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ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ TOY BRAIN DRAIN ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ
ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Διδακτικό προσωπικό
ανώτατων εκπαιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυμάτων

r Επαγγελματίες

40,3

32,2

Ερευνητές

15

Ανώτερα διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη

9,5
Υπάλληλοι
δημόσιοι ή ιδιωτικοί

Για επαγγελματική
ανέλιξη

Για καλύτερες
εργασιακές συνθήκες

Για καλύτερες
οικονομικές απολαβές

Για εργασία
στο αντικείμενο μου

Αναζήτηση μιας πιο
αξιοκρατικής κοινωνίας
Λόγω ενός ευρύτερου

αρνητικού κλίματος που
επικρατούσε στην Ελλάδα

Επιθυμία γνωριμίας με άλλο
πολιτισμικό πλαίσιο

Λόγω της επίδρασης της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

στην προσωπική μου ζωή

45,1

43,5

41,9

39,9

38,5

2,6

Αλλο

0,4

Λόγω του ότι η/ο σύντροφος μου
ήταν στο εξωτερικό

Για το μέλλον
των παιδιών μου

Διηγήσεις φίλων που δούλευαν
ήδη στο εξωτερικό

Να προκηρυχθούν νέες
θέσεις εργασίας στα

ΑΕΙ/Ερευνητικά Κέντρα 60,7
Να βελτιωθούν οι γενικότερες συνθήκες

στη χώρα κοινωνικές υποδομές βελτίωση
οικονομίας φιλικό πλαίσιο για νέους

επιχειρηματίες μείωση γραφειοκρατίας κ.λπ
58,4

Να βελτιωθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης
αυτών που εργαζόμαστε στο εξωτερικό

με την ελληνική ερευνητική-πανεπιστημιακή
κοινότητα ή/και τις ελληνικές επιχειρήσεις

37,2

Να υπάρχει διαφάνεια και αμεσότητα στην
ενημέρωση για κίνητρα-υποτροφίες που

προσφέρονται στην Ελλάδα 29,2
Να διευκολυνθεί η δυνατότητα να

δουλεύει κανείς part time στην Ελλάδα
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

ενώ συνεχίζει να εργάζεται στο εξωτερικό
22,4

Να δοθούν χρηματικά κίνητρα
για τον επαναπατρισμό μου
π χ μεταφορά οικοσκευών 9,6

Τίποτα δεν ενδιαφέρομαι
να επιστρέψω 9,2

Να δίνεται αρχικό κεφάλαιο
seed capital για τη

δημιουργία επιχείρησης 8,7

ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΘΑ ΕΠΕΣΤΡΕΦΑΝ
ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ
ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

69,7 43 35,6 31,9 21,5 14,8 14,6η
Εάν έβρισκα
εργασία
ανάλογη με τα
προσόντα μου
στην Ελλάδα

Οικογενειακοί
λόγοι

Εάν είτε εγώ είτε η/ο
σύντροφος μου
βρίσκαμε εργασία
που μας ικανοποιούσε
οικονομικά στην Ελλάδα

Νοσταλγία
πατρίδας
τρόπου ζωής

Εάν παρουσιαστούν
δυσκολίες
στη δουλειά ή στη
διαβίωση μου εδώ

Τα παιδιά μου
να μεγαλώσουν
στην Ελλάδα

Εκπλήρωση των
στόχων μου
στο εξωτερικό

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤ 01 ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 01 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΥΑΛΑ

Στο δρόμο ins
επιοτροφήβ
1 OTOUS 2
επιστήμονεε

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στα αιτήματα των διδακτόρων του εξωτερικού το
60,7 δηλώνει ότι ικανή συνθήκη για επιστροφή είναι
να προκηρυχθούν Θέσεΐ5 στα ΑΕΙ/Ερευνητικά Κέντρα
και το 58,4 να βελτιωθούν οι γενικότερε5 συνθήκε

Αισιόδοξα
είναι τα μηνύματα

από τους Ελληνες διδάκτορες
που βρίσκονται στο εξωτερικό

καθώς το 46,3 έχει εκφράσει
την πρόθεσή του να επιστρέψει στην
Ελλάδα Από το 201 1 και μετά πολλοί

εγκατέλειψαν τη χώρα με την πλειονότητα

να αναζητάει την επαγγελματική
ανελιξη τις καλύτερες εργασιακές

συνθήκες απολαβές αλλά και εργασία
στο αντικείμενο τους σε άλλες

χώρες σε ποσοστό 72,8
Οι προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία

χρόνια από τπν Πολιτεία με
στόχο το brain gain την ανάκτηση
των επιστημόνων που διαπρέπουν
στο εξωτερικό στην ερευνητική δραστηριότητα

της χώρας συναντούν τη
διάθεση για επιστροφή με το 61 4
όσων δηλώνουν πρόθεση να επιστρέψουν

να επιθυμεί να το πραγματοποιήσει

άμεσα το 39 να σκοπεύει
να επιστρέψει σε ένα με δύο χρόνια
και το 22,4 να θέλει να επαναπα
τριυτεί ακόμα και εντός της τρέχουσας

χρονιάς Η έρευνα του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης που αποτυπώνει

τη γεωγραφική επιστημονική
και επαγγελματική κινητικότητα των
Ελλήνων διδακτόρων καταγράφει
μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις υπό

τις οποίες θα επέστρεφαν οι διδάκτορες

του εξωτερικού στη χώρα αλλά

D ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
eoikonomidi@e-typos.com

και τις πρωτοβουλίες που κρίνουν ως
απαραίτητες να λάβει το κράτος ώστε
να επιστρέψουν στη χώρα

Το 69,7 θα επέστρεφε στην Ελλάδα

αν έβρισκε εργασία ανάλογη με
τα προσόντα του ενώ υψηλό είναι και
το ποσοστό πρόθεσης επιστροφής
λόγω νοσταλγίας 31 9 Οι δεσμοί
άλλωστε των ελλήνων διδακτόρων με
τη χώρα αποδεικνύονται ισχυροί με
το 95 αυτών να δηλώνει ότι επισκέπτεται

την πατρίδα του τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο

Νέες θέσεις εργασίας
Στα αιτήματα των επιστημόνων
του εξωτερικού το 60,7 δηλώνει
ότι ικανή συνθήκη για την επιστροφή

του είναι να προκηρυχθούν νέες
θέσεις εργασίας στα ΑΕΙ/Ερευνητικά
Κέντρα και το 58,4 να βελτιωθούν
οι γενικότερες συνθήκες στη χώρα
όπως κοινωνικές υποδομές και βελτίωση

της οικονομίας Η πρόθεση για
επιστροφή καταγράφεται με τον πιο
έκδηλο τρόπο καθώς μόλις το 9,2
των διδακτόρων που δραστηριοποιούνται

στο εξωτερικό δήλωσαν πως
δεν ενδιαφέρονται να επιστρέψουν

Στο σύνολο τους οι Ελληνες δι¬

δάκτορες είτε δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό διαθέτουν

συμφωνά με την έρευνα του
ΕΚΤ περισσότερους από έναν τίτλο
σπουδών με τα πτυχία τους να σχετίζονται

με σειρά προτεραιότητας με τις
Επιστήμες Υγείας Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά και Στατιστική

Εντύπωση προκαλεί η απόκλιση
στην επαγγελματική απασχόληση
των διδακτόρων που δραστηριοποιούνται

στο εξωτερικό και αυτών που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
Σε ποσοστό 42,9 οι διδάκτορες
στην Ελλάδα είναι επαγγελματίες
ενώ μόλις 27,6 αυτών εργάζεται
ως προσωπικό σε ΑΕΙ και ερευνητικά
Ιδρύματα και το 5,7 ως ερευνητές
Τα ποσοστά είναι τελείως διαφορετικά
για τους διδάκτορες του εξωτερικού
Το 40,3 εργάζεται ως προσωπικό
σε ΑΕΙ και ερευνητικά Ιδρύματα το
32,2 ως επαγγελματίες και το 1 5

ως ερευνητές
Η διασπορά των Ελλήνων κατόχων

διδακτορικού είναι εξίσου εντυπωσιακή

καθώς εντοπίζονται σε πάνω από
50 χώρες κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Γερμανία και Γαλλία και σε

περισσότερες από 500 πόλεις με το
67,5 αυτών να έχουν εργαστεί σε
μία από τις δέκα πιο καινοτόμες χώρες
του κόσμου
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