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REBRAIN GREECE
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
500 ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Rebrain Greece 58

Διαβατήριο
επιστροφής με 44Σ εργασι

ελάχιστο μισθό
3.000 ευρώ

Το υπουργείο Εργασία θα πριμοδοτεί επιχειρήσει ώστε να
επαναπατριστούν οι πρώτοι 500 Ελληνε που διαθέτουν

υψηλού επιπέδου διεθνή επιστημονική και επαγγελματική
εμπειρία lùiKias 25-40 ετών προκειμένου να εργαστούν

os πρόσθετο προσωπικό σε επιχειρήσει στην Ελλάδα

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΈΩΡΓΑΚΗ

Πίσω
στην Ελλάδα επιδιώκει να φέρει

άμεσα τουλάχιστον 500 Ελληνες
που ζουν και εργάζονται σήμερα στο

εξωτερικό η ψηφιακά πλατφόρμα Rebrain
Greece την οποία παρουσίασε χθες ο υπουργός

Εργασί'ας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης Η επιστροφή των 500
είναι το πρώτο βήμα και το διαβατήριο
προβλέπει ελάχιστη αμοιβή 3.000 ευρώ τον
μήνα με χρηματοδότηση της επιχείρησης
κατά 70 για έναν χρόνο με υποχρέωση
διατήρησης του εργαζομένου με την ίδια
αμοιβή για τουλάχιστον επιπλέον 12 μήνες
Οπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας η ανάσχεση

της φυγής νέων επιστημόνων brain
drain και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός
της αγοράς εργασίας λόγω της εκθετικής διείσδυσης

των νέων τεχνολογιών όπως αυτή
της τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ συνιστούν

μείζονες προκλήσεις για τη χώρα μας καθώς
θα έχουν άμεση επίδραση στην παραγωγική
της διαδικασία και στην απασχόληση

Η πρώτη πιλοτική δράση Ελλάδα Ξανά
αφορά τον επαναπατρισμό 500 ελλήνων
εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού
επιπέδου διεθνή επιστημονική και επαγγελματική

εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
μεταπτυχιακού επιπέδου ηλικίας 25-40 ετών
προκειμένου να εργαστούν ως πρόσθετο
προσωπικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες

στην Ελλάδα με βάση τις εξειδικευμένες

ανάγκες με έμφαση στους τομείς
των νέων επαυξημένων τεχνολογιών όπου
παρατηρείται σχετική έλλειψη

Παράλληλα ανοίγει στο πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ Ειδική Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος η συμπλήρωση της οποίας
από τις επιχειρήσεις θα δίνει τη δυνατότητα

στο υπουργείο να καταγράφει τις ζητούμενες

από τις επιχειρήσεις ειδικότητες

των ελλήνων επιστημόνων
που ftuv και εργάζονται στο

εΕωτερικό θέλουν να γυρίσουν
στην Ελλάδα

Κριτήριο επιστροφήε οι
anoôoxés για το

124.194

ο και η εύρεση
cpvaoias στον τομέα
ειδίκευσήε tous για το

36 όσων

επιθυμούν να

γυρίσουν πίσω

62.041

2009 2010

που θεωρούνται κρίσιμες για την ανάταξη
του παραγωγικού μοντέλου Η πλατφόρμα
Rebrain Greece CoLab θα αποτελέσει τη βάση
για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου καταγραφής

των Ελλήνων του εξωτερικού με την
ταυτόχρονη ενσωμάτωση των δεδομένων
καταγραφής των αναγκών των ελληνικών
επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε
χθες προβλέπει επίσης τη σύσταση φορέα που
θα παρέχει τεχνική βοήθεια και θα έχει συμβουλευτικό

χαρακτήρα στους τομείς παρακολούθησης

και ανάλυσης της αγοράς εργασίας
και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών αλλά
και ένα Σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για
την Αγορά Εργασίας με έξυπνες δράσεις
στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για την
αγορά εργασίας αξιοποιώντας τις σύγχρονες
τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων και τις
αρχές της συλλογικής νοημοσύνης

Οπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΑΣΤΑΤ



1. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/12/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 35

117.094

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

109.351 106.535
103.327

Που μετανάστευσαν
η πλειονότητα των νέων

2013      2014      2015      2016 2017
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ICAP, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσα

η μετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό
από τη ζώνη των 40.000 πολιτών, τα χρόνια
πριν από την κρίση, έσπασε το φράγμα των
124.000 οικονομικών μεταναστών μέσα σε
μία χρονιά, το 2012. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
οι εξερχόμενοι μετανάστες από την Ελλάδα
την περίοδο 2010-1 7 ξεπέρασαν τις 820.000,
ενώ πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης έδειξε πως έξι στους δέκα (το
58%) έλληνες επιστήμονες που ζουν και
εργάζονται στο εξωτερικό επιθυμούν να
επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Οσον αφορά τους λόγους επιστροφής, οι
περισσότεροι (70%) αναφέρουν την ποιότητα
ζωής, καθώς και την επιθυμία να είναι κοντά
στις οικογένειές τους (42%).

Οι προϋποθέσεις που, όπως λένε, θα διευκόλυναν 

την επιστροφή τους στην Ελλάδα
σχετίζονται με την αύξηση των αποδοχών τους
(44%) και με την εύρεση εργασίας στον τομέα
της ειδίκευσής τους στη χώρα μας (36%).

Σιο ΕΡΓΑΝΗ
ανοίγει Φόρμα
ΕκδήλωοΊΚ
Ενδιαφέροντα για
επιχειρήσει και
θα καταγράφει
us ζηιοΰμενε5
ειδικότητα
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