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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τετάρτη

1

Δεκεμβρίου 2021

Η συνταγή αναστροφής του brain drain
Τι ζητούν όσοι ζουν στο εξωτερικό για να επιστρέψουν
Ανοίξτε νέες θέσεις σε

πανεπιστήμια

και ερευνητικά κέντρα
δημιουργήστε ανάπτυξη και φιλικό
πλαίσιο για νέους χωρίς
γραφειοκρατία βελτιώστε τις
δυνατότητες σύνδεσης με την
ελληνική ερευνητική πανεπιστημιακή
κοινότητα Αυτά είναι
ορισμένα από όσα ζητούν οι
Ελληνες κάτοχοι διδακτορικών
τίτλων που ζουν στο εξωτερικό
για να επιστρέψουν στην πατρίδα
Πρόκειται για ανθρώπους
στην παραγωγική ηλικία με
υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα
που επέλεξαν να μεταναστεύσουν
Οι περισσότεροι εργάζονται
σε κάποιο πανεπιστήμιο ή
ερευνητικό κέντρο δηλαδή σε
επαγγελματικό πεδίο απολύτως

Από όσους εργάζονται
στο εξωτερικό
οι περισσότεροι 72,8
έφυγαν από την Ελλάδα
μετά το 2011 για
ανέλιξη
καλύτερες εργασιακές
συνθήκες και απολαβές
και εργασία
στο αντικεϊμενό τους
επαγγελματική

συναφές με το επίπεδο σπουδών
και το εξειδικευμένο έργο που
οφείλουν να κάνουν οι κάτοχοι

διδακτορικού Είναι ενδεικτικό
ότι οι περισσότεροι από όσους
έχουν μείνει στην Ελλάδα
επαγγελματίες ενώ
δουλεύουν σε ΑΕΙ
Οι Ελληνες διδάκτορες κατέχουν
κατά κανόνα περισσότερους
από έναν τίτλους σπουδών
εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό
απασχόλησης 97,5
ενώ
ο ένας στους τρεις 31,3
διαθέτει
εργασιακή εμπειρία στο
εξωτερικό Το 14,8 εξακολουθεί
να εργάζεται στο εξωτερικό
διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς
με την Ελλάδα ενώ το 46,3 εξ
αυτών σκοπεύει να επιστρέψει
στη χώρα τα επόμενα χρόνια
Από έρευνα για τη γεωγραφική
επιστημονική και επαγγελματική
κινητικότητα των Ελλήνων
διδακτόρων συμμετείχαν
10.295 διδάκτορες από τον
πληθυσμό των Ελλήνων
διδακτόρων της περιόδου 1985
2018 η οποία πραγματοποιήθηκε
από το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονι¬
δηλώνουν

λιγότεροι

συνολικό

Τα πτυχία η επαγγελματική εξέλιξη και η γεωγραφική κατανομή τους

κού Περιεχομένου σε συνεργασία
με την Ερευνητική Μονάδα

Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας προκύπτουν μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα
• Τα πτυχία τους είναι κυρίως
στις επιστήμες Υγείας στις
Επιστήμες στα Μαθηματικά
και στη Στατιστική Σε
ποσοστό απέκτησαν τα
πτυχία τους στο εξωτερικό 8
Φυσικές

Δεν εργάστηκα ποτέ εκτός
Ελλάδας ζω στην Ελλάδα

Πλήθος και ποσοστά
διδακτόρων ανάλογα με το εάν
εργάστηκαν στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό

το μεταδιδακτορικό
• Το 95,7 των διδακτόρων
εργάζεται κυρίως στον δημόσιο
τομέα 66 και σε μικρότερο
ποσοστό στον ιδιωτικό
Εξ αυτών σε πανεπιστήμια
33,8
32,4 ή ερευνητικά κέντρα
7,4 και το 21,4 σε
επιχειρήσεις

• Το 31,3

εργάστηκε για

κάποιο

χρονικό διάστημα στο
εξωτερικό μάλιστα το 14,8
εξακολουθεί να ζει και να

εργάζεται

σήμερα στο εξωτερικό
Το 68,7 των διδακτόρων
δεν έφυγε ποτέ από την Ελλάδα
και το 82,2 εξ αυτών δεν
έχει πρόθεση μετακίνησης στο
εξωτερικό
• Από όσους ζουν στην Ελλάδα
και δεν εργάστηκαν ποτέ εκτός
Ελλάδας 42,9 εργάζονται ως
επαγγελματίες 27,6 ως διδακτικό
προσωπικό ΑΕΙ 15 ως ανώτερα
στελέχη 7,6 ως υπάλληλοι

και 5,7

ως

ερευνητές

• Από όσους ζουν στο εξωτερικό
40,3 εργάζονται ως διδακτικό
προσωπικό ΑΕΙ 32,2 ως

επαγγελματίες 15 ως ερευνητές
9,5 ως ανώτερα στελέχη
και 2,6 ως υπάλληλοι
•Από τους διδάκτορες που ζουν
και εργάζονται στο εξωτερικό
οι περισσότεροι 72,8 έφυγαν
από την Ελλάδα μετά το 2011
για επαγγελματική ανέλιξη
εργασιακές συνθήκες
καλύτερες απολαβές και εργασία
στο αντικείμενο τους
• Οι Ελληνες κάτοχοι διδακτορικού
ζουν έζησαν σε πάνω
από 50 χώρες Kupicos Βρετανία
ΗΠΑ Γερμανία και Γαλλία
το 30,8 σε περισσότερεε από
μία χώρες xaOcbs και σε περισσότερες
από 500 πόλεις
• Το 67,5 αυτών που ζει έζησε
στο εξωτερικό έχει εργαστεί
σε μία από τις 10 πιο
χώρες του κόσμου και
το 75,2 σε πόλεις που θεωρούνται
παγκόσμιες μητροπόλεις
καλύτερες

εργάζεται

καινοτόμες

ΑΠ Λ

68,7

Εργάστηκα κάποιο διάστημα στο εξωτερικό
αλλά τώρα ζω στην Ελλάδα
Ζω στο

16,5
13,4

εξωτερικό

Εργάστηκα στο εξωτερικό γύρισα στην Ελλάδα
αλλά τώρα ζω και παλι στο εξωτερικό

σημαντικό

πήραν το πρώτο πτυχίο στο εξωτερικό
22,4 το μεταπτυχιακό
2,8 το διδακτορικό και 26,3

ταυτότητα των Ελλήνων διδακτόρων

Η

1,4

142

1.658
1.343

6.911

Επαγγελματικό πεδίο

των διδακτόρων που ζουν
στην Ελλάδα
Επαγγελματίες 42,9
Διδακτικό προσωπικό
ανωτάτων εκπαιδευτικών 27,6
και ερευν ιδρυμάτων

32,4
Πανεπιστήμιο

Ανώτερα διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη
Υπάλληλοι δημόσιοι

ή

ιδιωτικοί

21,4
Επιχείρηση

15,5

5,7

Αλλο

0,9

ασφαλείας

13,6
Δημόσιος
οργανισμός

8,7
Δημόσια
διοίκηση

7,4
Ερευνητικό
κέντρο

1
Διεθνής
οργανισμός
ΠΗΓΗ Εθνικό Κένιρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Εάν έβρισκα εργασία ανάλογη με

τα προσόντα μου στην Ελλάδα

7,6

Ερευνητές

Στρατός και σώματα

Νοσοκομείο

15

0,3

69,7

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 μου
η στη διαβίωση μου εδώ

Ωστε τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στην Ελλάδα
Εκπλήρωση των στόχων μου στο εξωτερικό

Υπό ποιες
προϋποθέσεις
και για
ποιους λόγους

θα επέστρεφαν
στην Ελλάδα
οι διδάκτορες
που ζουν

στο εξωτερικό
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

