να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους και να προωθήσουν την καριέρα τους. 

 Χιλιάδες Έλληνες πτυχιούχοι εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την πατρίδα τους με σκοπό 

να βρουν μια καλύτερη τύχη και περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής 

αποκατάστασης στις χώρες της Δύσης. 

 Κάποιοι νέοι επηρεάζονται και από τυχόν συγγενείς που έχουν στο εξωτερικό, οι 

οποίοι συνεχώς τείνουν να μεταδίδουν εμπειρίες από το εξωτερικό αναφέροντας τα 

θετικά στοιχεία και κάνοντας τη ζωή του εξωτερικού να φαντάζει σαν μία λύση στην 

κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. 

 Ο βασικότερος όμως λόγος φυγής των νέων επιστημόνων είναι καθαρά οικονομικός. 

Στην Ελλάδα η ζήτηση για τους πτυχιούχους είναι περιορισμένη. Ακόμα οι συνθήκες 

εργασίας και ο μισθός των εργαζομένων είναι χειρότερος σε σχέση με αυτόν των 

ανεπτυγμένων χωρών. 



 

25 

 Μερικοί ακόμα παράγοντες που ενισχύουν την φυγή των νέων στο εξωτερικό είναι η 

μη αναγνώριση των προσόντων και των ταλέντων των νέων, η αδράνεια των θεσμών 

και η αδυναμία των εκπαιδευτικών συστημάτων να κρατήσουν τους νέους (Μπίλιου, 

2016). 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που παραθέτονται στην έρευνα του Φωτόπουλου 

(Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015), η διαρροή επιστημονικού και υψηλά 

εκπαιδευόμενου προσωπικού, ή αλλιώς το φαινόμενο Brain Drain όπως έχουμε αναφέρει 

ότι συχνά αποκαλείται, αφορά την μετακίνηση εργατικού δυναμικού με αυτά τα 

χαρακτηριστικά από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προς τις βιομηχανικά και 

οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Το φαινόμενο ωστόσο έχει επισημανθεί και στο 

παρελθόν όταν σημαντικά τμήματα επιστημονικού προσωπικού μετακινούνταν προς τις 

ΗΠΑ με σκοπό την εύρεση μιας καλύτερης τύχης, κάτι που και συνεχίζει να συμβαίνει 

καθώς εκτιμάται πως κατά την περίοδο της έρευνας του Φωτόπουλου, περίπου 2.4 

εκατομμύρια ευρωπαίοι προσοντούχου εργάζονται στην βόρεια Αμερική και στην 

Αυστραλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα τονίζεται ότι για την επιλογή των χωρών 

προς τις οποίες οι νέοι επιλέγουν να μετακινηθούν δεν ακολουθεί την μέχρι τώρα 

παραδοσιακή διαδικασία με τακτικές των οικογενειακών, φιλικών και κοινωνικών δεσμών 

που χαρακτήριζαν τις μετακινήσεις στο παρελθόν. Αντιθέτως παρατηρείται ότι είναι 

περισσότεροι τολμηροί και ριψοκίνδυνοι σε σχέση με το παρελθόν. Σε αυτό έχει 

συνεισφέρει το γεγονός ότι οι σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες της ψηφιακής εποχής 

παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου, δημιουργώντας μια 

νέα κατάσταση την οποία ο ερευνητής παρουσιάζει ως «Οικουμενικό χωρίο» 

παραπέμποντας αναφορές σε περιεχόμενα του βιβλίου «Understanding Media» του 

Marshall McLuhan (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 

Αναφερόμενος σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (EUI) της Φλωρεντίας 

σε συνεργασία με το Trinity Collage του Δουβλίνου, το Ινστιτούτο Elcano Royal της 

Μαδρίτης και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας, ο Φωτόπουλος παραθέτει ότι 

σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης από τον Ευρωπαϊκό νότο και την Ιρλανδία 

σε δείγμα 7077 συμμετεχόντων στην ερευνά την περίοδο 2011-12, οι Έλληνες φαίνεται 

να μετακινούνται κυρίως σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία (25%), η Γερμανία, η 

Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελβετία και οι ΗΠΑ (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 

Αναφορικά με τους Έλληνες που παίρνουν την απόφαση να μετακινηθούν, το 89% είναι 

πτυχιούχοι ενώ σε σχέση με τις ειδικότητες αυτών που μετακινούνται το 22,3% έχει 
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σπουδές στα οικονομικά και στην διοίκηση επιχειρήσεων, το 19% στην πληροφορική και 

επιστήμη των υπολογιστών και το 12% στα μαθηματικά και στις κοινωνικές επιστήμες 

αντίστοιχα. Οι ηλικίες αυτών ποικίλουν, το 48% δεν έχει κλείσει ακόμα τα 30, ενώ το 49% 

είναι από 31 έως 45 ετών. Σύμφωνα επίσης με τα ίδια στοιχεία προκαλεί εντύπωση ότι το 

67% του δείγματος των Ελλήνων μεταναστών, προτού μεταναστεύσει κατείχε 

διευθυντικές θέσεις, ενώ το 51% προτού μεταναστεύσει εργαζόταν, γεγονός που 

υποδηλώνει πως εκτός από την ανεργία οι νέοι επιστήμονες, ακόμα και αν εργάζονται 

στην χώρα προέλευσης βιώνουν απειλητικά την αβεβαιότητα, την ρευστότητα και την 

ανασφάλεια που προκαλεί το νέο τοπίο των ελαστικών σχέσεων εργασίας των νέων 

μορφών απασχόλησης (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ίδια έρευνα τα υψηλότερα ποσοστά 

κινητικότητας παρουσιάζουν οι Πορτογάλοι ενώ σχετικά μικρότερος εμφανίζεται ο 

αριθμός των Ιταλών οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για εύρεση εργασίας. Αν και 

δεν παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων συμμετεχόντων στην 

έρευνα, συνδυαστικά με την έρευνα του Λαμπριανίδη, αναφέρεται ότι περίπου το 10% του 

συνόλου των Ελλήνων επιστημόνων εργάζονται στο εξωτερικό ενώ την ίδια στιγμή το 

αντίστοιχο ποσοστό για την Ιταλία είναι μόλις 2% (Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 

Θα μπορούσε κανείς παρατηρώντας τα ποσοστά των δυο ερευνών να επαληθεύσει ότι η 

κινητικότητα των Ελλήνων επιστημόνων είναι σε υψηλά ποσοστά ανάμεσα σε αυτά των 

υπόλοιπων χωρών τούτο ευρωπαϊκού νότου. 

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό 

απασχολούνται σε πανεπιστήμια, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα ενώ ένα άλλο 

αξιοσημείωτο ποσοστό σε πολυεθνικές εταιρίες και επιχειρήσεις (Λαμπριανίδης, 2011; 

Φωτόπουλος, Νίκος, Μιχαήλ, 2015). 
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 3 Μεθοδολογία 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από Έλληνες και Ελληνίδες πτυχιούχους 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι/ες έχουν εργαστεί στο εξωτερικό για 

τουλάχιστον ένα χρόνο και συνεχίζουν να εργάζονται εκεί. Τα άτομα αυτά έφυγαν για 

εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους και παρέμειναν εκεί, ενώ έχουν ζήσει το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην Ελλάδα, μέχρι και τα 18 χρόνια. Ο μόνος 

περιορισμός που υπήρξε ήταν ως προς το μέρος προορισμού, καθώς η έρευνα αφορά 

Έλληνες και Ελληνίδες που μετακινήθηκαν στην Ευρώπη και όχι σε κάποιο άλλη ήπειρο. 

Κατά τα λοιπά δεν υπήρξε κάποιος άλλος περιορισμός ως προς το αντικείμενο εργασίας 

στο εξωτερικό ή ως προς τη χώρα που έλαβαν το πτυχίο τους εντός της Ευρώπης. 

 3.1  Εντοπισμός των συμμετεχόντων  

Ο εντοπισμός των συμμετεχόντων στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε έγινε μέσω 

προσωπικών επαφών και η ημιδομημένη συνέντευξη που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο 

της έρευνας, πραγματοποιήθηκε μέσω skype. Συνολικά στη διαδικασία της συνέντευξης 

έλαβαν μέρος 13 συμμετέχοντες/ουσες. 

 3.2  Δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης, το οποίο στάλθηκε στους συμμετέχοντες 

προτού διενεργηθεί η συνέντευξη στους Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην 

Ευρώπη κατά τη διάρκεια της έρευνας αποτελούνταν από τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη 

ενότητα περιείχε ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

Η δεύτερη ενότητα εμπεριείχε ερωτήσεις που αφορούν την εργασία στο εξωτερικό σε 

σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης από όλες τις μεταβλητές που την επηρεάζουν όπως 

είναι η σχέση με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους, ο εργασιακός χώρος και οι 

συνθήκες εργασίες, η ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας, οι προοπτικές εξέλιξης 

και τα κίνητρα που δίνονται, οι διαδικασίες ανατροφοδότησης και τέλος η ικανοποίηση 

από την σχέση εργασία καθώς και τις απολαβές. Τέλος η τρίτη ενότητα αφορούσε την 

ικανοποίηση από τη ζωή στο εξωτερικό, αν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία προσαρμογής 

στη χώρα προορισμού, αν αντιμετώπισαν κάποια διάκριση όπως λόγω φύλου ή 

εθνικότητας, τους παράγοντες που τους ενθαρρύνουν να παραμείνουν, αν υφίσταται 

πιθανότητα επιστροφής στην Ελλάδα και υπό ποιες συνθήκες θα συνέβαινε αυτό και τέλος 
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τους παράγοντες διαφοροποίησης της εργασίας τους στο εξωτερικό με την Ελλάδα 

δεδομένου ότι εργάζονταν πριν μεταναστεύσουν. 

Συμμετείχαν όλοι και όλες όσοι/ες τους ζητήθηκε να λάβουν μέρος στη συνέντευξη 

και ο μέσος όρος των συνεντεύξεων ήταν τα 30 λεπτά με ελάχιστη τα 15 λεπτά και μέγιστη 

τα 45 λεπτά. Οι δυσκολίες που προέκυψαν ήταν στο να βρεθεί η σωστή ώρα και μέρα για 

τη διεξαγωγή της συνέντευξης, η σύνδεση στο ίντερνετ όπου ορισμένες φορές δεν ήταν 

ιδιαίτερα καλή και κάποιες εξωτερικές παρεμβολές από τους παρευρισκόμενους στο χώρο 

των πληροφορητών την ώρα της συνέντευξης. Εν κατακλείδι θέλουμε να επισημάνουμε 

πως η έρευνα, παρ’ όλους τους περιορισμούς που προέκυψαν, μπορεί να αποτυπώσει την 

συνολική εικόνα του ερευνώμενου φαινομένου.  
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 4 Αποτελέσματα έρευνας 

 4.1  Δημογραφικά στοιχεία πληροφορητών 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα δημογραφικά στοιχεία των πληροφορητών. 

Ξεκινώντας να αναφέρουμε πως το μεγαλύτερο μέρος των πληροφορητών είναι γυναίκες 

με ποσοστό 54% ενώ το ποσοστό των αντρών που έλαβαν μέρος είναι το 46% του 

δείγματος (Εικόνα 4-1). Η ηλικιακή ομάδα που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό 

είναι στην ομάδα 30< με ποσοστό 62% και δεύτερη έρχεται η ομάδα 18-29 με ποσοστό 

38% του συνόλου. Εξετάζοντας την κατανομή του δείγματος κατά την οποία οι 

πληροφορητές έφυγαν από την Ελλάδα, παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

πληροφορητών ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-29 (92%), ενώ μόνο το 8% και για την 

ακρίβεια ένας πληροφορητής άνηκε στην ομάδα των 30<. 

Πίνακας 4-1 Φύλο πληροφορητών 

Φύλο Αριθμός ατόμων % 

Άντρες 6 46% 

Γυναίκες 7 54% 

Σύνολο 13 100% 

 

 

 
Εικόνα 4-1 Διάγραμμα φύλου πληροφορητών 
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Πίνακας 4-2 Ηλικιακές ομάδες πληροφορητών 

Ηλικιακές Ομάδες Αριθμός ατόμων % 

18-29 5 38% 

30< 8 62% 

Σύνολο 13 100% 

 

Ζ 

  
Εικόνα 4-2 Διάγραμμα ηλικιακών ομάδων πληροφορητών 

Ηλικιακές Ομάδες Εκπατρισμού Άτομα % 

18-29 12 92% 

30< 1 8% 

Σύνολο 13 100% 

 

 
Εικόνα 4-3 Διάγραμμα ηλικιών εκπατρισμού πληροφορητών 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, παρατηρούμε επίσης πως οι πόλεις από τις οποίες προέρχονται 

οι πληροφορητές ποικίλλουν, αν και είναι μικρό το δείγμα, με πλειοψηφία αυτών που 
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προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη με ποσοστό 45%, από Αθήνα με ποσοστό 18%, από 

Κατερίνη με ποσοστό 18%, από Κοζάνη με ποσοστό 18% και από Λαμία με ποσοστό 9%. 

Πόλεις Αριθμός Ατόμων % 

Αθήνα 2 18% 

Θεσσαλονίκη 5 45% 

Κατερίνη 2 18% 

Κοζάνη 2 18% 

Λαμία 1 9% 

Σύνολο 11 100% 

 

 

 
Εικόνα 4-4 Διάγραμμα πόλεων καταγωγής πληροφορητών 

Σχετικά με την χώρα στην οποία μετανάστευσαν στην Ευρώπη, καθώς αυτή ήταν η 

περιοχή της έρευνάς μας, πέντε χώρες εμφανίστηκαν και για την ακρίβεια η Αγγλία με 

ποσοστό 31%, η Γερμανία με ποσοστό 31%, Ρουμανία με ποσοστό 8%, Σουηδία με 

ποσοστό 15% και Σκωτία με ποσοστό 15%. 

Χώρα Διαμονής 
Αριθμός Ατόμων % 

Αγγλία 4 31% 

Γερμανία 4 31% 

Ρουμανία 1 8% 

Σουηδία 2 15% 

Σκωτία 2 15% 

Σύνολο 13 100% 

 

Πόλη προέλευσης

Αθήνα Θεσσαλονίκη Κατερίνη Κοζάνη Λαμία
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Εικόνα 4-5 Διάγραμμα χωρών διαμονής πληροφορητών 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά και 

συγκριτικά με άλλες έρευνες πως οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά την 

επιλογή των Ελλήνων να μεταναστεύουν προς αυτές είναι η Αγγλία και η Γερμανία 

(Λαμπριανίδης, 2011). 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δημογραφικών στοιχείων 

παρατηρούμε πως σε σχέση με την εκπαίδευση που οι πληροφορητές έχουν λάβει, το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε αυτούς που έχουν λάβει bachelor και για την ακρίβεια το 

ποσοστό 54%, έπειτα έρχεται το ποσοστό αυτών που έχουν λάβει Master με ποσοστό 31%, 

στη συνέχεια αυτών που έχουν λάβει PhD (8%) και τέλος αυτών που έχουν λάβει PostDoc 

(8%). Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι από τους πληροφορητές έχουν πτυχία Master, PhD 

και PostDoc, τα έχουν λάβει τον ανώτερο τίτλο σπουδών που κατέχουν από σπουδές που 

πραγματοποιήσαν στο Εξωτερικό ενώ όλοι οι πληροφορητές έχουν λάβει το πτυχίο 

Bachelor από σπουδές που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα. Γεγονός που επιβεβαιώνει τα 

στοιχεία της έρευνας του Λαμπριανίδη (Λαμπριανίδης, 2011), πως μειώνεται το ποσοστό 

των ατόμων που μεταναστεύουν για σπουδές πρώτου πτυχίου, αλλά αποφάσισαν να 

φύγουν είτε διότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές στο πρώτο πτυχίο και ήθελαν να 

εργαστούν, είτε για να συνεχίσουν τις σπουδές τους κι έπειτα να βρουν εργασία στο 

εξωτερικό (Λαμπριανίδης, 2011). 

Πτυχίο Αριθμός Ατόμων % 

Bachelor 7 54% 

Master 4 31% 

PhD 1 8% 
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PostDoc 1 8% 

Σύνολο 13 100% 

 

 
Εικόνα 4-6 Διάγραμμα επιπέδου τίτλων σπουδών πληροφορητών 

Εν συνεχεία, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το αν βρήκαν 

την εργασία πριν ή μετά την εγκατάστασή τους εκεί και όπως φαίνεται παρακάτω στον 

πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό βρήκε την εργασία αφού εγκαταστάθηκε στην χώρα του 

εξωτερικού με ποσοστό 54%, ενώ υπάρχει μικρή διαφορά με το ποσοστό αυτών που 

βρήκαν εργασία πριν εκπατριστούν (46%). 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ % 

ΠΡΙΝ 6 46% 

ΜΕΤΑ 7 54% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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Εικόνα 4-7 Διάγραμμα περιόδου εύρεσης εργασίας 

 

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με τους τρόπους εύρεσης της εργασίας 

τους στο εξωτερικό, είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν σε ανοιχτού τύπου ερώτηση. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους πληροφορητές κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες. 

Τρόπος εύρεσης εργασίας  Αριθμός ατόμων % 

Μέσω Γραφείου εύρεσης εργασίας 3 23% 

Μέσω αγγελιών από το διαδίκτυο 4 31% 

Μέσω ευρωπαικών προγραμμάτων  2 15% 

Μέσω πρακτικής άσκησης 1 8% 

Μέσω Πανεπιστημίου  1 8% 

Μέσω γνωστού/ης 2 15% 

Σύνολο 13 100% 

 

 

Εύρεση εργασίας πριν η μετά την εγκατάσταση

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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Εικόνα 4-8 Διάγραμμα τρόπων εύρεσης εργασίας 

Όπως διαπιστώνεται από την Εικόνα 4-8 παραπάνω, σε σχέση με τους τρόπους 

εύρεσης εργασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε η απάντηση «μέσω αγγελιών από το 

διαδίκτυο» (31%), στη συνέχεια η απάντηση «μέσω γραφείου εύρεσης εργασίας» (23%), 

η απάντηση «μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ποσοστό 15%, «μέσω γνωστού/ης» με 

ποσοστό 15%, «μέσω πρακτικής άσκησης» με ποσοστό 8% και «μέσω Πανεπιστημίου» 

με ποσοστό 8%. 

Αξίζει να σημειωθεί πως κανένας από τους πληροφορητές μας δεν έχει επιστρέψει 

στην Ελλάδα. 

 4.2  Ικανοποίηση από την εργασία στο εξωτερικό 

Περνώντας το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης, το οποίο αφορούσε την 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους στο εξωτερικό, αξίζει να 

αναφέρουμε πως, αν και το δείγμα μας δεν ήταν αρκετά μεγάλο, παρόλα αυτά καταφέραμε 

να σχηματίσουμε μία σαφή εικόνα περί του θέματος, την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.  

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορητές μας μετακινήθηκαν από την 

Ελλάδα προς τη χώρα προορισμού, θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε σε τρεις 

κατηγορίες με βάση τις απαντήσεις που λάβαμε. Ο πρώτος και κύριος λόγος είναι η εύρεση 

εργασίας, ο δεύτερος λόγος είναι οι σπουδές και ο τρίτος για να βιώσουν τον τρόπο ζωής 

στο εξωτερικό είτε διότι δεν το είχαν ξαναζήσει και ήθελαν να το ζήσουν, είτε γιατί είχαν 

εμπειρίες σε παρελθοντικό χρόνο από την ζωή στο εξωτερικό και θα ήθελαν να το 

ξαναβιώσουν. Με βάση τον Λαμπριανίδη, πολλοί νέοι στην σημερινή εποχή θέλουν να 
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γνωρίσουν τον κόσμο και να ζήσουν ως άνθρωποι αυτού, «ως κοσμοπολίτες», όπως για 

την ακρίβεια το αναφέρει. (Λαμπριανίδης, 2011) 

 

Ένας από τους πληροφορητές μας αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«Μ: Μετακινήθηκα από την Ελλάδα για δύο βασικούς λόγους , ο κυρίαρχος λόγος 

ήταν ότι είχα ήδη εμπειρία ζωής στο εξωτερικό όταν ήμουν Εράσμους φοιτήτρια στην 

Ολλανδία και μου είχε αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής στο εξωτερικό ο οποίος φυσικά 

δεν συγκρίνεται με τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα και οπότε ήθελα πάλι για να δοκιμάσω, να 

ζήσω στο εξωτερικό, να ζήσω αυτόν τον τρόπο ζωής και φυσικά ο δεύτερος λόγος ήταν η 

οικονομική κατάσταση της χώρας, όπου δεν μπορούσα να βρω μία σταθερή δουλειά που να 

μου αρέσει και να μου επιφέρει αρκετά χρήματα, οπότε η αβεβαιότητα σε συνδυασμό με το 

ότι ήθελα ξανά να δοκιμάσω τη ζωή στο εξωτερικό , με έκαναν να μετακινηθώ». 

Μία ακόμη περίπτωση αναφέρει επίσης:  

«Ι: Την πρώτη φορά όταν μετακινήθηκα, εφόσον δεν είχε αρχίσει το θέμα της 

κρίσης τότε, είχα πάει επειδή ήθελα να ζήσω την εμπειρία και να δω άλλα μέρη και γενικώς 

να δω τον τρόπο ζωής στο εξωτερικό. Όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό, γύρισα πίσω 

Ελλάδα, αν και δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να μείνω, αλλά βλέποντας την κατάσταση 

εκεί , ο κύριος λόγος μου ήταν ότι έφυγα για δουλειά.» 

Υπήρχε βέβαια και μία περίπτωση που αναφέρει πως ήθελε να ζήσει στο 

εξωτερικό λόγω του ότι είχε δει τον τρόπο ζωής από ανθρώπους στο οικογενειακό του 

περιβάλλον:  

«ΠΣ: Οι παππούδες μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία και από μικρός ήθελα να 

πάω στο εξωτερικό. Το ότι διάλεξα την Αγγλία ήταν επειδή εκεί έκανα την πρακτική 

άσκηση. Βρήκα μια εταιρεία στην Αγγλία και γι’ αυτό ήρθα εδώ. Αλλά γενικά από τους 

παππούδες μου. Έβλεπα πως η ζωή στην Γερμανία ήταν πολύ καλύτερη και είναι πολύ πιο 

οργανωμένη χώρα. Πάντα ήθελα να φύγω. Θυμάμαι το έλεγα από το γυμνάσιο.» 

Παρόλα αυτά, από την συντριπτική πλειοψηφία των πληροφορητών μας θα 

διαπιστώσουμε πως ο κύριος λόγος φυγής τους στο εξωτερικό ήταν η εύρεση εργασίας 

λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα και της οικονομικής κρίσης:  
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«ΠΜ: Ο βασικότερος λόγος είναι η ανεργία γιατί προτού να φύγω από εκεί δεν είχα 

κάποια δουλειά, διότι αν και εργάστηκα για κάποιους μήνες , να το πω λαϊκά, από εδώ και 

από εκεί δεν βρήκα κάτι το οποίο να είναι σταθερό , όπως επίσης και όταν σταμάτησα να 

εργάζομαι ως τεχνικός αυτοματισμών μετά δεν είχα κάποια ευκαιρία να βρω κάποια άλλη 

δουλειά, οπότε αφού είχα δώσει και το βιογραφικό, είχα μια επαφή από την εταιρεία και γι’ 

αυτό συνέχισα στο εξωτερικό» 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που ακολούθησε την παγκόσμια κρίση το 2008 

και ήταν συνδεδεμένη και στις δύο διαρθρωτικές αδυναμίες, εννοώντας τις ατέλειες του 

Ελληνικού κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας και της ελληνικής συμμετοχής σε 

μία προβληματική, νομισματική ένωση και σε μία άσχημα κατασκευασμένη Ευρωζώνη. 

(Michail & Christou, 2018) 

Και κάποια επιπρόσθετα παραδείγματα που δείχνουν την απογοήτευση των 

πληροφορητών μας από την οικονομική κρίση, την ανεργία και την κατάσταση που 

επικρατούσε στην Ελλάδα: 

«B: Επαγγελματικός λόγος, δεν μπορούσα να βρω δουλειά και πήγα στο 

εξωτερικό.»,  

Καθώς επίσης και μίας ακόμη πληροφορήτριά μας: 

«Ελ: Εργασιακοί λόγοι ήτανε, το ότι είχα κουραστεί πάρα πολύ ένα διάστημα ήμουν 

άνεργη, μου κόστισε αρκετά, και μετά όταν δούλευα είχα απογοητευτεί από τους εργοδότες, 

τους μισθούς τα ωράρια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που θεώρησα ότι είναι κοροϊδία να 

συνεχίσω να μένω Ελλάδα και να δουλεύω Ελλάδα και ή θα έπρεπε να συμβιβαστώ και να 

πω το ότι η ζωή μου θα είναι έτσι μίζερη και καταπιεστική ή που θα φύγω για πρώτη φορά 

στο εξωτερικό για να δω τι προοπτικές έχω εδώ». 

Στη συνέχεια οι πληροφορητές μας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σε 

σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις 

γνώσεις και το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι περισσότεροι από τους πληροφορητές 

μας ανέφεραν πως το αντικείμενο της εργασίας που ασκούν αντιστοιχεί στο αντικείμενο 

των σπουδών και γνώσεων τους με παραδείγματα όπως: 

«Ελ: Ναι, ήταν πολύ φωτογραφική θέση.» 

Και ένας ακόμη πληροφορητής μας αναφέρει το εξής:  
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«ΠΣ: Ναι επειδή αυτό σπούδασα, στο Τμήμα Εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και μετά έκανα Master πάλι στο Μάρκετινγκ, οπότε ναι. 

Σε επόμενη ερώτηση που αφορούσε τις συνθήκες εργασίας λάβαμε πολύ 

ενδιαφέρουσες απαντήσεις καθώς αναλυτικά μας περιέγραφαν τις συνθήκες εργασίας, το 

αντικείμενο και τον χώρο εργασίας καθώς επίσης και το ωράριο εργασίας, την 

συμπεριφορά των συναδέλφων και προϊσταμένων και ως επί των πλείστων ήταν αρκετά 

θετικές και ικανοποιητικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πληροφορήτριά μας:  

«Ι: Το άλλο που είναι πάρα πολύ καλό είναι όταν λένε ότι δουλεύεις, εγώ ας πούμε 

έχω 37,5 ώρες την εβδομάδα άλλοι έχουν 40 αλλά όταν λέμε αυτές τις ώρες είναι αυτές οι 

ώρες δηλαδή δεν θα δουλέψεις ούτε μία ώρα παραπάνω στην εβδομάδα σου, εάν το κάνεις 

ή θα στην πληρώσουν, ή θα την πάρεις ως άδεια κάποια άλλη στιγμή, οπότε σου αφήνει 

πολύ ελεύθερο χρόνο , έχεις πολλή ευελιξία στο πότε θα πάρεις την άδεια σου , δηλαδή δεν 

υπάρχει αυτό το πράγμα να φοβάσαι να ζητήσεις την άδειά σου.» 

Οι περισσότεροι από τους πληροφορητές μας ανέφεραν πως το ωράριο εργασίας 

είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ικανοποίησης τους από την εργασία στο εξωτερικό και 

αντίστοιχα δυσαρέσκειας τους στην Ελλάδα. Καθώς θεωρούν με βάση των εμπειριών 

που είχαν στην Ελλάδα, πως η υπερωρία είναι κάτι δεδομένο στην Ελλάδα. Κάτι που δεν 

μπορείς να αρνηθείς καθώς υπάρχει ο φόβος της απόλυσης, χωρίς να προσμετράται πως 

το να εργαστείς παραπάνω και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θα πληρωθείς, 

εκτός από την μείωση στην ικανοποίηση που μπορεί να επιφέρει, προκαλεί και μείωση 

στην αποδοτικότητα καθώς επίσης και στην ποιότητα της οικογενειακής ζωής. (Hsu et 

al., 2019) Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πληροφορητή μας: 

 

«Δ: Κάποια στιγμή εντάξει, κατάλαβα ότι αυτό που κάνω μάλλον μόνο εγώ το 

κάνω και κατάλαβα ότι εδώ πέρα δεν είναι τα πράγματα έτσι ότι έχεις δικαίωμα να πεις 

όχι δεν κάθομαι παραπάνω από το 8ωρο και φεύγεις και την άλλη μέρα δεν είναι κανένας 

να σου κρατάει μούτρα ή κακία. Δεν είναι κάτι άσχημο αυτό που έκανες. Ενώ στην 

Ελλάδα, αν έλεγα στην δουλειά μου «α όχι εγώ 1 η ώρα σχολάω, γεια σας, φεύγω» κι εσύ 

δεν πειράζει που καίγεστε στη δουλειά, την άλλη μέρα ίσως με απολύανε βασικά.» 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα πληροφορήτριάς μας  η οποία δείχνει τη δυσαρέσκεια 

από τα ωράρια εργασίας: 



 

39 

 

«Ελ: …μετά όταν δούλευα είχα απογοητευτεί από τους εργοδότες, τους μισθούς τα 

ωράρια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που θεώρησα ότι είναι κοροϊδία να συνεχίσω να μένω 

Ελλάδα και να δουλεύω Ελλάδα…» 

 

Και την ικανοποίηση τους από το ωράριο εργασίας στο εξωτερικό: 

 

«ΠΣ: Δουλεύουμε 8 ώρες τη μέρα, λίγο λιγότερο. 7 ώρες και σαράντα λεπτά , 

γενικά έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Αλλά δεν θα πάρω δουλειά στο σπίτι, δεν θα 

καθίσω παραπάνω για να δουλέψω. Θα δουλέψω τις 8 ώρες και θα φύγω.» 

 

Και μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει το εξής: 

 

«Μ: θα δουλέψω τις ώρες που πρέπει να δουλέψω, θα πάρω τα λεφτά τα οποία μου 

αξίζουν για τη δουλειά που κάνω και μετά από τις 8 ώρες που είναι να δουλέψω θα γυρίσω 

στο σπίτι μου και θα έχω τον ελεύθερο χρόνο, δεν θα πρέπει να κάνω υπερωρίες , και αν 

θα κάνω υπερωρίες θα τις πληρωθώ.» 

 

Ένας πληροφορητής μας επίσης επισημαίνει: 

 

«ΠΣ:Ούτε καν το 8ωρο, είναι πολύ flexible. Ότι ώρα θέλω πάω, ότι ώρα θέλω 

φεύγω, αρκεί να συμπληρώσω τις ώρες ανά μήνα ας πούμε, γενικότερα.» 

 

 

Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε από τις συνεντεύξεις πως κανένας δεν 

αναφέρθηκε αρνητικά για τον χώρο εργασίας του  στην Ελλάδα αλλά αναφέρθηκαν πολύ 

θετικά για τον χώρο στον οποίο εργάζονται στο Εξωτερικό. 

 

Ένας πληροφορητής μας αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 

«ΠΣ: Ναι είναι πολύ ωραίο γραφείο με πολύ ωραία θέα μέσα στο κέντρο του 

Leeds. Έχει πολύ χώρο δηλαδή, δεν είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Έχουμε πολλά άδεια 

γραφεία και υπολογιστές. Έχουμε κουζίνα, το ‘να, τ’ άλλο είναι καλά.» 
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Και μία ακόμη πληροφορήτρια επίσης δείχνει την ικανοποίηση της από τον χώρο 

εργασίας: 

 

«Ι: το συγκεκριμένο γραφείο που έχουμε τώρα όταν πρωτοείχα έρθει μου φάνηκε 

πάρα πολύ ωραίο, αυτή τη στιγμή επειδή ξέρω πως μας πάνε σε κάποιο άλλο γραφείο που 

είναι υπέροχο, έχω ενθουσιαστεί και δεν μ’ αρέσει το παλιό, αλλά όταν είχα αρχίσει 

θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και οργανωμένο απλά αυτή τη στιγμή πλέον οι 

εταιρείες σου δίνουνε και παραπάνω, δηλαδή αυτός είναι και ο λόγος που μας 

μετακομίζουνε, μας πάνε σε πολλή καλύτερη τοποθεσία , προσπάθησαν να μας κλείσουν 

γραφείο με θέα, μέσα το γραφείο προσπαθούν να το κάνουν , η δικιά μας εταιρεία 

τουλάχιστον, είναι λίγο σαν παιδότοπος, δηλαδή υπάρχουν πολλά γραφεία meeting, πολλά 

τραπέζια , πολλές καρέκλες, πολλά χρώματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση οπότε είναι 

ακόμη πιο εντυπωσιακό νομίζω, αλλά γενικώς είναι αξιοπρεπές τα γραφεία τους». 

 

Και μία ακόμη αξιοσημείωτη παρατήρηση από πληροφορήτρια μας: 

 

«Β: Θα σου πω ένα πράγμα, είχαμε napbox, είναι κουτάκια με στρώματα, που 

μπορούσαμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι.» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια δείχνει την ικανοποίηση από τον χώρο εργασίας της : 

 

«Ε:…ήμαστε σε μεγάλο κτίριο και είναι αρκετά μεγάλη η εταιρία που δουλεύω 

άλλα γενικά οι προδιαγραφές και όσοι μας επισκέπτονται ενθουσιάζονται γιατί έχει αρκετά 

χρώματα, είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή ο κάθε ένας έχει το γραφείο του άλλα δεν 

υπάρχουν παραπετάσματα μεταξύ μας, είναι ανοιχτό, ούτε οι διευθυντές είναι 

απομονωμένοι σε άλλα γραφεία, έχουμε την κουζίνα, έχουμε χώρους που μπορούμε να 

συζητήσουμε με άλλους εκτός από τα  meeting rooms, και γενικά κάνουμε πολλές 

δραστηριότητες, παρουσιάσεις για, ας πούμε ψυχολογική υποστήριξη, τι μας απασχολεί, 

διαλέξεις φέρνουμε από άτομα και επαγγελματικό προσανατολισμό, προσφέρει πάρα πολλά 

άλλα και ο χώρος σαν χώρος, μεγάλα παράθυρα, όταν έχει ήλιο να μπαίνει (γέλια), ναι 

γενικά είναι ωραία» 
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Μία άλλη αξιοσημείωτη παρατήρηση πληροφορήτριας: 

 

«Ελ: Η ικανοποίηση είναι σίγουρα η ψυχική ηρεμία που έχεις όταν πας στη δουλειά 

εδώ που δεν την έχει για κανένα λόγο στην Ελλάδα γιατί είτε έχεις άσχημη συμπεριφορά 

από, αυτό που βίωσα εγώ ,από αφεντικά, είναι επειδή τα χρήματα που ήταν να πληρωθείς 

ξοδεύτηκαν αλλού επομένως πρέπει να δουλέψεις τρελές υπερωρίες, επειδή έχουν 

συμπτυχθεί τα ωράρια, ο χρόνος παράδοσης έργου πρέπει να , έπρεπε οι εργοδότες μου μα 

μεγιστοποιήσουν τις ώρες και να ελαχιστοποιήσουν τα άτομα όσο  γίνεται για να βγει 

κάποιο κέρδος από όλο αυτό γενικά ο μη οργανωμένος τρόπος γενικά η αρπαχτή  όπου 

μπορούμε να κάνουμε , και η πληρωμή εννοείται , ότι παίρναμε τα πληρώναμε σε φόρους , 

ταμεία, έξοδα σπιτιού, δεν μπορείς να συγκρίνεις, δυστυχώς δεν μπορείς.» 

 

Στο επόμενο κομμάτι οι πληροφορητές μας κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν την ικανοποίηση από την συμπεριφορά των συναδέλφων και 

των  προϊσταμένων τους καθώς επίσης και αν επικρατεί ομαδικό πνεύμα στην εργασία 

τους. Κατά βάση οι απαντήσεις των πληροφορητών μας ήταν θετικές. Μερικά από αυτά 

που παρέθεσαν: 

 

«Β:.. η αλήθεια είναι , θα σου μιλήσω για την Αγγλία γενικότερα , επειδή είναι από την 

φύση τους ευγενικοί , δεν υπερβαίνουν το όριο να μιλήσουν στον άλλον με επιθετικότητα , 

να του φωνάξουν κτλ. Δεν τους παίρνει , διότι υπάρχει νομοθεσία οπότε καλύπτονται έτσι.» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει το εξής: 

 

Ελ: Ναι, αρκετά, δεδομένου την διαφορετική κουλτούρα που ήμαστε είναι πολύ ευγενικοί, 

παρόλα αυτά όχι τόσο ανοιχτοί όσο εμείς που λέμε ότι σκεφτόμαστε άλλα γενικά 

αντιμετωπίζω πολύ μεγάλη ευγένεια, και αν κάτι σε προσβάλει και αν σε κάνει να νιώθεις 

άβολα υπάρχει υπεύθυνο άτομο ή ένα γκρουπ ανθρώπων που μπορείς να απευθυνθείς και 

να σε στηρίξουν, και να γίνει παρατήρηση στον συνάδελφο που σε πρόσβαλε από κάποιους 

άλλους, δηλαδή υπάρχουν σωματεία ας πούμε όπως θα είχαμε και εμείς, μόνο που 

φροντίζουν για αυτά. 

 

Και μία ακόμη περίπτωση πληροφορητή: 
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Δηλαδή οι Άγγλοι είναι ευγενικοί. Μπορεί να μην στο πούνε άμεσα αλλά να στο πούνε 

έμμεσα. Κατάλαβες; Δηλαδή το αφεντικό μου δεν μου λέει ποτέ γιατί έκανες αυτό; Σου λέει 

αφού το έκανες αυτό, τώρα κάνε αυτό. 

 

Επίσης μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει το εξής: 

 

«Μ: Ικανοποιούμαι πάρα πολύ από τη συμπεριφορά των συναδέλφων μου διότι υπάρχει 

αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση και αυτό είναι φανερό.» 

 

Με βάση τα παραπάνω και από τις εμπειρίες των πληροφορητών μας συμπεραίνουμε πως 

ο χώρος εργασίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίησή τους από την εργασία στο 

εξωτερικό, ιδίως όμως το εργασιακό περιβάλλον και η αντιμετώπισή τους από τους 

συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους.  Καθώς όπως μας αναφέρουν δίνεται ιδιαίτερη 

βάση, η συμπεριφορά προς τον συνάδελφό ή τον υφιστάμενο σου, υπάρχουν νόμοι που 

προστατεύουν τους εργαζομένους και σε συνδυασμό με το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού 

καθώς επίσης και τα αντίστοιχα σωματεία, αποτρέπονται ανάρμοστες συμπεριφορές. 

Οπότε το γεγονός πως είναι δέκτες συναδελφικών συμπεριφορών και γίνονται αποδεκτοί 

από τους συναδέλφους τους, αυξάνει την ικανοποίησή τους από την εργασία. Αντίστοιχα, 

αν η συμπεριφορά των συναδέλφων και προϊσταμένων δεν είναι τόσο συνεργατική και 

επαγγελματική, τότε προκαλούνται προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των 

συναδέλφων, δυσκολίες στην προσαρμογή στην ζωή στην χώρα προορισμού και στην 

εταιρεία και κατά συνέπεια να επιφέρει αυτόματα μείωση στον βαθμό ικανοποίησης από 

την εργασία  και στην αποδοτικότητα.  

 

Βέβαια υπήρχαν και οι περιπτώσεις των πληροφορητών που ανέφεραν μέτριες σχέσεις 

με τους συναδέλφους: 

 

Β: Δεν ξέρω αν το λες ρατσιστικό, το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι δεν μιλάνε καλά 

αγγλικά και γενικά στη δουλειά είχαμε Γάλλους που δεν είχαν τον τρόπο σκέψης του 

εξωτερικού,  να γνωρίσουν καινούργιους ανθρώπους, απλά βρήκαν μια υποτροφία, 

ξεκίνησαν να δουλεύουν, και δεν τους ένοιαζε, δεν θέλαν να δυσκολευτούν, να ζοριστούν 

λίγο στο να μιλήσουν αγγλικά, εντάξει γενικά το επίπεδό τους ήταν πολύ άσχημο, αλλά δεν 

προσπαθούσαν κιόλας να το βελτιώσουν. Αυτό ήταν κυρίως νομίζω το πρόβλημα. Οπότε 
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έπρεπε να προσαρμοστείς εσύ σε αυτούς, αυτοί δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν. Ήταν 

πιο δύσκολο αρχικά γιατί δεν μπορείς να μάθεις τη γλώσσα και να δουλέψεις με τη 

γλώσσα, έπρεπε να περάσει κάποιο διάστημα 

 

Και μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 

Ευ: Ε, εντάξει, έχει και προσωπικό το οποίο δεν είναι συνεργάσιμο, έχει και προσωπικό με 

το οποίο μπορείς να δουλέψεις καλά. 

 

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση πληροφορητή μας ο οποίος αναφέρει σχετικά αρνητική 

εμπειρία σε σχέση με τους συναδέλφους του, οι οποίοι όμως είναι όλοι Έλληνες: 

 

«Π: δεν ξέρω κατά πόσο χρήσιμο θα είναι σε αυτό , είμαστε λίγο δύσκολος λαός οι 

Έλληνες , δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο ταπεραμέντο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή είμαστε 

πολύ εκδηλωτικοί  και πολλές φορές ας πούμε αυτό δεν είναι καλό, δηλαδή κάπου χάνουμε 

λίγο τον επαγγελματισμό με την παρέα και όλο αυτό» 

 

Σε σχέση με την συμπεριφορά των προϊσταμένων τους, η πλειοψηφία των 

πληροφορητών μας ανέφερε πολύ θετικά σχόλια: 

 

Π:Ναι, σε αυτό το κομμάτι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος , έχω μια πάρα πολύ καλή 

συνεργασία με τον προϊστάμενό μου , με τον μάνατζερ του τμήματος, ο οποίος ουσιαστικά 

στο 90% της εργασίας και σε εμένα και στον άλλο συνάδελφο που είμαστε στο ίδιο πόστο, 

μας αφήνει , μας έχει δώσει αρκετή ελευθερία να μπορούμε να κάνουμε πράγματα με τον 

δικό μας τρόπο να στο πω έτσι, μπορούμε 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει: 

 

«Ι: Ναι πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, από την αρχή με αντιμετώπισε πιο πολύ ως φίλη 

παρά ως εργαζόμενο, δηλαδή σε βάζει σε πιο όμοια στάση, ποτέ δεν θα σου μιλήσουν 

άσχημα, πάντα προσπαθούνε να σε βοηθήσουνε, δηλαδή ο δικός μου ο μάνατζερ είναι τόσο 

καλός που πάντα έχω δει να βοηθάει στην προαγωγή μου , να βοηθάει σε ότι πρόβλημα 

είχα ακόμα και προσωπικό , και να προσπαθεί να με στηρίξει» 
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Μία άλλη  πληροφορήτρια αναφέρει το εξής: 

 

«Μ: Ναι της αφεντικίνας μου βασικά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη,  δεν έχω λόγια, 

αναγνωρίζει τη δουλειά μου, αναγνωρίζει το ενδιαφέρον μου και με λόγια και με πράξεις, 

απ’ όλα.» 

 

Επίσης ένας ακόμη πληροφορητής αναφέρει: 

 

«Γ: Εγώ 150% γιατί συνήθως μας προωθούνε και μας προμοτάρουνε παραπάνω, είναι 

πολύ φιλικοί στην προσέγγισή τους» 

 

Το επόμενο κομμάτι των ερωτήσεων αφορούσε τις προοπτικές εξέλιξης και προαγωγής, 

τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και τις διαδικασίες ανατροφοδότησης στις εταιρείες που 

εργάζονται. 

Όλοι οι πληροφορητές μας έχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, διαδικασίες για 

ανατροφοδότηση καθώς επίσης και δυνατότητες εξέλιξης.  

 

Μία πληροφοριοδότρια αναφέρει από την εμπειρία της: 

 

«Ι:Ναι γίνονται πάρα πολλά και γενικώς πληρώνει η εταιρεία για τα πάντα, όλα τα έξοδα 

είναι πληρωμένα, επίσης σίγουρα θα πάμε σε κάποια σεμινάρια, σε κάποιες εκδηλώσεις 

και γενικώς η εταιρεία εκτός από το ότι θέλει να βοηθήσει εσένα να εξελιχθείς το κάνει 

γιατί ως εταιρείες πιστεύει ότι είναι καλό να φαίνονται οι εργαζόμενοι ως εικόνα της 

εταιρείας ας πούμε , ως αντιπρόσωποι της εταιρείας σε αυτά τα events, δηλαδή το βλέπουν 

αντίθετα, δεν το βλέπουν σαν έξοδο, θεωρούν ότι αξίζει να επενδύσουν, για να γίνει πιο 

γνωστή και η εταιρεία. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι υπάρχει και πρόγραμμα αν θέλεις να 

κάνεις μεταπτυχιακό που σε στηρίζει πάρα πολύ η εταιρεία. Δεν το έχω κάνει, απλά ξέρω 

ότι υπάρχει και μπορείς έχεις την ευκαιρία να κάνεις μετά και κάποιες ώρες πληρωμένες 

από τη δουλειά για να πηγαίνεις στα μαθήματά σου. Υπάρχει στήριξη.» 

 

Και ένας ακόμη πληροφορητής μας: 
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«Π: Υπάρχουν, δηλαδή μπορείς να γίνεις διευθυντής του Μάρκετινγκ σε μια μεγάλη 

εταιρεία, και γενικά υπάρχει εκπαίδευση στην εταιρεία. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 

κάποιες ώρες από τον χρόνο σου, στο να μάθεις καινούργια πράγματα. Έχουμε το link από 

το site που πηγαίνεις και έχει βίντεο και σου διδάσκουν ας πούμε διάφορα για το 

μάρκετινγκ κάποια πράγματα που δεν ξέρεις. Δηλαδή έχεις αυτή την ελευθερία να το κάνεις 

και ναι πιστεύω ναι.» 

 

Και ένας άλλος πληροφορητής μας: 

 

«Γ:  Εγώ έχω την δυνατότητα και κάθε μέρα όλη μέρα να είμαι σε σεμινάρια» 

 

 

Για τις διαδικασίες ανατροφοδότησης μας ανέφεραν τα εξής: 

 

«Γ: Σε μένα είναι δεδομένο, λειτουργούν βάσει κάποια κριτήρια απόδοσης και οι αυξήσεις 

και οι εξελίξεις όλα πάνε βάσει αυτού» 

 

Και μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 

διαδικασία της ανατροφοδότησης: 

 

«Β: Ναι με το καινούργιο σύστημα που κάναν είναι ανά εξάμηνο αλλά επειδή χωριζόμαστε 

σε βαθμίδες, δηλαδή ξεκινάει ο μηχανικός, μετά ο επικεφαλής μηχανικός μετά ο τεχνικός 

και μετά πηγαίνεις στους  manager , υπάρχει αξιολόγηση από τους ανώτερους μου, δηλαδή 

αν είμαι μηχανικός, από τον επικεφαλή μηχανικό η αξιολόγηση σε μένα και μετά πηγαίνει 

στις υπόλοιπες βαθμίδες, δηλαδή όλους μας αξιολογούν στην κατώτερη βαθμίδα.» 

 

Μία πληροφορήτρια αναφέρει για τις διαδικασίες ανατροφοδότησης που υπάρχουν στο 

Πανεπιστήμιο που  εργάζεται: 

 

«Β: Ναι, ναι ναι σίγουρα, υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχει μια αξιολόγηση ας πούμε κάθε έξι 

μήνες για το τι δουλειά έχεις κάνει γιατί ουσιαστικά πληρώνεσαι από ένα project και δίνεις 

feedback κάθε έξι μήνες αν έχεις γράψει κάποιο paper αν έχεις προχωρήσει μια 

συγκεκριμένη δουλειά. Ουσιαστικά δικαιολογείς τα χρήματα για τα οποία παίρνεις.» 
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Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει από την εμπειρία της:  

 

«Ι: Ναι, έχουμε κάθε εξάμηνο που είναι το επίσημο, και υπάρχει κάποια, δεν είναι 

ακριβώς αξιολόγηση, είναι αξιολόγηση από τον μάνατζέρ μου προς τον εργαζόμενο, προς 

εμένα παραδείγματος χάρη και επίσης λες και εσύ ως εργαζόμενος τι ακριβώς θέλεις 

παραπάνω από την εταιρεία  και τι θέλεις να μάθεις, τι από τους στόχους σου έχεις 

καλύψει, αυτούς τους έξι μήνες που πέρασαν και τι από αυτούς τους στόχους θέλεις να, σε 

ποιους θέλεις να επικεντρωθείς την επόμενη χρονιά και πως θέλεις να σε βοηθήσει η 

εταιρεία, οπότε είναι λίγο πιο, όχι ακριβώς μόνο αξιολόγηση , είναι και αξιολόγηση από 

τον μάνατζέρ σου προς εσένα αλλά και εσύ προς την εταιρεία» 

 

Κάποιοι από τους πληροφορητές μας, ανέφεραν πως τηρούνται διαδικασίες 

ανατροφοδότησης στην εταιρεία που εργάζονται. Στις διαδικασίες αυτές κατά βάση ο 

ανώτερος στην βαθμίδα αξιολογεί τον υφιστάμενό του σε σχέση με την αποδοτικότητά 

του, αν έχει ανταποκριθεί στους στόχους που τέθηκαν στην προηγούμενη αξιολόγηση 

(στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται ανά έξι μήνες) ή στην αρχή του χρόνου και 

την συνολική συμπεριφορά του υπαλλήλου. Η αξιολόγηση αυτή σε κάποιες περιπτώσεις 

είναι διπλής κατεύθυνσης, καθώς και ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εκφέρει την 

άποψή του ως προς τον τρόπο που μπορεί να συμβάλει η εταιρεία για την καλύτερη 

απόδοσή του καθώς και τι θα μπορούσε να βελτιώσει στις πρακτικές της σε σχέση με το 

ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει στον εργαζόμενο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι αξιολογήσεις αυτού του είδους πραγματοποιούνται 

προκειμένου να ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες όπως η προαγωγή, η αύξηση μισθού 

ή και αλλαγή θέσης μέσα στην εταιρεία (rotation). 

- 

 

Επίσης, σε σχέση με τις προοπτικές εξέλιξης, οι περισσότεροι μας ανέφεραν πως έχουν 

αρκετές ευκαιρίες και προοπτικές για εξέλιξη, και λόγω ύπαρξης θέσεων και διότι οι 

προιστάμενοι τους, τους προωθούν. 

 

«Γ: Εντός Erickson ευκαιρίες δίνονται  αρκεί να έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου 

ορθάνοιχτα. Είναι λίγο νωρίς για να έχω εικόνα για όλο το εύρος των δυνατοτήτων αλλά 
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ξέρω ότι ευκαιρίες δίνονται. Δηλαδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε κάτι καινούργιο 

προέκυψε, κάτι καινούργιο έμαθα και έκανα, οπότε ναι» 

 

Μα πληροφορήτρια εξίσου αναφέρει την εμπειρία της όπου  πως ο δρόμος της εξέλιξης 

και ανέλιξης είναι ο μόνος δρόμος γι’ αυτόν που θέλει να ανέβει.  

 

«Ι: Ναι καλύτερα από κάθε άλλη , καλύτερα από τις νότιες χώρες, τις μεσογειακές, υπάρχει 

ένας στάνταρ ρυθμός που ανεβαίνεις ας πούμε τα στάδια σου ,  πολύ δύσκολα θα βρεθεί 

κάποιος να σε σταματήσει από αυτό δηλαδή σε βοηθάνε να εξελιχθείς πολύ και να πας όσο 

πιο πάνω μπορείς .» 

 

«Μ: Ναι υπάρχουν ήδη προοπτικές, έχω ήδη , γύρω στους έξι-εφτά μήνες που εργάζομαι 

και έχω ήδη λάβει αύξηση μισθού και υπάρχουν και μεγαλύτερες προοπτικές, στο 

ξενοδοχείο που εργάζομαι είναι μία αλυσίδα, έχει ξενοδοχεία σε όλη τη Γερμανία και στο 

εξωτερικό, δηλαδή σε χώρες όπως η Ισπανία, Γαλλία , σε όλη την Ευρώπη, οπότε υπάρχει 

πιθανότητα εξέλιξης και μέσα στο ξενοδοχείο που εργάζομαι αλλά και ακόμη περαιτέρω σε 

μία θέση στην αλυσίδα του ξενοδοχείου» 

 

Οι περισσότεροι από τους πληροφορητές μας, ανέφεραν πως ανά διαστήματα στην 

εταιρεία που εργάζονται πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και διαδικασίες 

ανατροφοδότησης, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγούν σε προαγωγή, αύξηση 

μισθού και γενικά καλύτερες παροχές. Οι προοπτικές εξέλιξης είναι ένας ακόμη λόγος που 

αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία, καθώς αναδεικνύει συμπεριφορές και 

υπαλλήλους με υψηλή αποδοτικότητα, τους επιβραβεύει και  από όλη αυτή την διαδικασία 

διαφαίνεται η αξιοκρατία των διαδικασιών, κάτι το οποίο οι πληροφορητές μας έχουν 

αναφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πόσο σημαντική είναι γι’ αυτούς, ιδιαίτερα σε σύγκριση 

με την Ελλάδα, όπου υπάρχει έλλειψη αξιοκρατίας. 

 

Σε σχέση με την ικανοποίησή τους από τον μισθό τους οι περισσότεροι ανέφεραν πως 

είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τον μισθό που λαμβάνουν αλλά κάποιοι επίσης 

ανέφεραν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να λάβουν και παραπάνω.  
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Μ: Θεωρώ ότι είναι καλός αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσα να παίρνω και περισσότερα 

χρήματα 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μας αναφέρει: 

 

«Π: Ναι πιστεύω πως ναι, αλλά πάντα θέλεις παραπάνω. Δηλαδή όσο και να ανέβει ο 

μισθός πάντα θα θέλεις παραπάνω.» 

 

Και ένας ακόμη πληροφορητής επίσης αναφέρει: 

 

«Γ: Για μένα θα είναι αμαρτία να πω όχι οπότε ας πω ναι, απλώς ποτέ δεν είσαι 

ικανοποιημένος. Αλλά η αλήθεια είναι πως ναι είμαι σίγουρος, είναι ικανοποιητικός» 

 

Στην τελευταία ερώτηση του δεύτερου μέρους ερωτήσεων που αφορούσαν την 

ικανοποίηση τους από την εργασία, οι πληροφορητές μας κλήθηκαν να απαντήσουν αν 

υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που ενισχύει την ικανοποίησή τους από την εργασία και δεν 

αναφέρθηκε στις ερωτήσεις, οι πληροφορητές μας , μας έδωσαν κάποιες ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις. 

 

Ένας από τους πληροφορητές μας επισήμανε την σημασία του σεβασμού που δείχνουν 

προς το πρόσωπό του: 

 

«Γ: αν υπάρχει μία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ότι εδώ πέρα 

νιώθεις διάχυτο ένα σεβασμό και μία εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπό σου. Και όταν το 

νιώθεις σου είναι εύκολο να το εκδηλώσεις.» 

 

Ένα άλλος πληροφορητής μας ανέφερε πως ένα επιπρόσθετο στοιχείο, πέραν  

των όσων συζητήθηκαν, είναι η απόσταση της εργασίας από το σπίτι του. 

 

«Π: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Δηλαδή επειδή μένω στο κέντρο του Leeds και είναι 

μόνο 15 λεπτά, και με βολεύει πάρα πολύ. Και είναι δίπλα στο γυμναστήριο και επειδή 

μετά την εταιρεία πηγαίνω γυμναστήριο, το βρίσκω πάρα πολύ καλό.» 
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Μία άλλη άποψη πληροφορητή μας σχέση με την ικανοποίησή του από την εργασία 

είναι η ικανοποίηση από την επίτευξη στόχων και αποτελέσματος : 

 

“Π: Η ικανοποίηση  μου από την εργασία κυρίως πηγάζει από το αποτέλεσμα δηλαδή όταν 

θέτεις κάποιους στόχους κυρίως σε μακροπρόθεσμα πλάνα, δηλαδή σε βάθος χρόνου όταν 

ας πούμε στήνεις ένα πλάνο και σιγά σιγά πετυχαίνεις τους στόχους ώστε να φτάσεις σε ένα 

τελικό αποτέλεσμα , αυτό είναι που μου δίνει την μεγαλύτερη ικανοποίηση» 

 

Ένας άλλος πληροφοριοδότης ανέφερε την σταθερότητα της οικονομίας και εργασίας, 

καθώς επίσης και την ελευθερία που του δίνει να αξιοποιήσει τις γνώσεις του στο 

αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, ως έναν ακόμη παράγοντα ικανοποίησης από την 

εργασία. 

 

«Δ: Γιατί μου δίνει την ελευθερία να αποκτήσω γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο 

αντικείμενο το οποίο με ενδιαφέρει, οι απολαβές είναι πάρα πολύ καλές, η ισορροπία 

ζωής-εργασίας  είναι επίσης καλή, οι ώρες εργασίας είναι φυσιολογικές, ωραίο γραφείο, το 

περιβάλλον επίσης είναι πολύ καλό και όσον αφορά όλες τις διαδικασίες και την ασφάλεια 

που χρειάζομαι σαν εργαζόμενος είμαι πολύ ικανοποιημένος.» 

 

Μία ακόμη πληροφοριοδότρια αναφέρει πως η ικανοποίηση εκτός των άλλων 

προέρχεται από την ευχαρίστηση το ότι ασκείς το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο και 

εργασία που σου αρέσει, και όχι απλά για το προς το ζην. 

 

Μ: …θα πάω στη δουλειά μου , σε μία δουλειά η οποία θα με ευχαριστεί, θα την κάνω 

γιατί με ευχαριστεί, θα την κάνω γιατί μου αρέσει , δεν θα την κάνω απλά για να έχω μια 

δουλειά.» 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορητές μας ανέφεραν πως ένας από τους λόγους 

για τους οποίους είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους είναι η έλλειψη άγχους και 

στρες ιδιαίτερα σε σχέση με  την εργασία στην Ελλάδα. Παρακάτω παραθέτονται μερικά 

από τα λεγόμενα τους: 
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«Β: Ναι για μένα είναι η ποιότητα της εργασίας, κυρίως το άγχος, το κατά πόσο σε 

πιέζουνε το να ολοκληρώσεις μια συγκεκριμένη δουλειά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Θεώρω ότι στο Ινστιτούτο που ήμουν υπήρχε ένα πολύ καλό  balance, μια 

ισορροπία σε αυτό. Δεν σε αγχώναν, δεν τρελαινόσουν δηλαδή στο να βγάλεις κάποια 

πράγματα» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτριά μας, αναφέρει το εξής: 

 

«Ι: Ποιότητα ζωής θεωρώ να έχεις αρκετό ελεύθερο χρόνο, να έχεις μία, να είσαι 

ήρεμος τις ώρες της εργασίας σου. Να μην υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ άγχος και να μην 

πιέζεσαι εκεί πέρα γιατί είναι αρκετές ώρες της ημέρας που περνάμε εκεί πέρα.» 

 

Ακόμη ένας πληροφορητής μας επισημαίνει: 

 

«Γ: Ναι γιατί το να μπορείς να πας στη δουλειά σου και να είσαι στη δουλειά σου 

με ηρεμία και χαμόγελο χωρίς πίεση πάνω από το κεφάλι σου, να αποδώσεις στη δουλειά 

σου και μετά να γυρίσεις σπίτι σου και να μην σου ζαλίσει ο καθένας ή το αφεντικό με 

τηλέφωνα και με πίεση, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και 

εδώ έτσι είναι, έχεις το οχτάωρο σου» 

 

Μία άλλη πληροφορήτρια επισημαίνει: 

 

«Β:…θέλω να πω είναι ότι όταν δουλεύεις και είσαι πλέον μέσα, ανεξάρτητα από 

τον ανταγωνισμό δεν υπάρχει στρες στην εργασία δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα σου 

πει θέλω να γίνει αυτή η δουλειά και να φύγει το αεροπλάνο σε 1 ώρα, δεν θα κάτσει να 

στρεσάρει τόσο πολύ κάποιος, σου αφήνει περιθώριο γιατί πάντα πηγαίνουμε με το , πως 

το λένε,…………….. όπως το λένε εδώ πέρα, του στυλ ότι αν στρεσάρεις τον άλλον  είναι 

επιρρεπής στο να κάνει λάθος οπότε είναι πιο επικίνδυνο στη δουλειά.» 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μας αναφέρει το εξής: 

 

«Δ: Υπάρχει μία ασφάλεια. Βασικά ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα είναι η 

ασφάλεια. Ότι δεν φοβάσαι να μην χάσεις την δουλειά σου και μην , χτύπα ξύλο, 
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αρρωστήσεις και δεν σε καλύπτει κανένας μετά και για να γίνει καλά. Και επίσης υπάρχει 

και μία ηρεμία λόγω του ότι όλα κυλούν σωστά, υπάρχει μία ηρεμία. Δεν ασχολούνται 

κιόλας ο κόσμος με τις ειδήσεις και την οικονομία, εφόσον είναι καλά. Αν δεν ήταν καλά 

λογικά θα ασχολούνταν μετά.» 

 

Εκτός από την ικανοποίησή τους από το μισθό, τα ωράρια εργασίας, τον χώρο 

εργασίας, τη συμπεριφορά των συναδέλφων και των προϊσταμένων τους καθώς επίσης και 

τις προοπτικές εξέλιξης, οι πληροφορητές μας αναφέρθηκαν και σε κάποιους περαιτέρω 

λόγους ικανοποίησής τους από την εργασία. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν 

στους εξής: λιγότερο άγχος και στρες από την εργασία, η κοντινή απόσταση από την 

εργασία, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός προς το πρόσωπο του εργαζομένου, η 

ικανοποίηση από την επίτευξη των στόχων που θέτονται, η ικανοποίηση από το 

αντικείμενο εργασίας καθώς επίσης και η ασφάλεια που παρέχει η εργασία σε συνδυασμό 

με τη σταθερότητα της οικονομίας.  Αν και δεν είναι οι κύριοι λόγοι για την ικανοποίησή 

των πληροφορητών μας από την εργασία τους, είναι όμως σημαντικοί και σε συνδυασμό 

με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες συμβάλλουν ενεργά στην διαμόρφωση υψηλού 

ποσοστού ικανοποίησης από την εργασία. 

 

Κι έπειτα περνώντας στο τρίτο και τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου, οι 

πληροφορητές μας είχαν να απαντήσουν ερωτήσεις σε σχέση με την διαμονή τους εκεί. 

Στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε την πιθανή ύπαρξη δυσκολιών κατά την άφιξή τους 

στη χώρα προορισμού, λάβαμε απαντήσεις θετικές και αρνητικές, καθώς υπήρχαν 

περιπτώσεις όπου δεν αντιμετώπισαν καθόλου δυσκολίες, αλλά και άλλες περιπτώσεις που 

βρέθηκαν μπροστά σε κάποιες δυσκολίες όπως για παράδειγμα η γλώσσα, και την 

εξοικείωση με τις διαδικασίες που ακολουθούν στην καθημερινότητα τους. 

 

«Μ: Στην αρχή βέβαια και αντιμετώπισα, δεν είναι όλα ρόδινα και ούτε ο δρόμος 

είναι στρωμένος με ροδοπέταλα , είναι δύσκολα , αυτό που πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι 

στην αρχή είναι δύσκολα και πρέπει να σφίξει τα δόντια αλλά με τον καιρό όλα γίνονται 

πιο εύκολα και  μετά από τρία χρόνια που είμαι εδώ πέρα σχεδόν δεν έχω κανένα 

πρόβλημα.» 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μας αναφέρει:  
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«Γ: Ε, κυρίως την γλώσσα, γιατί ήρθα χωρίς να ξέρω λέξη …Έκανα τα βασικά 

μαθήματα, ναι, τα οποία ουσιαστικά είναι για μια σχολική χρονιά, πήρα το βασικό πτυχίο 

άλλα και πάλι δεν είναι αρκετό για να εκφραστώ όπως θέλω εγώ ας πούμε, στους 

συναδέλφους μου ή στον κόσμο ας πούμε όταν γνωρίζω έξω τους Γερμανούς και τα λοιπά 

το επίπεδο μου είναι καλό από άποψη μπορώ κουτσά στραβά να συνεννοηθώ, δεν μπορώ 

να εκφραστώ.» 

 

Ένας άλλος πληροφοριοδότης μας λέει:  

 

«Π: Όχι δεν έχω κάποιο θέμα προσαρμογής, το μεγαλύτερο εμπόδιο ας το πω έτσι 

ήταν η γλώσσα και αυτό ξεπεράστηκε με κάποια μαθήματα που έκανα στα Ρουμάνικα και 

δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα κι έτσι.» 

 

Επίσης μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει τη δυσκολία που αντιμετώπισε μέχρι 

να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων τους. 

 

 «Β: Ναι ήταν σχετικά εύκολα η αλήθεια είναι, λίγο με το σύστημα, οτιδήποτε 

δικλείδες έχουν, δεν τα μαθαίνεις εύκολα ή δεν στο δίνουν στο πιάτο, πρέπει να το ψάξεις 

πάρα πολύ, να ρωτήσεις εννοείται άλλους Έλληνες που μένουν εδώ πέρα και μπορούν να 

ξέρουν το σύστημα πως λειτουργεί έτσι ώστε να πάρεις αυτό που θέλεις. Τίποτα δεν ξέραμε 

στην αρχή.» 

 

Ένας πληροφορητής μας αναφέρει σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε 

όχι τόσο στην εργασίας, όσο σε πράγματα  που αφορούν τον εγκλιματισμό του σε 

διαδικασίες της καθημερινότητας. 

 

«Α: Όχι με το πως θα μείνω ή με το πως θα προσαρμοστώ με το πως δουλεύουν 

εδώ, περισσότερο ως προς τα καθημερινά πράγματα, δηλαδή ας πούμε στον δρόμο, τα 

δεξιά, αριστερά που τα έχουν αντίθετα, ή πως λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ , τέτοια 

πράγματα, αλλά ως προς τη δουλειά είναι πιο εύκολο να προσαρμοστείς εδώ από ότι στην 

Ελλάδα» 
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Μία πληροφορήτρια μας απεναντίας παραθέτει πόσο εύκολα ήταν. 

 

«Ι: Όχι, ίσα, ίσα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δεκτικοί στους ξένους εδώ πέρα….η 

Γλασκώβη θα έλεγα ακόμη πιο πολύ, αλλά θεωρώ ότι σε όλο το UK, μπορεί όμως να κάνω 

λάθος γιατί δεν έζησα πολύ νότια, αλλά ας μιλήσω για τη Γλασκώβη και γενικά για τους 

Σκωτσέζους, είναι πάρα πολύ δεκτικοί και πάρα πολύ φιλικοί, ποτέ δεν υπήρχε διάκριση. 

Αλλά νομίζω ότι είναι  και πιο συνηθισμένο γενικώς το UK σε διάφορες εθνικότητες. 

Υπάρχουν ήδη δηλαδή πριν από τους Έλληνες, υπήρχαν πολλές εθνικότητες.» 

 

Επίσης μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει για το πόσο εύκολος ήταν ο 

εγκλιματισμός της στην Σκωτία. 

 

«Ελ: Όχι, πολύ λίγες, συγκεκριμένα η Σκωτία είναι αρκετά καλοί άνθρωποι και 

δέχονται το ξένο κόσμο, αγαπάνε να έρχεται κόσμος από άλλες περιοχές και να μένει εδώ, 

το θεωρούν εντυπωσιακό, κάποια προβλήματα λόγω διαλέκτου που μιλάνε, εντάξει 

αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία στην επικοινωνία, άλλα γενικά είναι πολύ ανοιχτοί και 

πρόσχαροι στο να επαναλάβουν και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν. Γενικά δεν είχα 

σκεφτεί πως θα αντιμετωπίσω την προσαρμογή μου εδώ άλλα ερχόμενη εδώ κατάλαβα ότι 

είμαι αρκετά τυχερή που ήρθα σε αυτή την συγκεκριμένη χώρα, την περιοχή, γιατί σε άλλες 

χώρες δεν σε δέχονται τόσο καλά από ότι έχω ακούσει και από άλλα παιδιά ή φίλους που 

έχουν φύγει.» 

 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε ένα λεπτό και σημαντικό ζήτημα, αυτό της 

διάκρισης, λόγω φύλου, εθνικότητας ή οποιαδήποτε άλλη. Σε γενικές γραμμές από τις 

απαντήσεις που λάβαμε, καταλαβαίνουμε πως δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες διακρίσεις, 

αλλά υπήρξαν και οι περιπτώσεις όπου βρέθηκαν μπροστά σε κάποιου είδους διάκριση 

φύλου και εθνικότητας. 

 

«Δ: Όπως ίσως οι πιο συντηρητικοί, οι ηλικιωμένοι, με διάφορες πολιτικές 

πεποιθήσεις. Αλλά ναι κυρίως από εδώ που μένουμε είναι μέρος που έρχονται πολλοί 

συνταξιούχοι για να περάσουνε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Αυτοί είναι λίγο πιο 

καχύποπτοι με τους ξένους. Όχι όλοι, μερικοί από αυτούς. Αλλά μπορεί να συναντήσεις 

ρατσιστικά βλέμματα ας πούμε στο λεωφορείο ή κάπου. Όχι όμως κάτι extreme ας το πω, 
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όχι επίθεση ή κάτι τέτοιο…… Έχει τύχει να ακούσω συζητήσεις Άγγλων μπροστά μου οι 

οποίοι να μιλάνε άσχημα για την Ελλάδα.» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια επίσης αναφέρει την σχετική εμπειρία της, λόγω της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και του ονόματος που είχε λόγω αυτού. 

 

«Μ: Λόγω εθνικότητας στην αρχή , διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομίζω στη 

Γερμανία δεν έχει το καλύτερο όνομα , όχι βέβαια από όλους , από την μειονότητα των 

ανθρώπων αλλά ναι υπήρξε αυτό όταν είπα δηλαδή ότι είμαι από την Ελλάδα , κάποια 

πικρόχολα αστειάκια κάποιες φορές, βεβαία όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό» 

 

Επίσης μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει πάλι λόγω την οικονομικής κρίσης 

της Ελλάδας. 

«Ευ: Και αυτό, και λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα ή λόγω του χρέους, του 

υποτιθέμενου χρέους στη Γερμανία, ή λόγω της γλώσσας και του επιπέδου που έχω εγώ 

τώρα αυτή τη στιγμή» 

  

Και μία ακόμη πληροφορήτρια που είχε αντίστοιχη περίπτωση: 

 

«Β: Εθνικότητας, εντάξει πολλά σχόλια, επειδή υπήρχε η οικονομική κρίση 

ουσιαστικά , και υπήρχαν κάποια ας πούμε σχόλια το ότι πλέον οι Έλληνες είναι φτωχοί 

και τα λοιπά, εντάξει όχι ότι μου είπανε κάτι κακό, απλά υπήρχε μία συμπεριφορά του ότι, 

πως να το εξηγήσω, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουνε τι συμβαίνει στη χώρα και 

σχόλια του τύπου οι Έλληνες πεινάνε, δεν έχουν να φάνε ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, σε 

φέρνουνε σε δύσκολη θέση.» 

 

Μία άλλη πληροφορήτρια αναφέρει βέβαια την διάκριση λόγω φύλου καθώς 

όπως αναφέρει είναι ένα γενικό φαινόμενο στον χώρο της πληροφορικής. 

 

«Β: Κοίταξε στο εργασιακό περιβάλλον  πάντα υπάρχει, επειδή είμαι στον τομέα 

της Πληροφορικής, υπάρχει ρατσισμός, το ότι επειδή είσαι κοπέλα, έχεις πάρει μία θέση, 

επειδή είσαι κοπέλα, όχι επειδή την αξίζεις, κάνεις γενικότερα πιο light πράγματα 

τελοσπάντων , πιο εύκολα , και ότι περιμένουνε, ένας άντρας περιμένει από μια κοπέλα να 
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κάνει λιγότερα, αλλά δεν είναι έτσι. Εξαρτάται πραγματικά από τον άνθρωπο, δεν έχει να 

κάνει με το ότι είσαι γυναίκα ή άντρας.» 

 

Η  επόμενη ερώτηση αφορούσε τους παράγοντες που ενθαρρύνουν τους 

πληροφορητές μας να παραμείνουν στο εξωτερικό. Μεταξύ των απαντήσεων που 

έδωσαν ήταν η εργασία, η οικογένεια, το βιοτικό επίπεδο και η αντιμετώπιση στην χώρα 

προορισμού. 

 

«Β: …βασικά δεν είμαι στην Ελλάδα για τα εργασιακά, γιατί εντάξει η εργασία σου 

είναι πολύ σημαντική στη ζωή σου έτσι; Ναι μεν ο ήλιος είναι καλός αλλά δεν φτάνει» 

 

Ένας άλλος πληροφορητής αναφέρει:  

 

«Γ: Ναι, η οικογένεια μου, τέλος πάντων ένα κομμάτι τις οικογένειας μου και το 

βιοτικό επίπεδο που έχω αυτή την στιγμή συγκριτικά με το πως φαντάζομαι ότι θα ήταν αν 

ήμουν στην Ελλάδα.» 

 

Μία άλλη πληροφορήτριά μας αναφέρει ως ενθαρρυντικό παράγοντα την άνετη  

ζωή που της προσφέρει η ζωή και η εργασία στη εξωτερικό. 

 

«Ι: Ο κύριος παράγοντας είναι η εργασία, η εύκολη ζωή. Γιατί θα έλεγα πως η 

Γλασκώβη σου παρέχει μια πολλή εύκολη ζωή γιατί ακριβώς είναι οικονομική πόλη, οι 

φίλοι που έχω αποκτήσει αλλά και οι φίλοι που ήρθαν μετά από εμένα, που ακολούθησαν 

μετά από εμένα για να βρουν δουλειά εδώ και μείνανε, και η ευελιξία που μου δίνει για να 

κάνω  τις διακοπές μου ας πούμε, τα ταξίδια μου και τις διακοπές μου. Και από άποψη 

χρημάτων, και από άποψη άδειας από τη δουλειά.» 

 

Επίσης μία ακόμη αναφέρει γενικά τις συνθήκες εργασίας.  

 

«Ελ: Είναι ότι οι συνθήκες εργασίας είναι καλές, τα ωράρια καλά, περισσεύει 

χρόνος να κάνεις πράγματα που θες, σου περισσεύουν χρήματα να κάνεις πράγματα που 

θες. Οι άνθρωποι εδώ είναι αρκετά καλοί επομένως νιώθεις ευπρόσδεκτος και επίσης 

υπάρχουν αρκετοί Έλληνες, υπάρχει οργανωμένη Ελληνική κοινότητα που μπορείς να 
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εξισορροπήσεις μέσα σου αυτό που σου λείπει με το καινούργιο που θες να μάθεις ζώντας 

σε μια ξένη χώρα.» 

 

Επιπρόσθετα μία άλλη πληροφορήτριά μας αναφέρει και την κοινωνική πρόνοια 

ως ενθαρρυντικό παράγοντα. 

 

«Μ: Φυσικά και υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι με ενθαρρύνουν να μείνω στη 

Γερμανία όπως είναι το σύστημα υγείας , ότι αφορά δηλαδή την υγεία μας και τις 

επισκέψεις εδώ, ότι αφορά το σύστημα ιδιωτικής ασφάλειας, ότι αφορά το μέλλον και ότι 

κάποια στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε σύνταξη σε αυτή τη χώρα, αλλά όχι 

μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν, οι συνθήκες εργασίας τις οποίες μπορώ να έχω σε μια 

δουλειά εδώ πέρα, το ότι η εργασία μου ανταμείβεται και αναγνωρίζεται, υπάρχουν πάρα 

πολλοί λόγοι δηλαδή» 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μάς αναφέρει τις προοπτικές εξέλιξης ως σημαντικό 

παράγοντα για την παραμονή του στο εξωτερικό. 

 

«Α: Ναι φυσικά, είναι το οικονομικό είναι τα περιθώρια εξέλιξης, ότι να ας πούμε 

τώρα πήγα σε μια άλλη εταιρία που θα παίρνω περισσότερα λεφτά από τη δουλειά που 

είμαι τώρα, που μου είπαν πως στους πρώτους 18 μήνες θα κοιτάξουν να μου κάνουν 3 

review ας πούμε για προαγωγή και αύξηση μισθού και βλέπω και από άλλες εταιρείες ας 

πούμε ότι όντως ισχύει αυτό το πράγμα, ότι σε βοηθάνε να εξελιχθείς» 

 

Ένας άλλος πληροφορητής μας αναφέρει τον μισθό ως τον βασικό παράγοντα 

παραμονής στο εξωτερικό. 

 

«Π: Ναι φυσικά γιατί ο βασικός μισθός στην Ελλάδα τώρα έχει πέσει πάρα πολύ. 

Σου λέω δεν το σκέφτομαι καν να γυρίσω. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να παίρνω αυτά τα 

χρήματα. Εφόσον έχω συνηθίσει διαφορετικά. Πιστεύω πως οι μισθοί στην Ελλάδα είναι 

πάρα πολύ χαμηλοί. Αυτό. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσα να ξαναγυρίσω.» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει τις ελάχιστες πιθανότητες εύρεσης 

εργασίας στο αντικείμενό της ως βασικό παράγοντα. 
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«Ευ: Νομίζω η σύγκριση με τα δεδομένα της Ελλάδας, νομίζω αυτός ο παράγοντας 

και μόνο είναι αρκετός για να μείνω εδώ πέρα και να μην γυρίσω, εφόσον δεν υπάρχει 

κάποια δυνατότητα στην Ελλάδα.» 

 

Έπειτα οι ερωτήσεις μας επικεντρωνόταν σε τρεις βασικούς παράγοντες και το αν 

επηρεάζουν την ικανοποίηση από την ζωή και παραμονή τους στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα την κοινωνική πρόνοια, το βιοτικό επίπεδο και την ικανοποίηση από την 

εργασία. Και σε αυτό το κομμάτι λάβαμε πολύ αναλυτικές και ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις. 

 

Μία πληροφορήτρια για την ακρίβεια αναφέρει πως η ποιότητα ζωής είναι 

σίγουρα ένας βασικός παράγοντας παραμονής της στο εξωτερικό, καθώς της προσφέρει 

τη ζωή που επιθυμεί χωρίς άγχος και στρες. 

«Ι: Ναι θα έλεγα πως συγκαταλέγεται η ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής θεωρώ να 

έχεις αρκετό ελεύθερο χρόνο, να έχεις μία, να είσαι ήρεμος τις ώρες της εργασίας σου. Να 

μην υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ άγχος και να μην πιέζεσαι εκεί πέρα γιατί είναι αρκετές 

ώρες της ημέρας που περνάμε εκεί πέρα. Ποιότητα ζωής επίσης είναι το να μπορείς φυσικά 

να δίνεις στον εαυτό σου από αυτά που θεωρείς σημαντικά, από άποψη οικονομικών τι 

άλλο θα μπορούσα να πω. Θεωρώ η ποιότητα ζωής ότι είναι  ασφαλή, στη Γλασκώβη, 

υπάρχει κάποιο είδος ασφάλειας και δεν είναι πυκνοκατοικημένη και δεν είναι, νομίζω ότι 

νιώθεις λίγο ασφάλεια σε αυτή την πόλη, οπότε θα το έβαζα στο επίπεδο ζωής.» 

 

Και συνεχίζει σε σχέση με την οργάνωση που επικρατεί και επηρεάζει εξίσου 

θετικά. 

 

«Ι: Επίσης επίπεδο ζωής θα έλεγα ότι είναι σίγουρα η οργάνωση που υπάρχει. 

Δηλαδή ακόμα και το πιο μικρό πράγμα, από τον τρόπο που οδηγούν εδώ πέρα, 

από το πως θα σε αντιμετωπίσουν στις δημόσιες υπηρεσίες. και στις τράπεζες. Δηλαδή 

υπάρχει σειρά, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει οργάνωση. Δηλαδή πολύ δύσκολα έχω εξοργιστεί 

με οδηγό ας πούμε στον δρόμο, με τράπεζα, με δημόσια υπηρεσία, με τέτοια πράγματα, που 

θυμάμαι όταν ήμουν Ελλάδα ότι πολλές φορές μου αλλάζαν τη διάθεση όλα αυτά και δεν 

μου άρεζαν.» 
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Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει για το πόσο καθαριστικός παράγοντας είναι η 

ποιότητα ζωής στο να παραμένει στο εξωτερικό. 

 

«Μ: Η ποιότητα ζωής είναι από τους βασικότερους λόγους γιατί κάποιος να μείνει 

πχ όχι στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό, ποιότητα ζωής σημαίνει ότι θα πάω στη δουλειά 

μου , σε μία δουλειά η οποία θα με ευχαριστεί, θα την κάνω γιατί με ευχαριστεί, θα την 

κάνω γιατί μου αρέσει , δεν θα την κάνω απλά για να έχω μια δουλειά , θα δουλέψω τις 

ώρες που πρέπει να δουλέψω, θα πάρω τα λεφτά τα οποία μου αξίζουν για τη δουλειά που 

κάνω και μετά από τις 8 ώρες που είναι να δουλέψω θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα έχω 

τον ελεύθερο χρόνο, δεν θα πρέπει να κάνω υπερωρίες , και αν θα κάνω υπερωρίες θα τις 

πληρωθώ, αυτό σημαίνει ποιότητα ζωής , επίσης ποιότητα ζωής σημαίνει ότι όταν εγώ θα 

χρειαστώ τον γιατρό μου θα τον έχω πληρώσει ήδη μέσω του μισθού μου, επίσης ποιότητα 

ζωής σημαίνει επίσης πχ όταν θα θέλω να κάνω ένα ταξίδι εκτός Ευρώπης και θα 

χρειάζομαι περίπου στα 1000 ευρώ για να κάνω διάφορα εμβόλια γιατί θα είμαι εκτός 

Ευρώπης, θα τα πληρώσει η ασφάλειά μου γιατί εγώ τα πληρώνω κάθε μήνα. Αυτό το  λέω 

ποιότητα ζωής και στο εξωτερικό είναι υψηλός ο βαθμός της ποιότητας ζωής, σύμφωνα με 

την δική μου άποψη» 

 

Η ποιότητα ζωής καθώς επίσης και το βιοτικό επίπεδο στην χώρα προορισμού 

παίζει καθοριστικό ρόλο για την διαμονή των πληροφορητών μας στο εξωτερικό. 

Θεωρούν πολύ σημαντικό το γεγονός πως τα φυσιολογικά ωράρια εργασίας χωρίς 

ιδιαίτερες υπερωρίες δίνουν στους πληροφορητές μας τη δυνατότητα ξεκούρασης και 

ελεύθερου χρόνου που χρειάζονται για την προσωπική τους ζωή. Οι καλοί μισθοί τους 

δίνουν τη δυνατότητα να έχουν μία ζωή όπως την επιθυμούν χωρίς στερήσεις. Και το ότι 

υπάρχει οργάνωση και τάξη στην χώρα προορισμού μειώνει το στρες και το άγχος σε 

συνδυασμό με την καλή ροή στον χώρο εργασίας τους.  

 

Σε σχέση με την κοινωνική πρόνοια οι πληροφορητές μας, μας ανέφεραν: 

 

«Α: Κοινωνική πρόνοια ναι, φυσικά, πρώτα από όλα από τη στιγμή που έχεις παιδί, 

σου δίνουν ένα ποσό κάθε μήνα, το οποίο σε αντιστοιχία πάλι μισθών και επιπέδων είναι 

παρόμοιο με την Ελλάδα απλά είναι το επίδομα που είναι πάντα, μέχρι να γίνει το παιδί 
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σου 16-18 έχεις το επίδομα. Αλλά μετά σε βοηθάνε, θες να πας το παιδί σου στον παιδικό, 

υπάρχουν κάποια προγράμματα από τη δουλειά σου που σου δίνουν αφορολόγητο ένα 

μέρος του μισθού, οπότε αυτόν τον μισθό μπορείς να τον πληρώνεις κατευθείαν στον 

παιδικό και γλιτώνεις κάποια λεφτά από τους φόρους. Μετά κοιτάνε το εισόδημά σου και 

πόσα λεφτά χαλάς για το παιδί και μπορούν και σου στέλνουν φοροαπαλλαγή ή επιστροφή 

φόρου. Μετά άσχετο αν έχεις παιδιά ή όχι αν παίρνεις κάτω από τον κατώτατο μισθό 

πρώτα από όλα ακόμα και να μην είσαι Άγγλος σου δίνουν επίδομα, άμα παίρνεις κάτω 

από ένα ποσό και ας είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό, άμα δούνε πως έχεις κάποια 

έξοδα πάλι μπορούν να σου στείλουν επιστροφή από την εφορία.» 

 

Και συνεχίζει ο πληροφορητής μας λέγοντας πως δεν υπάρχει τρόπος να μην τα 

καταφέρεις καθώς υπάρχει μεγάλη βοήθεια από το κράτος. 

 

«Α: Γενικά δεν υπάρχει τρόπος , πρέπει να το θες για να μην το καταφέρεις εδώ. 

Ακόμα και να μην έχεις λεφτά δεν θα μείνεις άστεγος ας πούμε. Πρέπει να έχεις 

ψυχολογικά και να το επιλέξεις εσύ ή οτιδήποτε για να μείνεις άστεγος. Δεν έχεις λόγο να 

φοβάσαι ότι κάτι θα σου πάει στραβά στη ζωή σου γιατί θα είναι εκεί πέρα το κράτος και 

θα σε βοηθήσει. Κυρίως οικονομικά. Δηλαδή το κράτος πρόνοιας έχει κυρίως να κάνει με 

τα οικονομικά. Και μετά βλέπω εγώ ας πούμε σαν γονιός τώρα, ότι έχω το παιδί μου. Εγώ 

είμαι σωστός με το παιδί μου, εντάξει; Αλλά ξέρεις ρε παιδί μου αν κάποιος δεν φέρεται 

καλά στο παιδί σου στον παιδικό κλπ., υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει πρόνοια για οτιδήποτε. 

Υπάρχει πρόνοια για τον παιδικό που θα πάει το παιδί σου, για το σχολείο, υπάρχει στο 

νοσοκομείο που θα πας το παιδί σου και θα σε περάσουν από ανάκριση πως είσαι με το 

παιδί, οπότε ξέρεις πως τα παιδιά είναι πιο ασφαλή εδώ πέρα. Η γυναίκα μου τώρα είναι 

έγκυος και για τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει δωρεάν φάρμακα και δωρεάν επίσκεψη στον 

γιατρό.» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει: 

 

«Μ: Ναι το απάντησα και αυτό για την κοινωνική πρόνοια, ότι εδώ πέρα το κράτος 

είναι εκεί για τον πολίτη, είναι εκεί να σε βοηθήσει  και όταν πληρώνεις μέσω της δουλειάς 

σου και όταν δεν πληρώνεις. Όταν δεν έχεις δουλειά, το κράτος θα σε φροντίσει, θα σου 

βρει σπίτι , θα σου δώσει λεφτά για το σούπερ μάρκετ , θα σου δώσει λεφτά για τον γιατρό. 
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Όταν δουλεύεις επίσης έχεις για όλα όσα πληρώνεις, έχεις ασφάλεια, έχεις εκπαίδευση, 

έχεις συντάξιμα, τα έχεις όλα. Ότι πληρώνεις το παίρνεις και πάλι πίσω.» 

 

Ένας άλλος πληροφορητής αναφέρει πως, αν και κράτος προνοεί για τον πολίτη, 

υπάρχει δυσκολία μέχρι να σε πιστέψουν πως χρήζεις βοήθειας και προστασίας.  

 

«Γ: Αυτό είναι μία πολύ ιδιαίτερη ερώτηση. Η απάντηση είναι και ναι και όχι από 

εμένα  γιατί αν βάλουμε μέσα στην κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική περίθαλψη, είναι 

πολύ, πολύ δύσκολο να περάσεις το πρώτο στάδιο ελέγχου, δηλαδή μέχρι κάποιος όντως να 

αποδεχθεί ότι όντως έχεις κάποια αρρώστια, έχεις κάποιο πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο 

να περάσεις τα πρώτα στάδια ελέγχου, αλλά αν τα περάσεις από εκεί και πέρα σε παίρνει 

την αιγίδα του καθαρά το κράτος, δεν έχεις να ασχοληθείς και να σε νοιάξει τίποτα. 

Εννοείται ότι παίρνεις αποζημιώσεις για κάθε ώρα που χάνεις από τη δουλειά σου ή ακόμα 

και το παιδί σου αν είναι άρρωστο, εσύ παίρνεις αποζημίωση, επειδή πρέπει να είσαι σπίτι 

να το φροντίσεις, ή ακόμα και η γυναίκα σου νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αλλά τέλοςς 

πάντων. Αυτό όμως που διαφέρει σε σχέση με την Ελλάδα, είναι ότι στην Ελλάδα αν πας σε 

νοσοκομείο ή σε ΕΣΥ, πως λέγεται δεν θυμάμαι, κέντρο υγείας, κατευθείαν σου δίνουν 

όλες τις εξετάσεις του κόσμου και όλα τα φάρμακα του κόσμου ενώ εδώ μέχρι να περάσεις 

την πόρτα του νοσοκομείου, δεν σε πιστεύουν ότι έχεις κάτι, σε τέτοιο βαθμό. Είναι πολύ 

δύσκολο στα πρώτα στάδια ελέγχου.» 

 

Η ποιότητα ζωής, το βιοτικό επίπεδο καθώς επίσης και η κοινωνική πρόνοια 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμονή των πληροφορητών μας στο εξωτερικό. Θεωρούν 

πολύ σημαντικό το γεγονός πως τα φυσιολογικά ωράρια εργασίας χωρίς ιδιαίτερες 

υπερωρίες δίνουν στους πληροφορητές μας τη δυνατότητα ξεκούρασης και ελεύθερου 

χρόνου που χρειάζονται για την προσωπική τους ζωή. Οι καλοί μισθοί τους δίνουν τη 

δυνατότητα να έχουν μία ζωή όπως την επιθυμούν χωρίς στερήσεις. Και το ότι υπάρχει 

οργάνωση και τάξη στην χώρα προορισμού μειώνει το στρες και το άγχος σε συνδυασμό 

με την καλή ροή στον χώρο εργασίας τους. Με βάση τις εμπειρίες τους, δεν υπάρχει 

πιθανότητα κάποιος να μην τα καταφέρει στην χώρα προορισμού, διότι ό,τι και αν συμβεί 

το κράτος θα τους παρέχει βοήθεια για να ανταπεξέλθουν. Και αυτό σε συνδυασμό με όλα 

τα υπόλοιπα συμβάλλουν στη μείωση του στρες, την αύξηση του αισθήματος της 
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ασφάλειας και σταθερότητας καθώς επίσης και την ικανοποίηση από την διαμονή και την 

εργασία τους. 

 

Στη συνέχεια οι πληροφορητές μας απάντησαν στα δύο τελευταία ερωτήματα 

που αφορούσαν την πιθανότητα επιστροφής στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις διαφορές 

που υπάρχουν ανάμεσα στην εργασία στην Ελλάδα, εφόσον εργάζονταν πριν 

μετακινηθούν και στην εργασία τους στο εξωτερικό. Κατά βάση μας ανέφεραν πως δεν 

σκοπεύουν να επιστρέψουν στο άμεσο μέλλον, καθώς για να επιστρέψουν θα ήθελαν να 

έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα στην Ελλάδα όσον αφορά την εργασία αλλά και 

την κοινωνία. Κάτι που δεν πιστεύουν πως θα γίνει σύντομα. Επίσης ανέφεραν το 

ενδεχόμενο να μην επιστρέψουν καθόλου ή να επιστρέψουν όταν είναι να πάρουν 

σύνταξη.  

 

«Μ: Ναι φυσικά υπάρχει αυτή η προοπτική γιατί εκεί γεννηθήκαμε , εκεί 

μεγαλώσαμε και πάντα θα υπάρχει αυτό στο μυαλό μας, το πλάνο είναι έτσι το ότι όταν 

πλέον θα έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία στην οποία θα παίρνω μία σύνταξη από εδώ πέρα, 

θα γυρίσω απλά πίσω στην Ελλάδα αφού έχω εδώ πέρα και σπίτι και να ζήσω εκεί με τη 

σύνταξη από την  Γερμανία»  

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μας αναφέρει: 

 

«Δ: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ξέρεις όταν 

κάθεσαι μετά πόσα χρόνια κάπου αλλού και τώρα να κάνεις οικογένεια εδώ και αυτά μετά 

είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή δεν ξέρω, ίσως άμα πάρω σύνταξη; 

Και πάλι, μετά, τώρα δηλαδή σου λέω, ήδη σε τέσσερα χρόνια όταν γυρνάω πίσω από 

διακοπές στην Ελλάδα λέω «Αχ, έφτασα σπίτι μου». Τώρα αν κάτσω 20 χρόνια εδώ και 30 

και πάρω ποτέ σύνταξη δεν ξέρω που θα θεωρώ το σπίτι μου. Που θα νιώθω πιο ωραία. 

Αλλά εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, πάντως για να γυρίσω και να δουλέψω στην 

Ελλάδα, θα έπρεπε να αλλάξει η Ελλάδα τόσο ριζικά που δεν νομίζω ότι φτάνουν 30 

χρόνια ακόμα για να γίνει. Δηλαδή θα έπρεπε να νιώσω ασφάλεια καταρχήν, ότι θα γυρίσω 

πίσω, όχι για να βρω μια δουλειά με τα ίδια λεφτά ή με καλύτερα λεφτά, το θέμα είναι να 

νιώσω ότι ξέρεις κάτι αν πάω εκεί και μετά από ένα χρόνο δεν τους κάνω και φύγω την 

άλλη μέρα ή ξέρω εγώ σε ένα μήνα θα βρω άλλη δουλειά, παρόμοια. Γιατί δεν μπορώ να 
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πάρω την οικογένειά μου και να πάω και μετά να μην ξέρω τι θα κάνω. Επίσης θα πρέπει 

να υπάρχει σταθερότητα γιατί άμα σήμερα σου λένε ότι, βρήκες δουλειά στην Ελλάδα και 

θα παίρνεις τόσα λεφτά, θα πληρώνεις τόσο φόρο, θα πληρώνεις τόσο ας πούμε εκεί, εδώ, 

κάνεις ένα budget, τώρα όμως αν τον άλλο χρόνο αλλάζουν και πρέπει να πληρώσεις 

παραπάνω φόρο ή να παίρνεις λιγότερα λεφτά, δεν υπάρχει σταθερότητα και είναι δύσκολο 

να στηρίξεις τη ζωή σου πάνω σε αυτό.» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει πως δύσκολα θα επιστρέψει στην Ελλάδα: 

 

«Ι: Όχι, θεωρώ πως όχι. Εγώ το έχω βγάλει από το μυαλό μου, ξέρω ότι πολλοί 

ελπίζουν ακόμα, αλλά θεωρώ πως όχι, για μένα. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή 

θα επανέλθει όπως πιστεύουν πολλοί αλλά ακόμα και αν επανερχόταν δηλαδή ακόμα και 

αν μπορούσες να βρεις κάποια δουλειά , με έναν αξιοπρεπή μισθό, πρώτον νομίζω ότι θα 

φοβόμουν μονίμως ότι θα ξαναγίνει ο κύκλος αυτός εδώ που γίνεται μονίμως τόσα χρόνια 

στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν τα δάνεια υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο, είμαστε σε 

μπελάδες με τα δάνεια, ξαναπέφτουμε στην μιζέρια, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχει 

γίνει, στην ιστορία έχει γίνει πάρα πολλές φορές, οπότε θα ξαναφοβόμουν να αφήσω όλα 

αυτά, αλλά νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι ότι όταν έχεις δουλέψει εδώ στο UK 

τουλάχιστον και βλέπεις πόσο σε σέβονται όλοι οι εργαζόμενοι σου, πόσο σε σέβεται το 

κράτος και στηρίζει τον εργαζόμενο, δύσκολα επιστρέφεις Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα 

από τους περισσότερους που έχω ακούσει και την δική μου μικρή εμπειρία, οι περισσότεροι 

εργοδότες συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα στους εργαζομένους σε σημείο που να 

υπάρχει εκμετάλλευση και δεν σου δίνουν την ελευθερία και τα δικαιώματα που πρέπει να 

έχεις ούτως η άλλως, που ορίζει ο νόμος.» 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μάς αναφέρει την πιθανότητα επιστροφής στην 

περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα των μισθών. 

 

«Π: Κοίτα αν είχα το ίδιο μισθό που παίρνω εδώ ίσως να μετακόμιζα στην 

Ελλάδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο πιστεύω, γιατί έχω ακούσει πως είναι οι 

μισθοί στην Ελλάδα και δεν .. και γενικά επειδή θα ‘θελα κάποια στιγμή να έχω μια δικιά 

μου επιχείρηση και ξέρω ότι ο φόρος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλός, 

θα το σκεφτόμουν ξανά, δηλαδή.» 
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Ένας ακόμη πληροφορητής αναφέρει την πιθανότητα επιστροφής στην 

περίπτωση εύρεσης εργασίας με καλό μισθό. 

 

«Γ: Υπάρχει προοπτική, βασικοί λόγοι με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτό 

είναι μια εργασία αντίστοιχα με το ίδιο ενδιαφέρον με την ίδια πιθανότητα εξέλιξης εννοώ 

επαγγελματικής εξέλιξης όπως επίσης και ένας μισθός ικανοποιητικός λέγοντας της τάξης 

των 900 ευρώ και άνω.» 

 

Μία πληροφορήτρια επισημαίνει πως σκοπεύει να γυρίσει καθώς θεωρεί πως 

μπορείς να αξιοποιήσεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισες στην Ελλάδα, 

αρκεί να γυρίσεις και να μπορέσεις να κάνεις κάτι καλύτερο σε σχέση με αυτό που 

άφησες. 

 

«Ελ: Ναι, γενικά δεν μ ’αρέσει να σκέφτομαι, επειδή έζησα αρκετά γεγονότα κρίσης 

στην Ελλάδα δεν μ’ αρέσει να πω ότι είμαι από αυτούς που έφυγαν – εντάξει κάνουμε καλή 

ζωή εδώ που ήμαστε οπότε δεν με νοιάζει το ενδεχόμενο επιστροφής αν δεν έχω καλά 

λεφτά και τα λοιπά – ο σκοπός είναι έφυγες, αν μπορείς να μάθεις κάτι από εδώ που είσαι 

και να γυρίσεις, και επιστρέφοντας να το εφαρμόσεις και αν μπορείς να πείσεις ή να 

τραβήξεις κι άλλους  να ακολουθήσουν το δρόμο, γιατί αν φύγουν όλοι και δεν γυρίσει 

κανείς αυτό θα ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα. Αλλά αν μπορείς να πετύχεις σε κάποια 

πράγματα εδώ που είσαι και δεν το λέω μόνο με την έννοια να γυρίσεις  πίσω και να το 

εισπράξεις σε χρήμα ή σε θέση να βρεις δουλειά, εννοείται πως και αυτό είναι σημαντικό  

άλλα θα ήταν καλό να μπορώ να αισθάνομαι ικανή να γυρίσω πίσω και να κάνω κάτι 

καλύτερο από αυτό που άφησα.» 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής αναφέρει πως θα γύριζε, αν και είναι δύσκολο και θα 

έπρεπε να πρώτα να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό, καθώς η ζωή 

τους τη δεδομένη στιγμή είναι στην χώρα προορισμού. 

 

«Α: Προϋποθέσεις, λοιπόν, το πρώτο έχει να κάνει τον στρατό ότι εγώ δεν έχω πάει 

στρατό στην Ελλάδα οπότε άμα γυρίσω στην Ελλάδα, με δύο παιδιά θα πρέπει να πάω 6 

μήνες στρατό, το οποίο σημαίνει πως γι’ αυτούς τους 6 μήνες θα πρέπει να έχω στην άκρη 
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αρκετά λεφτά, για ενοίκιο και για να ζήσει η οικογένειά μου δουλεύοντας μόνο με την 

δουλειά μόνο της γυναίκας μου δηλαδή σημαίνει να έχω βγάλει κάποια λεφτά στην άκρη. 

Μετά προϋπόθεση θα ήταν να έχουμε βρει ήδη δουλειά για την Ελλάδα. Δηλαδή να μην 

έρθουμε στην Ελλάδα και να ρισκάρουμε και ότι βρούμε. Και μετά είναι ότι ρε παιδί μου 

εντάξει, κι εδώ ας πούμε είναι το βιοτικό επίπεδο καλύτερο αλλά σκέψου ότι εδώ σου 

δίνουν πιστωτικές κάρτες και σου δίνουν δάνεια. Δηλαδή εγώ ήθελα να παντρευτώ και 

μετακόμισα, δεν είχαν πρόβλημα να μου δώσουν ότι δάνειο ζητούσα, για παράδειγμα 

20.000, ή πιστωτικές, σου βγάζουνε. Οπότε δεν θέλω ας πούμε να φύγω και να  δηλώσω 

πτώχευση σε μια άλλη χώρα. Οπότε θα ήταν οι προϋποθέσεις να καλύψεις όλα τα χρέη 

σου, να τα ρυθμίσεις εδώ. Μετά να βγάλεις λεφτά γι’ αυτούς τους 6 μήνες που θα μου 

χρειαστούν για να πάω στον στρατό, συν το να έχεις βρει μια δουλειά σε ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον. Να μην φοβάσαι ότι τον άλλο μήνα θα σε απολύσουν από τη 

δουλειά σου.» 

 

Σε αυτό το κομμάτι οι πληροφορητές μας έδειξαν την πρόθεσή τους να 

μετακινηθούν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχουν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως η 

αύξηση μισθών, η ποιότητα στον χώρο εργασίας και στην εργασία στο σύνολό της και η 

αύξηση στο βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Κάποιοι όμως από τους πληροφορητές μας 

θεωρούν πως είναι ανέφικτο να επιστρέψουν πριν την σύνταξη καθώς δεν πιστεύουν πως 

θα αλλάξουν τα δεδομένα στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να επιστρέψουν πιο σύντομα, 

καθώς, αν και έχουν περάσει κάποια χρόνια από την αρχή της οικονομικής κρίσης, παρόλα 

αυτά τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει πολύ, όχι τόσο ώστε να δημιουργούν την επιθυμία 

στους πληροφορητές μας να επιστρέψουν και να βρουν εργασία στην Ελλάδα, καθώς 

αυτός είναι ο κύριος λόγος φυγής τους. 

 

Στο τελευταίο ερώτημα, που αφορούσε την διαφοροποίηση της εργασίας στο 

εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα, οι πληροφορητές μας, ανέφεραν στην ουσία τους 

αντίθετους λόγους για τους οποίους είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους στο 

εξωτερικό. 

 

«Δ: Ε ναι πάνω κάτω αυτά πάλι, είναι αυτό, είναι η ασφάλεια, ο πιο βασικός, ο 

μισθός βέβαια που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στη δουλειά που κάνεις και μετά η 

εξέλιξη. Ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εδώ, και εξελίσσεσαι, έχεις , αν κάνεις 
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προϋπηρεσία ένα – δύο χρόνια κάπου, πας κάπου αλλού κάνεις κάτι καλύτερο, αν δεν 

μπορείς στην ίδια εταιρεία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ασφάλεια, εξέλιξη δύσκολα και 

ο μισθός πάλι για λίγους» 

 

Ένας ακόμη πληροφορητής μας αναφέρει:  

 

«Α: Κοίτα το ένα είναι το διάλειμμα. Εδώ είναι σίγουρα θεσμοθετημένο το 

διάλειμμά σου είτε στο πληρώνουν είτε όχι. Γιατί ακόμα και να μην στο πληρώνουν , 

εντάξει υπολογίζεται στον μισθό σου. Δηλαδή ακόμα και όταν πληρώνεσαι με την ώρα 

εντάξει παίρνεις έναν ικανοποιητικό μισθό. Αλλά είναι υποχρεωτικό το διάλειμμα, όπως 

είπα υπάρχει αξιοκρατία, το οποίο στην Ελλάδα δεν είσαι σίγουρος αν θα το πετύχεις. 

Αυτά, και ο μισθός» 

 

Μία ακόμη πληροφορήτρια αναφέρει τα εξής: 

 

«Ι: Ωραία, λοιπόν , ο μισθός φυσικά, τα περισσότερα νομίζω έχουν αναφερθεί λίγο, 

οπότε είναι ο μισθός, σημαντικό. Όπως είπα η συμπεριφορά του εργοδότη προς τον 

εργαζόμενο, η ευελιξία στις ώρες, η ευελιξία στην άδεια που από τους περισσότερους που 

ξέρω, δυσκολεύεσαι να πάρεις την άδεια που δικαιούσαι, το επίπεδο δουλειάς, το είδος της 

δουλειάς που κάνεις, θα θεωρούσα πως είναι λίγο πιο ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε εδώ  

γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και δεν υπάρχουν στον δικό μου τομέα ως μηχανικός, 

δεν υπάρχουν όσο ενδιαφέροντα έργα υπάρχουν εδώ. Κάτι άλλο είχα στον νου μου, 

σημαντικό νομίζω. Η εξέλιξη και η ασφάλεια, ασφάλεια δηλαδή ότι μπορείς να έχεις αύριο 

με την δουλειά σου.» 

 

Επίσης μία ακόμη πληροφορήτρια:  

 

«Ελ: Η ικανοποίηση είναι σίγουρα η ψυχική ηρεμία που έχεις όταν πας στη δουλειά 

εδώ που δεν την έχει για κανένα λόγο στην Ελλάδα γιατί είτε έχεις άσχημη συμπεριφορά 

από, αυτό που βίωσα εγώ ,από αφεντικά, είναι επειδή τα χρήματα που ήταν να πληρωθείς 

ξοδεύτηκαν αλλού επομένως πρέπει να δουλέψεις τρελές υπερωρίες, επειδή έχουν 

συμπτυχθεί τα ωράρια, ο χρόνος παράδοσης έργου πρέπει να , έπρεπε οι εργοδότες μου μα 

μεγιστοποιήσουν τις ώρες και να ελαχιστοποιήσουν τα άτομα όσο  γίνεται για να βγει 
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κάποιο κέρδος από όλο αυτό γενικά ο μη οργανωμένος τρόπος γενικά η αρπαχτή  όπου 

μπορούμε να κάνουμε , και η πληρωμή εννοείται , ό,τι παίρναμε τα πληρώναμε σε φόρους , 

ταμεία, έξοδα σπιτιού, δεν μπορείς να συγκρίνεις, δυστυχώς δεν μπορείς» 

 

Μία άλλη πληροφορήτρια βέβαια αναφέρει πως πέρα από τον μισθό και τις 

συνθήκες εργασίας δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να διαφοροποιούν την εργασία. 

 

«Β: οκ , είπαμε ο οικονομικός λόγος, οι συνθήκες εργασίας , πέρα από αυτά τα δύο 

τίποτα άλλο για διαφορά, θα έλεγα πιο πολύ μου αρέσει το περιβάλλον με τους φίλους μου 

στην Ελλάδα, δηλαδή ότι είχα πιο πολλές παρέες,  γνώριζα πιο πολλά άτομα, κάναμε 

χαβαλέ , είχαμε την ίδια κουλτούρα, αλλά οι συνθήκες εργασίας εννοώ από πιο υψηλά 

άτομα , πρόσωπα και θέμα στρες και θέμα εκμετάλλευσης» 

 

Σε γενικές γραμμές οι πληροφορητές μας θεωρούν πως υπάρχουν πολλές διαφορές 

από την εργασία στην Ελλάδα σε σχέση με την Ελλάδα στο εξωτερικό. Κάποιοι από 

αυτούς τους λόγους είναι ο μισθός, οι συνθήκες εργασίας, τα ωράρια εργασίας, η 

συμπεριφορά των συναδέλφων και προϊσταμένων, η ψυχική ηρεμία, η εξέλιξη, η 

σταθερότητα και η αξιοκρατία. Κάποιοι από αυτούς ελπίζουν και θεωρούν πως τα 

δεδομένα μπορεί να αλλάξουν στα επόμενα χρόνια αλλά άλλοι δεν πιστεύουν πως θα 

γίνουν σύντομα τέτοιες μεγάλες αλλαγές κάτι που αποτρέπει αυτούς και πολλούς άλλους 

Έλληνες την επιστροφή τους στην Ελλάδα. 
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Σύνοψη και συμπεράσματα 

Η οικονομική κρίση επέφερε πολλές αλλαγές στην οικονομία της Ελλάδας και 

ειδικότερα στον εργασιακό τομέα με μείωση των θέσεων εργασίας, αύξηση της ανεργίας, 

απολύσεις, μειώσεις μισθών,  μειώσεις των προνομίων που προσφέρονται μέσω της 

κοινωνικής πρόνοιας του κράτους καθώς επίσης και πολλές άλλες αλλαγές που επηρέασαν 

δραστικά την ευημερία των πολιτών. Από όλες αυτές τις αλλαγές η νέα γενιά επηρεάστηκε 

περισσότερο από όλους. Αυτό το γεγονός είχε ως συνέπεια την φυγή πολλών νέων 

Ελλήνων επιστημόνων καθώς δεν είχαν προοπτικές να βρουν την εργασία που 

επιθυμούσαν στην Ελλάδα και από τα δεδομένα στον Ελλαδικό χώρο, δεν υπήρχε ελπίδα 

ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Συνεπώς η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την έρευνα των παραγόντων για τους 

οποίους οι νέοι Έλληνες επιστήμονες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στην Ευρώπη καθώς επίσης και τους παράγοντες ικανοποίησης από την 

εργασία και την διαμονή τους στην χώρα προορισμού. 

Κατά την διεξαγωγή αυτής της ερευνητικής εργασίας έγινε μία προσπάθεια να 

διατυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική πραγματικότητα και να γίνει μια 

σύντομη αναφορά στην διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο του 

Brain Drain. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας είναι ανάλογη της οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης της χώρας που απασχολεί 

το υψηλά καταρτιζόμενο και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η συμβολή των 

επιστημόνων στην αγορά εργασίας γίνεται φορέας αξιοποίησης και διάχυσης καινοτόμων 

ιδεών, σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων και ως αποτέλεσμα σημειώνονται άλματα 

στην οικονομική ανάπτυξη που δημιουργούν εκ νέου θέσεις εργασίας επιστημονικού και 

εργατικού δυναμικού και γενικά στην βελτίωση του κοινωνικού συνόλου 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις 

προαναφερόμενες συνεντεύξεις. Αν και είναι αδύνατο να βγουν ακριβή συμπεράσματα 

από δεκατρείς  μόνο συνεντεύξεις, παρόλα αυτά οι συνεντεύξεις αυτές σε συνδυασμό με 

την θεωρία και την προγενέστερη βιβλιογραφία μπορούν να υποστηρίξουν τα 

αποτελέσματα. Το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των πληροφορητών, η δεύτερη ενότητα 

εμπεριέχει ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση τους από την εργασία στο εξωτερικό 

και η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους παράγοντες ικανοποίησης από τη ζωή στο 

εξωτερικό. Ξεκινώντας με τα δημογραφικά στοιχεία, να αναφέρουμε πως από τους 13 
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πληροφορητές, οι επτά ήταν γυναίκες και οι έξι άντρες. Οι έξι εξ αυτών εργάζονται στην 

Αγγλία, οι τρεις στην Γερμανία, οι δυο στην Σουηδία ο ένας στη Ρουμανία και η μία στην 

Γαλλία. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 29 έως 35 ετών. Οι 10 από τους 13 δήλωσαν πως 

μετανάστευσαν για επαγγελματικούς λόγους ενώ η δυο δήλωσαν πως μετανάστευσαν για 

εκπαιδευτικούς λόγους καθώς επίσης και για την εμπειρία του εξωτερικού. Σε σχέση με 

την εκπαίδευση τους, όλοι έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, οι έξι έχουν συνεχίσει τις σπουδές 

τους και έχουν λάβει μεταπτυχιακό τίτλο οι δύο εξ αυτών έχουν διδακτορικό τίτλο και ο 

ένας κατέχει και μεταδιδακτορικό τίτλο. Και τέλος, ο τρόπος με τον οποίο βρήκαν εργασία 

διαφέρει, καθώς οι δύο βρήκαν εργασία μέσω των Ευρωπαϊκών δομών, οι δύο βρήκαν από 

κάποιον γνωστό τους, οι τρεις μέσω ίντερνετ και γραφείων εύρεσης εργασία, οι τρεις 

βρήκαν μετά την εγκατάστασή τους εκεί και η μία βρήκε μέσω πρακτικής άσκησης.  

Στο δεύτερο κομμάτι, που αφορά την ικανοποίηση τους από την εργασία, οι περισσότεροι 

δήλωσαν πως είναι πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Με βάση τον Νικολάου, 

ως ικανοποίηση από την εργασία είναι σε ένα βαθμό η συναισθηματική, γνωστική ή 

συμπεριφορική ανταπόκριση στην εργασία με σημαντικά οργανωσιακά αποτελέσματα. 

Θεωρείται πως οι υπάλληλοι εμπλέκονται σε εργασίες πέραν των αρμοδιοτήτων τους 

επειδή έχουν θετικά συναισθήματα για τους συναδέλφους τους , τον προϊστάμενο ή την 

εργασία στο σύνολο.(Nikolaou, 2003) Ή επειδή προσδοκούν πως η εκτίμηση αυτών των 

πράξεων από τους συναδέλφους ή τους προϊσταμένους θα έχει ως αποτέλεσμα 

δευτερεύοντα προνόμια, για παράδειγμα την ευκαιρία προαγωγής ή επιβραβεύσεων. Κατά 

συνέπεια, ένας υπάλληλος που νιώθει ικανοποιημένος στην εργασία θα είναι πιο 

ενθουσιώδης να συμμετέχει σε δραστηριότητες πέραν των αρμοδιοτήτων του ή αν του 

συμπεριφέρονται δίκαια θα είναι επίσης πιο πρόθυμος να  συμμετέχει σε σχετικές 

συμπεριφορές. Το ίδιο αποτέλεσμα θα προκύψει αν πιστεύουν πως συμμετέχοντας σε 

τέτοιες ενέργειες, αυξάνουν την πιθανότητα προσωπικών οφελών (Nikolaou, 2003). 

Οι απαντήσεις που λάβαμε από τις συνεντεύξεις αναδεικνύουν την σημαντικότητα της 

ικανοποίησης των πληροφορητών μας από την εργασία η οποία προκύπτει από διάφορους 

παράγοντες όπως ο χώρος εργασίας, το εργασιακό κλίμα, η επικοινωνία με τους 

συναδέλφους και προϊσταμένους τους, οι απολαβές και τα προνόμια που τους παρέχονται, 

τα φυσιολογικά ωράρια εργασίας καθώς επίσης και οι προοπτικές εξέλιξης. Εκτός από 

όλους τους παραπάνω παράγοντες, οι πληροφορητές μας ανέφεραν κάποιους 

δευτερεύοντες αλλά εξίσου σημαντικούς  γι’ αυτούς παράγοντες όπως είναι η έλλειψη 

στρες και άγχους,  η μη ύπαρξη παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο (mobbing) αλλά και, 
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στην περίπτωση ύπαρξης, η σωστή αντιμετώπιση της από τις αρμόδιες αρχές, ο σεβασμός 

προς το πρόσωπό τους, η κοντινή απόσταση της κατοικίας τους από την εργασία τους, η 

αξιοκρατία, καθώς επίσης και η επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.  

Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι οι πληροφορητές μας απάντησαν σε ερωτήσεις 

σχετικά με την ικανοποίηση από την ζωή τους στην χώρα προορισμού. Όλα τα παραπάνω 

σε συνδυασμό με την περιορισμένη ζήτηση για πτυχιούχους  οδηγεί τους  νέους Έλληνες 

επιστήμονες να κατευθύνονται κυρίως σε πιο αναπτυγμένες χώρες από την Ελλάδα. Κι 

έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου ο πτυχιούχοι φεύγουν λόγω της μειωμένης 

ανάπτυξης της Ελλάδας και εφόσον φεύγει το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων που θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξή της, μειώνονται ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες 

για να επιτευχθεί αυτό. Βέβαια πολλοί από τους Έλληνες φεύγουν και για να ζήσουν τη 

ζωή στο εξωτερικό, διαφορετικές κουλτούρες και έναν τρόπο ζωής διαφορετικό, με 

διαφορετικές αξίες, που στην Ελληνική κοινωνία είναι ακόμη αδύναμες. Σε κάποιες 

περιπτώσεις,  διευκολύνουν στην μετακίνησή τους κάποιοι παράγοντες, όπως ταξίδια που 

πραγματοποιήσαν στο εξωτερικό, μέσω σπουδών  και προγραμμάτων Erasmus ή ακόμα 

και από φίλους ή συγγενείς που ήδη βρίσκονται εκεί και τους επηρεάζουν να 

μετακινηθούν.   Επίσης είναι προφανές πως το επίπεδο εργασίας καθώς επίσης και η 

ποιότητα ζωής στο εξωτερικό,  είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με το επίπεδο εργασίας 

στην Ελλάδα σε όλους τους παραπάνω τομείς που προαναφέρθηκαν. Καθώς η εργασία 

είναι πολύ σημαντική όχι μόνο ως μέσο επιβίωσης αλλά επίσης διότι το μεγαλύτερο μέρος 

της ημέρας το αφιερώνουμε εκεί, οπότε το να βρισκόμαστε σε μία εργασία όπου 

αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, ευτυχισμένοι και που εκπληρώνονται οι στόχοι και οι 

επιθυμίες μας, δεν είναι απλώς σημαντικό, αλλά αναγκαιότητα. (Nikolaou, 2003) Πολλές 

χώρες πλέον αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου, ότι αποτελεί 

κλειδί και προάγει την ανάπτυξη μιας χώρας και έχουν δημιουργήσει κατάλληλες 

πολιτικές για την ανάπτυξη αυτού μέσω της εκπαίδευσης αλλά και την παραμονή του στην 

εκάστοτε χώρα ή και προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού με την παροχή ιδανικών 

συνθηκών εργασίας, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη ιδιαίτερα κατανοητό από την ελληνική 

κοινωνία. Χάνοντας έτσι ανθρώπινο κεφάλαιο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην 

ανάπτυξή της, ενώ πρώτα τους έχει σπουδάσει και έχει επενδύσει σε αυτούς. Βέβαια παρά 

τις αρνητικές συνέπειες από τη διαρροή του επιστημονικού δυναμικού, δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί το γεγονός πως είναι μία διέξοδος για τους νέους πτυχιούχους καθώς αν δεν 

έφευγαν έξω και παρέμεναν στην Ελλάδα, είτε θα ήταν  άνεργοι, είτε θα έβρισκαν μία 
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θέση εργασίας, όπου δεν αντιστοιχεί στα προσόντα και τις γνώσεις τους χωρίς προοπτικές 

εξέλιξης. Θα ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου θα ήταν ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους. (Λαμπριανίδης, 2011) 

Με όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως είναι άμεσης προτεραιότητας να 

δημιουργηθούν πολιτικές οι οποίες θα αντιστρέψουν αυτό το πρόβλημα σε πλεονέκτημα 

υπέρ της Ελλάδας και σίγουρα θα εξασφαλίσουν πως δεν θα συνεχίσει η φυγή των 

Ελλήνων. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με δύο τρόπους τους οποίους θα αναφέρουμε. Ο 

ένας τρόπος είναι να δημιουργήσει το πεδίο για να επιστρέψουν και ο άλλος είναι να τους 

αξιοποιήσει ενώ αυτοί βρίσκονται στο εξωτερικό. (Λαμπριανίδης, 2011) Βέβαια από την 

έρευνα μας αλλά και από κάποιες άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς, 

προκύπτει το συμπέρασμα πως είναι ελάχιστοι αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν και 

κάποιοι από αυτούς σκέφτονται να επιστρέψουν κατά την συνταξιοδότηση. 

(Λαμπριανίδης, 2011) Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποιο «σημείο 

συνάντησης» των εταιρειών που ενδιαφέρονται να προσλάβουν Έλληνες που βρίσκονται 

στο εξωτερικό αλλά θέλουν να επιστρέψουν. Αυτή η κίνηση θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη 

για δύο βασικούς λόγους: 

 Ο ένας λόγος είναι πως θα διευκόλυνε τους Έλληνες καθώς θα ήξεραν που θα 

απευθυνθούν, θα μειωνόταν η γραφειοκρατία και θα μπορούσαν να έρθουν σε 

επικοινωνία με εταιρείες που στοχευμένα θέλουν να προσλάβουν Έλληνες που 

θέλουν να επιστρέψουν και κατ’ επέκταση θα πρόσφεραν παραπάνω από τα 

καθιερωμένα.  

 Το γεγονός πως θα υπήρχε ένα συγκεκριμένο σημείο συνάντησης των εταιρειών 

με τους Έλληνες του εξωτερικού, πιθανόν να αύξανε τον αριθμό των Ελλήνων που 

θέλουν να επιστρέψουν καθώς θα διευκόλυνε την διαδικασία της επιστροφής τους , 

θα μείωνε την γραφειοκρατία και τους χρόνους για να συμβεί αυτό. 

Επίσης το συγκεκριμένο σημείο συνάντησης θα μπορούσε να βοηθήσει στους 

Έλληνες, εκτός από  την εύρεση εργασίας σε κάποια εταιρεία, αλλά και στην 

δημιουργία κάποια εταιρείας που θα τους ενδιέφερε να ιδρύσουν. 

Ο άλλος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό 

των Ελλήνων που θα παραμείνουν στο εξωτερικό είναι με κάποιου είδους εξ 

αποστάσεως συνεργασία, κάτι που συμβαίνει βέβαια εδώ και κάποια χρόνια με την 

βοήθεια της τεχνολογικής προόδου και αναμένεται να αυξηθεί δραστικά στην 

μετά-covid εποχή.  
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Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο αν εν τέλει οι Έλληνες μπορούσαν να συνεισφέρουν 

με τον τρόπο τους, είτε με την επιστροφή τους, είτε με την παραμονή τους εκεί, 

και μόνο θετικά αποτελέσματα θα είχε αυτό το εγχείρημα για την ελληνική 

κοινωνία. 

 

 

 

Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Ένας περιορισμός της έρευνας είναι το μικρό δείγμα των συνεντεύξεων καθώς 

σίγουρα τα αποτελέσματα από μεγαλύτερο δείγμα θα αποτύπωναν καλύτερα την 

κατάσταση. Παρόλα αυτά σε συνδυασμό με την βιβλιογραφία που παραθέτουμε καθώς 

επίσης και με άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς, μπορούμε να πούμε πως 

τα συμπεράσματα μας έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Επίσης ένας ακόμη περιορισμός 

είναι το ότι η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω skype και η κακή σύνδεση 

ίντερνετ σε συνδυασμό με τους περισπασμούς δυσκόλεψαν τη διαδικασία. Παρόλα αυτά 

βοήθησε αρκετά στην εξισορρόπηση το γεγονός πως οι πληροφορητές μας δεν 

απαντούσαν μονολεκτικά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μας «ανοίχτηκαν» αρκετά 

και ανέφεραν πολλές από τις εμπειρίες τους σε σχέση με τις ερωτήσεις που τους θέσαμε, 

κάτι που βοήθησε να εξάγουμε πιο ακριβή συμπεράσματα.  

Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας, έγινε μία προσπάθεια να 

αποτυπωθούν οι παράγοντες της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα 

στην Ευρώπη. Η προσέγγιση που ακολούθησε ήταν πρώτα να γίνει η διερεύνηση των 

παραγόντων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση από την εργασία και στη συνέχεια στη 

διαμονή στη χώρα προορισμού.  Παρόλο που κατέστη δυνατή η αποσαφήνιση των 

παραγόντων στους οποίους οφείλεται η φυγή των νέων Ελλήνων επιστημόνων, υπάρχουν 

πολλά περιθώρια διερεύνησης του θέματος. Μία μελλοντική επέκταση της παρούσας 

έρευνας αλλά και γενικά αυτού του μείζονος θέματος είναι η πραγματοποίηση έρευνας σε 

ένα αρκετά μεγάλο δείγμα που θα επικεντρώνεται στην κινητικότητα των Ελλήνων στο 

εξωτερικό, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην επιστροφή των Ελλήνων από το εξωτερικό, 

καθώς επίσης και την παραμονή των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και συγχρόνως 
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την δημιουργία «γέφυρας» με κάποιου είδους συνεργασία στην Ελλάδα. Ευελπιστώντας 

κάποια στιγμή όλα αυτά να αποφέρουν κάποια θετική έκβαση για την Ελλάδα, με πρώτη 

και κύρια την επιστροφή των περισσότερων Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα.
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Παράρτημα Α – Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων 

Οδηγός Συνέντευξης 

Τίτλος εργασίας: "Ενδοευρωπαική κινητικότητα και ικανοποίηση των 

εργαζομένων” 

 

Αγαπητοί-ές συνάδελφοι, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια 

της μεταπτυχιακής εργασίας μου, του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα που ακολουθεί αφορά την εμπειρία σας 

από την εργασία σας στη χώρα διαμονής σας. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν, θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.  

                                                                                                               Σας 

ευχαριστώ, 

1ο Μέρος: Δημογραφικά στοιχεία  

 

1.1 Φύλο :  

1.2 Ηλικία: 

1.3 Έτος γέννησης 

1.4 Τόπος γέννησης 

1.5 Έτος Μετανάστευσης 

1.5 Τόπος διαμονής πριν τη μετανάστευση 

1.6 Τόπος διαμονής τώρα 

1.7 Επάγγελμα πριν τη μετανάστευση 

1.8 Επάγγελμα τώρα 

1.9. Επίπεδο σπουδών 

1.10 Αντικείμενο σπουδών 

 

 

 

2ο Μέρος: Παράγοντες ικανοποίησης εργαζομένων 
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2.1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που επηρέασαν την απόφαση σας να μετακινηθείτε από 

την χώρα καταγωγής σας; 

2.2. Βρήκατε την θέση εργασίας σας πριν την μετακίνηση σας ή αφού 

εγκατασταθήκατε εκεί και με ποιο τρόπο; 

2.3. Ποια ακριβώς εργασία ασκείτε;  

2.4. Η δουλειά στην οποία εργάζεστε αντιστοιχεί στις γνώσεις , στα προσόντα και 

γενικότερα στο αντικείμενο των σπουδών σας;  

2.5. Είστε ικανοποιημένος/η από την εργασία σας; 

2.6. Θεωρείτε πως σας ικανοποιεί το αντικείμενο της εργασίας σας;  

2.6.1. Είναι μεγάλος ο όγκος εργασίας; 

2.6.2. Σας ανατίθεται ποικιλία καθηκόντων; 

2.6.3. Απολαμβάνετε μεγάλο βαθμό ελευθερίας / αυτονομία στην εκτέλεση της 

εργασίας σας; 

2.7. Θεωρείτε πως σας ικανοποιούν οι συνθήκες εργασίας; 

2.7.1 Υπάρχει ευελιξία στο ωράριο εργασίας; 

2.7.2. Ο χώρος εργασίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας;  

2.7.3. Απολαμβάνετε ελεύθερο χρόνο; 

2.7.4. Ικανοποιείστε από τη συμπεριφορά των συναδέλφων σας; 

2.7.5. Κρίνετε πως επικρατεί ομαδικό πνεύμα; 

2.7.6. Υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ εσάς και των συναδέλφων σας;  

2.7.7. Είστε ευχαριστημένος /η από τη συμπεριφορά των προϊσταμένων σας;  

2.8. Κρίνετε πως υπάρχουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και προοπτικές 

μελλοντικής καριέρας και σταδιοδρομίας στην εργασία που ασκείτε; 

2.8.1. Είστε ικανοποιημένος-η από τις ευκαιρίες που έχετε να αξιοποιείτε τις 

ικανότητές σας; 

2.8.2. Σας δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσετε νέες δεξιότητες; 

2.8.3. Έχετε ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση και σεμινάρια σχετικά με το 

αντικείμενο της δουλειάς σας; 

2.8.4. Υπάρχουν διαδικασίες ανατροφοδότησης, βάσει των αποδόσεών σας στην 

εργασία; ΄ 

2.8.5. Υπάρχουν προοπτικές προαγωγής και εξέλιξης; 

2.9. Θεωρείτε ότι ο μισθός που παίρνετε σε σχέση με την εργασία που προσφέρετε 

είναι ικανοποιητικός;  
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2.10. Υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας ο οποίος προσδιορίζει την ικανοποίησή 

σας από την εργασία σας και θα θέλατε να αναφερθείτε σ’ αυτόν; 

3ο Μέρος: Ενδοευρωπαϊκή Κινητικότητα 

 

3.1. Αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες προσαρμογής στην χώρα που 

είστε; 

3.2. Αντιμετωπίσατε κάποιου είδος διάκριση όπως, για παράδειγμα, λόγω φύλου ή 

εθνικότητας; 

3.3. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι σας ενθαρρύνουν να παραμείνετε στην χώρα 

που εργάζεστε;  

3.3.1.  Θεωρείτε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών η ποιότητα ζωής και πώς θα 

μπορούσατε να αποδώσετε τη συγκεκριμένη έννοια;  

3.3.2. Θεωρείτε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών το βιοτικό επίπεδο και πώς θα 

μπορούσατε να αποδώσετε τη συγκεκριμένη έννοια; 

3.3.3. Θεωρείτε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών η κοινωνική πρόνοια και πώς 

θα μπορούσατε να αποδώσετε τη συγκεκριμένη έννοια; 

3.3.4. Θεωρείτε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών η ικανοποίηση από την εργασία 

και πώς θα μπορούσατε να αποδώσετε τη συγκεκριμένη έννοια; 

3.4. Υπάρχει προοπτική επιστροφής στην χώρα καταγωγής σας και, αν ναι, ποιες 

θα ήταν οι προϋποθέσεις ώστε να συμβεί; 

3.5. Ποια είναι οι βασικοί παράγοντες που διαφοροποιούν την ικανοποίηση από 

την εργασία στη χώρα που εργάζεστε, σε σχέση με την ικανοποίηση από την εργασία στην 

Ελλάδα, εφόσον εργαζόσαστε πριν μεταναστεύσετε; 
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Παράρτημα Β – Ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων 

Στήλη1 ΕΥΗ ΒΙΚΥ  

Ηλικία 29 29 

Σπουδές 

Φιλόλογος στην Ελλάδα και 

Τεχνικός γαστρονομίας Στο 

Εξωτερικό 

Τεχνολογία Αεροσκαφών 

Τόπος Διαμονής Βερολίνο Βερολίνο, Αγγλία 

Εργασία Στο 

Εξωτερικό 
Ναι  Ναι 

  
Υπεύθυνη σε αλυσίδα με 

fast food 
Μηχανικός Αεροσκαφών 

Λόγοι Φυγής Στο 

Εξωτερικό 
Επαγγελματικοί λόγοι Επαγγελματικοί Λόγοι 

  

Δυσκολία στην εύρεση 

εργασίας στο αντικείμενο 

και γενικά 

Δυσκολία εύρεσης εργασίας 

στην Ελλάδα και περισσότερες 

ευκαιρίες στο Εξωτερικό 

  Εξωτερικό Εξωτερικό 

Συνθήκες Εύρεσης 

Εργασίας 
Εύκολες Εύκολες 

  
Πριν, λόγω των Ευρωπαϊκών 

δομών εύρεσης εργασίας 

Πριν, εύρεση εργασίας μέσω 

ίντερνετ 

Ικανοποίηση Από 

Την Εργασία Στο 

Εξωτερικό 

Μέτρια ικανοποίηση Μεγάλη ικανοποίηση 

  
Ικανοποιητικός μισθός και 

καλές συνθήκες εργασίας 

Ικανοποίηση από το 

αντικείμενο Εργασίας 

  
Αντικείμενο διαφορετικό 

των σπουδών 

Ικανοποιητικές συνθήκες 

εργασίας  

  Αγχωτική εργασία 
Υπάρχει αυτονομία / 

ελευθέρια κινήσεων  

  
Υπάρχει ποικιλία 

καθηκόντων 

Δεν υπάρχει ευελιξία Στο 

ωράριο εργασίας 

  
Δύσκολο ωράριο εργασίας, 

με βάρδιες και υπερωρίες 
Υπάρχει ομαδικό πνεύμα  

  

Μέτρια ικανοποίηση από 

την συμπεριφορά των 

συναδέλφων, υπάρχει 

ανταγωνισμός 

Ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά συναδέλφων 

και προϊσταμένων 

  

Ικανοποίηση από την 

συμπεριφορά των 

προϊσταμένων 

Υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης 

και προαγωγής  
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Λίγες προοπτικές εξέλιξης με 

βάση του πτυχίου  

Υπάρχουν διαδικασίες 

ανατροφοδότησης 

      

      

Άλλος Παράγοντας   Λιγότερο στρες 

Ικανοποίηση Από Τη 

Ζωή Στο Εξωτερικό 
Μέτρια ικανοποίηση  

Μέτρια ικανοποίηση από τον 

τρόπο ζωής  

  

Όχι ιδιαίτερη ποιότητα ζωής 

λόγω ωραρίου Και φόρτου 

εργασίας 

Παραμονή λόγω 

επαγγελματικών λόγων Και 

γνωριμιών 

  
Το κράτος επενδύει Στην 

κοινωνική πρόνοια 

Μη ικανοποίηση από τον 

καιρό, το φαγητό και την 

νοοτροπία Σε ορισμένα 

θέματα 

  

Καλύτερες συνθήκες 

εργασίας σε σχέση με την 

Ελλάδα, περισσότερες 

ευκαιρίες 

Επιλογή να κάνεις διάφορες 

δραστηριότητες 

    
Μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων 

Δυσκολίες 

Προσαρμογής 
Αρκετές Μερικές 

  
λόγω μη γνώσης της 

γλώσσας 

Στο σύστημα υγείας και την 

οδήγηση 

Διακρίσεις Στην 

Εργασία 
Ναι  Όχι 

  
Λόγω μη καλή γνώση της 

γλώσσας 
  

Διακρίσεις Στο 

Χώρο Σπουδών  
Όχι Όχι 

Διακρίσεις λόγω 

Εθνικής Ταυτότητας 
Ναι Όχι 

  

Κακή αντιμετώπιση Των 

Ελλήνων λόγω της 

αντιπαράθεσης των χωρών 

  

Διακρίσεις λόγω 

Φύλου 
Όχι Όχι 

      

Προοπτική 

Επισzροφής Στην 

Ελλάδα 

Ναι υπό Την προϋπόθεση να 

δουλέψει στο αντικείμενο 

σπουδών 

Ναι αλλά όχι στο σύντομο 

μέλλον 
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Διάφορες Στην 

εργασία Σε Σχέση 

Με Την Ελλάδα 

Ανεπαρκής μισθός μισθός  

  
Ανεπαρκείς Υπηρεσίες 

Κράτους Προνοίας 
Συνθήκες εργασίας 

  

Αξιόλογες υπηρεσίες 

Κράτους Προνοίας Στη 

Γερμάνια 

Περισσότερο στρες 

      

      

 

Στήλη1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗ 

Ηλικία 29 32 

Σπουδές Τεχνολογία Αεροσκαφών Τοπογράφος Μηχανικός 

Τόπος Διαμονής Φρανκφούρτη, Γερμάνια Γλασκόβη, Σκωτία 

εργασία Στο 

Εξωτερικό 
Ναι Ναι 

 Μηχανικός Ηλεκτρικών 

Συσκευών Αεροσκαφών 

Εργασία Στα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών 

Λόγοι Φυγής Στο 

Εξωτερικό 
Οικογενειακοί λόγοι Εργασιακοί λόγοι 

 
Επαγγελματικοί λόγοι λόγω 

μικρής πιθανότητας εύρεσης 

εργασίας στο Εξωτερικό 

Απογοητευμένη από την 

εργασία και την μη εργασία 

στην Ελλάδα 

Επίπεδο σπουδών Bachelor Master 

Συνθήκες εύρεσης 

εργασίας 
Εύκολες Εύκολες 

 Μετά, Μέσω recruiting 

εταιρίας 
Μετά, Μέσω γνωστής 

ικανοποίηση από Την 

εργασία Στο 

Εξωτερικό 

Αρκετή ικανοποίηση Αρκετή ικανοποίηση 

 Αρκετά καλές συνθήκες 

εργασίας 
Καλές συνθήκες εργασίας 

 Σχετικά Χαμηλός μισθός sε 

σχέση Με Τον Προσδοκώμενο 
Κάλος Χώρος εργασίας 

 Ευελιξία Στο Ωράριο εργασίας 
Ομαδικό Πνεύμα Και 

Συναδελφικότητα 

 Υπάρχει Ποικιλία Καθηκόντων 

Μέτρια ικανοποίηση Από 

Την Συμπεριφορά Του 

Προϊστάμενου 

 Κάλος Χώρος εργασίας 

Υπάρχουν Προοπτικές 

Μελλοντικής Καριέρας Και 

Σταδιοδρομίας 
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Ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά των 

συνάδελφων, Επικρατεί 

Ομαδικό Πνεύμα 

Υπάρχουν ευκαιρίες 

Εκπαίδευσης Και 

Σεμιναρίων 

 
Υπάρχουν Προοπτικές 

Μελλοντικής Καριέρας Και 

Σταδιοδρομίας 

Υπάρχουν Προοπτικές 

Προαγωγής Και Εξέλιξης 

 
Ικανοποίηση Από Την 

Αξιοποίηση Των Ικανοτήτων 

Και Νέων Δεξιοτήτων 

Γίνεται Αξιολόγηση Κάθε 2-

3 Μήνες 

 Υπάρχουν ευκαιρίες  

Εκπαίδευσης Και Σεμιναρίων 
 

 Υπάρχουν Προοπτικές 

Προαγωγής Και Εξέλιξης 
 

Άλλος Παράγοντας   

Ικανοποίηση Από Τη 

Ζωή Στο Εξωτερικό 
Ικανοποίηση Από Την εργασία Αρκετή ικανοποίηση 

 Καλό Βιοτικό Επίπεδο Φιλική Χωρά Και Πόλη 

 Μέτρια ικανοποίηση Από Την 

Κοινωνική Πρόνοια 

Ίσες ευκαιρίες Στην εργασία 

Χωρίς Διακρίσεις 

 Εξέλιξη Στον Επαγγελματικό 

Τομέα 

Υψηλότερο Βιοτικό Επίπεδο 

Σε σχέση Με Τους Ντόπιους 

  Μέτρια ικανοποίηση Από 

Την Κοινωνική Πρόνοια 

Δυσκολίες 

Προσαρμογής 

Δυσκολία Προσαρμογής Σε 

σχέση Με Τη Γλώσσα 
Ελάχιστες 

  Κυρίως λόγω Γλώσσας Και 

Αλής Κουλτούρας 

Διακρίσεις Στην 

εργασία 
Ναι Όχι 

 Κάποιου Είδους Διάκρισης 

λόγω Εθνικότητας 
 

Διακρίσεις Στο Χώρο 

σπουδών 
Όχι Όχι 

Διακρίσεις λόγω 

Εθνικής Ταυτότητας 
Ναι Όχι 

   

Διακρίσεις λόγω 

Φύλου 
Όχι Όχι 
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Προοπτική 

Επιστροφής Στην 

Ελλάδα 

Ναι  Υπό Την Προϋπόθεση Να 

Βρει εργασία Με Προοπτικές 

Εξέλιξης 

Ναι Υπό Την Προϋπόθεση 

Πως Θα Βρει Κάτι Καλύτερο 

   

Διάφορες Στην 

εργασία Σε σχέση Με 

Την Ελλάδα 

Δυσκολία Εύρεσης εργασίας 

Στο Συγκεκριμένο αντικείμενο 

Στην Ελλάδα 

Ψυχική Ηρεμία Από Την 

εργασία 

 Μισθός 
Καλή Συμπεριφορά 

Προϊστάμενων 
  Καλά Ωράρια 

  Οργανωμένος Τρόπος 

εργασίας Και Ζωής 
  Καλύτερος μισθός 

 

Στήλη1 ΙΣΜΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

Ηλικία 33 32 

Σπουδές Πολίτικος Μηχανικός Εμπορίας και Διαφήμισης 

Τόπος Διαμονής Γλασκόβη, Σκωτίας Σκωτίας Αγγλίας 

Εργασία Στο 

Εξωτερικό 
Ναι Ναι  

  Πολίτικος Μηχανικός Υπάλληλος Ταμείου 

Λόγοι Φυγής Στο 

Εξωτερικό 
Σπουδές και Εμπειρία Εργασιακοί λόγοι 

      

  Master Bachelor 

Συνθήκες Εύρεσης 

εργασίας 
Εύκολες Μέτριες 

  
Μετά, Εύρεση Εργασίας στη 

Χώρα Μετακίνησης(Αγγλία) 

Εύρεση μετά την 

εγκατάσταση 

Ικανοποίηση Από Την 

εργασία Στο 

Εξωτερικό 

Μεγάλη ικανοποίηση Μέτρια ικανοποίηση 

  Υπάρχει ελευθερία κινήσεων  
Καθόλου ικανοποίηση από 

Το αντικείμενο 

  Συγκεκριμένο αντικείμενο 

Υπάρχει ποικιλία 

Καθηκόντων και κανονικός 

όγκος εργασίας 

  
Μεγάλη ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

Iικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

  Δεν κάνεις υπερωρίες 

Καλή σχέση με 

συναδέλφους και 

προϊστάμενο 
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Ευελιξία σε ωράρια και 

άδειες 
Επικρατεί Ομαδικό Πνεύμα 

  

Σεβασμός από τους 

συναδέλφους και τους 

Μάνατζερ 

Δεν υπάρχουν προοπτικές 

εξέλιξης 

  
Υπάρχουν προοπτικές 

εξέλιξης και εκπαίδευσης 
  

  Ωραίος χώρος εργασίας   

  Απολαβή ελεύθερου χρόνου   

      

Άλλος Παράγοντας     

Ικανοποίηση Από Τη 

Ζωή Στο Εξωτερικό 

Ικανοποίηση από την 

εργασία 

Ικανοποίηση από τη ζωή 

στο Εξωτερικό 

  Εύκολη Ζωή 
Ικανοποίηση από τον μισθό 

και τις προοπτικές εξέλιξης 

  Δια δικτύωση 
Καλύτερη ποιότητα ζωής 

και βιοτικό επίπεδο 

  Χωρίς στρες 

Μεγαλύτερη ευκολία 

προσαρμογής λόγω 

αξιοκρατίας 

  
Ικανοποίηση από την 

Κοινωνική Πρόνοια 

Το Κράτος επενδύει στην 

Κοινωνική Πρόνοια 

Δυσκολίες 

Προσαρμογής 
Ναι Ναι 

  
Καιρός και εξωτερική 

Κουλτούρα 

Ελάχιστα έως προς την 

καθημερινή ζωή και πως 

λειτουργούν τα πράγματα 

Διακρίσεις Στην 

εργασία 
Όχι Όχι 

      

Διακρίσεις Στο χώρο 

σπουδών  
Όχι Όχι 

Διακρίσεις λόγω 

Εθνικής Ταυτότητας 
Όχι Ναι 

    Ελάχιστες λόγω εθνικότητας 

Διακρίσεις Λόγω 

Φύλου 
Όχι Όχι 

      

Προοπτική 

Επιστροφής Στην 

Ελλάδα 

Όχι 
Ναι αλλά όχι στο άμεσο 

μέλλον 
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Διαφορές στην 

εργασία Σε σχέση με 

την Ελλάδα 

Καλύτερος μισθός Ύπαρξη διαλείμματος 

  
Ευελιξία στο ωράριο και τις 

άδειες  
  

  Λιγότερο στρες   

      

      

 

Στήλη1 ΒΑΛΙΑ  ΠΑΝΟΣ 

Ηλικία 33 35 

Σπουδές 
Πληροφορική Και 

Τηλεπικοινωνίες 
Ηλεκτρονικός 

Τόπος Διαμονής Βερολίνο, Γερμανίας Κλουζ Ναποκα, Ρουμανία 

Εργασία Στο 

Εξωτερικό 
Ναι Ναι 

  Βοηθός Καθηγητή 
Τεχνικός Τηλεόρασης και 

Αυτοματισμών 

Λόγοι Φυγής Στο 

Εξωτερικό 
Εργασιακοί λόγοι Εργασιακοί λόγοι 

      

  PhD Bachelor 

Συνθήκες Εύρεσης 

εργασίας 
Εύκολες Εύκολες 

  
Πριν, Εύρεση μέσω 

Πρακτικής Άσκησης 

Μετά την εγκατάσταση, από 

έναν φίλο 

Ικανοποίηση Από 

Την εργασία Στο 

Εξωτερικό 

Μεγάλη ικανοποίηση από 

την εργασία 

Μεγάλη ικανοποίηση από την 

εργασία 

  
Υπάρχει ποικιλία 

καθηκόντων  

Υπάρχει ποικιλία καθηκόντων 

και μεγάλος όγκος εργασίας 

  Μεγάλος όγκος εργασίας 
Αυτονομία και ελευθερία στην 

εκτέλεση εργασιών 

  
Αυτονομία στην εκτέλεση 

εργασιών 

Μεγάλη ικανοποίηση από τις 

συνθήκες εργασίας 

  

Μέτρια ικανοποίηση από 

τη συμπεριφορά Των 

συναδέλφων 

Μέτρια ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά των συναδέλφων 

  Υπάρχει ανταγωνισμός 
Μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά των συναδέλφων 
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Ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά 

προϊσταμένων 

Υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης 

Και προαγωγής 

  

Υπάρχουν προοπτικές 

εξέλιξης, προαγωγής και 

ανάπτυξης νέων 

δεξιοτήτων 

Ικανοποίηση από τον μισθό 

      

      

      

Άλλος Παράγοντας Λιγότερο στρες  

Ικανοποίηση από την 

αποτελεσματικότητα της 

εργασίας και την επίτευξη 

στόχων 

ικανοποίηση Από Τη 

Ζωή Στο Εξωτερικό 

Μεγάλη ικανοποίηση από 

τη ζωή στο εξωτερικό 

Μεγάλη ικανοποίηση από την 

εργασία  

  
Ικανοποίηση από την 

εργασία 

ικανοποίηση από την ζωή εκεί 

λόγω ηρεμίας και συνθήκες 

διαμονής 

  Καλύτερη ποιότητα ζωής 
Καλή ποιότητα ζωής και βιοτικό 

επίπεδο 

  
Το Κράτος επενδύει στην 

Κοινωνική πρόνοια 

Μέτρια ικανοποίηση από την 

Κοινωνική Πρόνοια 

  
ικανοποίηση από το 

βιοτικό επίπεδο 
  

Δυσκολίες 

Προσαρμογής 
Ναι Ναι  

  Λόγω γλώσσας Ελάχιστα λόγω γλώσσας 

Διακρίσεις Στην 

εργασία 
Ναι Όχι 

  

Λόγω φύλου διότι είναι 

στον χώρο της 

Πληροφορικής 

  

Διακρίσεις Στο 

Χώρο σπουδών  
Όχι Όχι 

Διακρίσεις λόγω 

Εθνικής Ταυτότητας 
Ναι Όχι 

  
Λόγω της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα 
  

Διακρίσεις λόγω 

Φύλου 
Ναι Όχι 

  

Λόγω φύλου διότι είναι 

στον χώρο της 

Πληροφορικής 
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Προοπτική 

Επιστροφής Στην 

Ελλάδα 

Ναι  Όχι 

  

Στην περίπτωση που 

βρεθεί εργασία με όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις 

  

Διάφορες Στην 

εργασία Σε σχέση 

Με Την Ελλάδα 

Μισθός Μισθός 

  Ωράριο εργασίας Συνθήκες εργασίας 

    
Σταθερότητα στις πληρωμές 

μισθού και στην ασφάλιση 

      

      

 

Στήλη1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΒΑΡΒΑΡΑ 

Ηλικία 29 35 31 

Σπουδές Μάρκετινγκ Φυσική 
Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Τόπος 

Διαμονής 
Μπορνμουθ Αγγλίας Λινσεπινγκ Σουηδίας 

Λινσεπινγκ 

Σουηδίας 

Εργασία Στο 

Εξωτερικό 
Ναι  Ναι Ναι 

  Marketing Coordinator 
Προγραμματιστής - 

Αναλυτής 

Βοηθός 

Νηπιαγωγού 

Λόγοι Φυγής 

Στο Εξωτερικό 
Εργασιακοί λόγοι  Εργασιακοί λόγοι 

Συναισθηματικοί 

λόγοι 

        

  Master Postdoc Bachelor 

Συνθήκες 

Εύρεσης 

εργασίας 

Μέτριες  Εύκολες Μέτριες 

  
Μετά την εγκατάσταση 

από Agency  

Πριν, Μέσω του 

Πανεπιστημίου της 

Ελλάδας  

Μετά την 

εγκατάσταση με 

αποστολή 

βιογραφικών 

Ικανοποίηση 

Από Την 

εργασία Στο 

Εξωτερικό 

Μεγάλη ικανοποίηση 

από την εργασία  

Πολύ μεγάλη 

ικανοποίηση από την 

εργασία 

Ικανοποίηση από 

την εργασία 

  

Υπάρχει ποικιλία 

καθηκόντων και 

αυτονομία/ελευθερία 

κινήσεων 

Υπάρχει αυτονομία 

κινήσεων 

Ελάχιστη 

αυτονομία 

κινήσεων  
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Κανονικός όγκος 

εργασίας  

Ευελιξία στο ωράριο 

εργασίας  

Ικανοποίηση από 

τις συνθήκες  

εργασίας και τον 

χώρο 

  

Μεγάλη ικανοποίηση 

από τις συνθήκες 

εργασίας  

Μεγάλη ικανοποίηση 

από τις συνθήκες 

εργασίας 

Ικανοποίηση από 

τη συμπεριφορά 

των συναδέλφων 

  
Μεγάλη ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Μεγάλη ικανοποίηση 

από τον μισθό 

Μέτρια 

ικανοποίηση από 

τη συμπεριφορά 

του 

προϊσταμένου  

  
Μεγάλη ικανοποίηση 

από τον χώρο εργασίας  

Μεγάλη ικανοποίηση 

από τον χώρο 

εργασίας 

Μέτρια 

ικανοποίηση από 

τον μισθό 

  

Μεγάλη ικανοποίηση  

από τους συναδέλφους 

και προϊσταμένους  

Μεγάλη ικανοποίηση 

από τη συμπεριφορά 

συναδέλφων και 

προϊσταμένων 

Προοπτικές 

ανάπτυξης 

ικανοτήτων  

  
Υπάρχουν προοπτικές 

Ανάπτυξης ικανοτήτων  

Πολλές προοπτικές 

ανάπτυξης 

ικανοτήτων και 

εξέλιξης/προαγωγής 

Ελάχιστες 

προοπτικές 

εξέλιξης 

  
Ελάχιστες προοπτικές 

προαγωγής 

Μεγάλη ικανοποίηση 

από το ωράριο 

εργασίας 

Ικανοποίηση από 

το ωράριο 

εργασίας 

  
Ικανοποίηση από το 

ωράριο εργασίας  
    

        

Άλλος 

Παράγοντας 

Περισσότερες 

εργασιακές ευκαιρίες 

και σταθερότητα στην 

οικονομία και την 

εργασία 

Δεν υπάρχει στρες 

και υπάρχει 

εμπιστοσύνη και 

σεβασμός  προς το 

πρόσωπό σου  

  

Ικανοποίηση 

από τη ζωή 

στο Εξωτερικό 

Μεγάλη ικανοποίηση 

από την εργασία  

Μεγάλη Ικανοποίηση 

από την Εργασία 

Ικανοποίηση από 

την εργασία 

  

Ικανοποίηση από τη 

ζωή εκεί λόγω ηρεμίας 

Και καλών συνθηκών 

διαμονής 

Μεγάλη ικανοποίηση 

από την ποιότητα 

ζωής 

ικανοποίηση από 

την ποιότητα 

ζωής 

  

Πολύ καλή ποιότητα 

ζωής και βιοτικό 

επίπεδο  

Μεγάλη ικανοποίηση 

από το βιοτικό 

επίπεδο 

ικανοποίηση από 

το βιοτικό 

επίπεδο 
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Μεγάλη ικανοποίηση 

από την κοινωνική 

πρόνοια 

Ικανοποίηση από την 

Κοινωνική  Πρόνοια 

Ικανοποίηση από 

την Κοινωνική 

Πρόνοια 

  Δεν υπάρχει στρες 

Δεν υπάρχει στρες 

και υπάρχει 

εμπιστοσύνη και 

σεβασμός προς Το 

πρόσωπό σου  

  

Δυσκολίες 

Προσαρμογής 
Ναι  Όχι Ναι 

  

Στην λειτουργία του 

συστήματος και στην 

χρήση της γλώσσας 

  
Στην λειτουργία 

του συστήματος  

Διακρίσεις 

Στην εργασία 
Όχι Όχι Όχι 

        

Διακρίσεις Στο 

χώρο 

σπουδών  

Όχι Όχι Όχι 

Διακρίσεις 

λόγω Εθνικής 

Ταυτότητας 

Ναι  Όχι Όχι 

  

Γενικά λόγω 

διαφορετικής 

εθνικότητας και σε 

μικρότερο βαθμό λόγω 

Ελληνικής ταυτότητας 

και οικονομικής κρίσης 

    

Διακρίσεις 

λόγω Φύλου 
Όχι Όχι Όχι 

        

Προοπτική 

Επιστροφής 

Στην Ελλάδα 

Ναι  Ίσως  Ίσως 

  

Στην περίπτωση που 

αλλάξει το σύστημα 

της Ελλάδας η κατά την 

συνταξιοδότηση 

Ίσως στην περίπτωση 

που αλλάξει Το 

σύστημα και η 

νοοτροπία ή κατά τη 

συνταξιοδότηση 

Ίσως στην 

περίπτωση που 

αλλάξει το 

σύστημα και η 

νοοτροπία ή κατά 

τη 

συνταξιοδότηση 

Διαφορές 

Στην εργασία 

Σε σχέση Με 

Την Ελλάδα 

Ασφάλεια Και 

Σταθερότητα 
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  Μισθός      

  
Το αντικείμενο και οι 

συνθήκες εργασίας 
    

  Η εξέλιξη      

        

 

 


