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EUT H Ελλάδα κατατάσσεται ένατη σε αριθμό διδακτόρων μεταξύ 22 κρατών σε παγκόσμια κλίμακα

Πολύτιμο κεφάλαιο ανάπτυξης
το εξειδικευμένο δυναμικό
Απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα σημπερι
λαμβάνεται μεταξύ των χωρών που διαθέτουν

μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού ιο οποίο μπορεί

να συνεισφέρει καταλυτικά στην
ανάπτυξη της χώρας αποιελουντα ευρήματα

της νέας μελέτης ίου Εθνικού
Κέντραυ Τεκμηρίωσης ΙΙ'ΚΤ με τίτλο
Οι διδάκτορες στην Ελλάδη Σταδιο

δραμία και Κινητικότητα η οποία
πραγματοποιήθηκε

για πρώτη φορά στην
Ελλάδα στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας

του ΟΟΣΑ International Survey
on Careers ofDoctorate Holdere-CDH

Η Ελλάδα με 7,3 διδάκτορες ανά
I 000 άτομα οικονομικά ενεργού πληθυσμού

κατατάσσειαι στην ένατη θέση
μεταξύ 22 χωρών που αιιμμετέχουν
στην έρευνα Ωστόσο μόλις το 8,7
των διαδηκτόρων απασχολούνται σε
επιχειρήσεις γεγονός που καταδεικνύει
τη χαμηλη όσμωση ιου ίπιστημονι
κού Εγχώριου δυναμικού με τον ιδιωτικό
τομέα ενώ το 12 αυτοαιιασχολείτατ

Σύμφωνα με τη μελέτη ο ουνολικός
αριθμός των διδακτόρων οτην Ελλάδα
που πληρούσαν ta κριτήρια της έρευνας
ανέρχεται σε 35.457 εκ των οποίων to
38,9 είναι γυναίκες Οι περισσότερο
86,2 απέκτησαν ιον διδακτορικό

τίιλο σηουδών τους από t Λληνικά πανεπιστήμια

Από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ενωσης προέρχεται ποσοστό
II 2 με πρώιες χώρκ ιο Ηνωμένο
Βασίλειο τη Γαλλία και m Γερμανία
και από χώρες της Βόρειας Αμερικής
κυρίως τις ΗΠΑ 2,4 Τα δημοφιλέ
οτερα επιστημονικά πεδία ι ιναι Ιατρική
και Επιστήμες Υγείας 26,7 και Φυσικές

Επιστήμες 21.9
Σε ποσοστό 23,6 οι διδάκτορες

χρηματοδότησαν οι ίδιοι από προσωπικές

αποταμιεύσεις και ιιποστήριξη
από την οικογένεια τις διδακτορικές
τους σηουδές ενώ υποτροφία στην Ελλάδα

είχε το 23,1 αμοιβή από άλλη
εργασία το 2 1 5 και αμοιβή από απασχόληση

ως βοηθός διδακι ικού ή ερευνητικού

προσωπικού ιο 17.4 Ο μέσος
όρος ηλικίας κτήσης του διδακτορικού
τίτλου σηουδών είναι τα 38 έτη υψηλότερος

από τον μέσο όρο στις λοιπές
χώρες της έρευνας από 3 1 έτη στην Ελβετία

έως 41 έτη στη Μάλτα
Το μεγαλύτερο ποσοστό 56,9 των

εργαζομένων διδακτόρων συγκεντρώνεται
στον τομέα της τριτοβάθμιας και

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ακολουθεί ο κρατικός τομέας όπου ερ

Αριθμος διδακτόρων ανά χίλια άτομα
οικονομικά ενεργού πληθυσμού

12 18 24 30

Πηγή Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

γάζεται το 20,6 ενώ στις επιχειρήσεις
απασχολείται το 8,7 των διδακτόρων
Οι περισσότεροι 81.1 απασχολούνται
σε ερευνητικές δραστηριότητες

Η μεγάλη πλειονότητα 77,2 των
εργαζομένων διδακτόρων δηλώνει ότι
είναι ικανοποιημένοι από την απασχό
λησή τους Οι κυριόιεραι παράγοντες
ικανοποίησης σχετίζονται με την κοινωνική

σηνεισφορα την τοποθεσία
εργασίας και τον βαθμό υπευθυνότητας

Στον αντίποδα οι χαμηλότεροι
βαθμοί ικανοποίησης αφορούν την οικονομική

αποζημίωση σε μισθό και
επιδόματα benefûs

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και τα ουμπεράσματα για την επαγγελματική

και τη διεθνή κινητικότητα
Οσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα

περίαου τέσσερις στους δέκα
διδάκτορες 37,1 έχουν αλλάξει εργασία

τη δεκαετία 2004-201 3 Με βάση
ι ο ποσοστό αυτό n Ελλάδα βρίσκεται
στην τέταρτη θέση μετά την Πολωνία
την Ολλανδία και το Ισροήλ Για όσους

άλλαξαν τομέα απασχόλησης ο
δημοφιλέστερος

τομέας προορισμού είναι
η τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επίσης η Ελλάδα παρουσιάζει από
τα μεγαλύτερα ποσοστά 18,9 διεθνούς

κινητικότητας διαμονή σε άλλη
χώρα για περισσότερους από τρεις μή

Υψηλά ποσοστά
απασχόλησης
Οσον αφορά mv cnowi ψοτκι
OTPScSpojüo η ικγαΛ nkaonoima

iivô>ôa».iopuft/'94.8 ova
Οίνοίομενο I μισθωτό ή

Μηαπασηλο-φηα Oram
am^Cilui tit χκ Μλβζ κωρο τικ
ipU'VOC Π ΕΑλΟίΚ ÎXlpOi,OOCt το

u^nHoupo ιχκχκπο 1 3.5 avtpvu
ManapMk μ£ το ποσοστό ουτο νο

oofthra στο 1 2J y nw κοτω
MV 3SrthM HOHpjBÔK
ι vaWriptt στχ yrwwc 4 3

οηο ο ΐι atout ovàpcç 1 ι

νες για λόγους σηναφοίς με την ερευνητική

τους δραστηριότητα για τη δεκαετία

2004-20 1 3 Ετσι βρίσκεται στην
πέμπτη θέση μετά τη Μάλτα την Ουγγαρία

την Ισπανία και την Πορτογαλία
Το Ηνωμένο Βασίλειο οι ΗΠΑ n Γερμανία

και n Γαλλία αποτελούν τις συνηθέστερος

χώρος προορισμού για τους
περισσότερους Ελληνες διδάκτορος

Στην έρευνα CDH εξετάστηκε αιίσης
n πρόθεση διεθνούς κινητικότητας ιων
Ελληνων διδακιόρων για το έτος 20 15
Το ποσοστό ραων έχουν πρόθεση va
διαμείνουν σε άλλη χώρα ανέρχεται σε
10,2 με κτιριόιερος χώρος προορισμού
ιο Ηνωμένο Βασίλειο ης ΗΠΑ και m
Γερμανία Οι εργαζόμενοι διδάκιορες
με ερευνητική δρασιηριόιηκι σκοπεύουν

να μετακινηθούν εκτός Ελλάδας
σε ποσοστό 10,4 αυτοί χωρίς ερευνητική

δραστηριότητα σε ποσοστό 6,3
και οι άνεργοι αδρανείς σε ποσοστό
2 1 2 Οι κυριότερο λόγοι κτνηπκόιηιας
γτα ιο 20 1 5 αφορούν ακαδημαϊκούς λόγους

και την αναζήτηση εργασίας
Οπως επισημαίνει η διευθύντρια

του EKT Εύη Σαχίνη παρότι το εθνικό
Ερευνητικό Αναπτυξιακό και Kuivo
ιομικό Σύστημα αντιμετωπίζει μία σει
ρα από αδυναμίες όπως η χρημαιο
δότηοη και η διασύνδεση μειαξύ ερου
νηττκού και ακαδημαϊκού περιβάλλον
ιος με ιην επιχειρηματική κοινότηια
ιο ελληνικό έμψυχο ερευνητικό δυναμικό

διαχρονικά καιαγραφοται ως ένα
από τα ισχυρά μας σημεία με την Ελλάδα

να ξεπερνά χώρες με πολύ πιο
αναπιυγμενα ερευνητικά συστήματα
Παρολληλα n κα Σαχίνη υπογραμμίζει
ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία
των διδακιόρων δεν είναι μονοσήμανκι
ουνδεδεμένη με ιην απασχόληση από
τους ακαδημαϊκούς και ερευνηιικούς
φορείς Η απορρόφηση από τον ιδιωτικό

ιομέα ή και η ανάληψη αυιόβου
λης επιχειρηματικής δράσης αποτελεί
πλέον κεντρική επιλογή επαγγελματικής

αποκατάστασης Εξίσου σημαντική
στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι
η διεθνής κινητικότητα των διδακιόρων
η οποία είναι αυξημένη και στους Ελληνες

διδάκτορας Η κτνητικότητα είναι
εγγενές χαρακτηριστικό του έμψυχου
δυναμικού για ιην απόκτηση περαιτέρω

δεξιοτήτων σε ερευνητικό και
επαγγελματικό επίπεδο θα πρέπει
όμως να προσεχθεί ώστε να μην αποκτήσει

χαρακτηριστικά φυγόκεντρης
κατεύθυνσης SID 10163213
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