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6 στους 10Έλληνες
επιστήμονεςθέλουν
ναεπαναπατριστούν
Έρευνες του Eövutou Κέντρου Τεκμηρίωσης

Το ισχυρό ενδιαφέρον ενός
σημαντικού ποσοστού Ελ

ληνων επιστημόνων να παρα
μείνουν και να εργασθούν στη
χώρα μας ή γιαόσους ήδη έχουν
φύγει να επιστρέψουν καταδεικνύουν

δύο πρωτογενείς έρευνες

του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

ΕΚΤ Όσοι επιθυμούν

να επιστρέψουνθέτουνως
προϋπόθεση την αύξηση των
αποδοχών τους και βεβαίως να
απασχοληθούν στον τομέα ειδίκευσης

τους
Τα συμπεράσματα αυτάπρο

κύπτουν από τις έρευνες αποτίμησης

πέντε χρηματοδοτικών
δράσεων που υλοποιούνταιγια
την ανακοπή του brain drain
αλλά και τηνεπιστροφή των επιστημόνων

που έχουνφύγει στο
εξωτερικό Πρόκειταιγιατις δράσεις

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού

για υλοποίηση διδακτορικής

έρευνας Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων ερευνητών
ερευνητριών Πρόγραμμα Χορήγησης

Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές

Σπουδές Δευτέρου
Κύκλου Σπουδών Υποστήριξη

ερευνητών με έμφοση στους
νέους ερευνητές και Απόκτηση

ακαδημαϊκής διδακπκής εμπειρίας

σε νέους ειπστημονες
κατόχους διδακτορικού

Τι δείχνουν α αριθμοί
Με βάση τα αποτελέσματα των
ερευνών του ΕΚΤ σε σύνολο
2.697 ωφελούμενωνυποτρόφων
το 20 540 άτομα επέστρεψε
από το εξωτερικό όπου διέμενε
τα τελευταία πέντε έτηγια επαγγελματική

απασχόληση και
σηουδές
Πέραν όμως της επιστροφής
540 επιστημόνων αξίζει να σημειωθεί

ότι το 39 των ωφελούμενων

υποτρόφων δηλαδή l 050
επιστήμονες αναζητούσαν εργασία

στο εξωτερικό και οι δράσεις

λειτούργησαν ανασταλτικά
στην προοπτική μετεγκατάστασης

Παράλληλα το ΕΚΤ υλοποιεί
την πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης

και Συνεργασίας στο πλαίσιο

σχεδιασμού της Γενικής
Γρομματείας Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων του
υπουργείου Οικονομίας καιΑνά
πτύξης Στόχος της πρωτοβουλίας

είναι η δικτύωση των Ελ
λήνωνεπιοπημόνωνπαγκοσμίως
και η σύνδεση τους με την ελληνική

οικονομία Στο επίκεντρο

της πρωτοβουλίας βρίσκεται

μία ψηφιακή πλατφόρμα
wwwJmowled^bridges.gr μέσω

της οποίας παρέχονται στο
χευμένες υπηρεσίες στους Έλληνες

επιστήμονες του εξωτερικού

Μέχρι σήμερα έχουν
εγγραφεί

περισσότεροι από 1 200
Ελληνες από 40χώρες ενώοιρο
ναδικοί ετησκέπτες του δικτυακού

τόπου είναι περισσότεροι
από 200.000

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία έρευνας της πρωτοβουλίας

για την καταγραφή
τωναναγκών και τωνδεξιοτήτων
και των προθέσεων των Ελλήνων

επιστημόνων που ζουν και
εργάζονται στο εξωτερικό το 58

επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα

Στους λόγους επιστροφής
το μεγαλύτερο ποσοστό 70
αναφέρει τηνποιότητα ζωής κα
θώς και την επιθυμία του να είναι

κοντά στην οικογένειά του
42 Οι προϋποθέσεις που θα
διευκόλυναντηνειπστροφή σχετίζονται

με τηναύξηση τωναπο
δοχών 44 και με εργασία στον

τομέα ειδίκευσης 36
Αντίστοιχα σε ερώτημα που

αφορά την πρόθεση διασύνδεσης

τους με τηνΕλλάδα ένα πο
λύ υψηλό ποσοστό 86 ενδιαφέρεται

για δρασεις που αφορούν

τη μεταφορά καλών προ
κτικών γνώσης και τεχνολογίας
στην Ελλάδα Επίσης το 84 ενδιαφέρεται

να συνεργαστεί με
ελληνικά πανεπιστήμια ή και
ερευνητικά κέντρα
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