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Π ε ρ ίλ η ψ η
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή και διερεύνηση του φαινομένου
της μετανάστευσης και της συμμετοχής αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στο ελληνικό
πρωτάθλημα της Super Leaque κατά την αγωνιστική περίοδο 2007-08. Μελετήθηκε
ο αριθμός των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν σε κάθε ομάδα της
Super Leaque σε μια περίοδο, το ποσοστό τους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στο παραπάνω πρωτάθλημα, η διαφοροποίηση της
συμμετοχής τους σε σχέση με την τελική  κατάταξη των ομάδων στη βαθμολογία,
τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά, η αγωνιστική θέση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν, η
χώρα προέλευσής τους, καθώς και ο βαθμός της χρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους κατά τη διάρκεια του εν λόγω πρωταθλήματος. Για τη στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα κύρια μέτρα τάσης και διασποράς και για τη
σύγκριση των μέσων τιμών ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα και το απαραμετρι
κό τεστ Mann-Whitney. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι περίπου οι μισοί
ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο έμψυχο δυναμικό των ποδοσφαιρικών ομάδων
ήταν αλλοδαποί, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τους αγωνίζονταν ως μέσοι. Η μέση
ηλικία τους ξεπερνούσε το εικοστό έβδομο έτος. Τέλος, διαπιστώθηκε μία έντονη
τάση αύξησης του αριθμού των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα της
Super Leaque 2007-08 σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, με κυριότερες πηγές
προέλευσής τους τις ποδοσφαιρικά λιγότερο αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες κα
θώς και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.
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