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Rcpupes για mv επιστροφή
επιστημόνων στην Ελλάδα
Τα δημόσια καϊ ιδιωτικά σχολεία ms
xiôpas έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη
προσπάθεια διεθνοποίησα με στόχο
να γίνουν μέρο5 ιου εκπαιδευτικού και
επιστημονικού χάρτη του κόσμου
αλλά και να αντιστρέψουν το brain
drain των προηγούμενων ετών

Τα
ελληνικά πανεπιστήμια τα ελληνικά

ιδιωτικά κολέγια ακόμη και τα δημόαια
αλλά και ιδιωτικά σχολεία της χώρας τα

τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη
προσπάθεια διεθνοποίησης δημιουργώντας
γέφυρες με τις χώρες του εξωτερικού Κι αυτό

με στόχο να γίνουν μέρος του εκπαιδευτικού και
επιστημονικού χάρτη του κόσμου αλλά και να
αντιστρέψουν το brain drain των προηγούμενων
ετών Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως φανερώνουν

τα στου^εία που έχουν συγκεντρωθεί 4.700
έλληνες υπάλληλοι προσλήφθηκαν τα τελευταία
3 χρόνια μόνο στα βρετανικά πανεπιστήμια και
κολέγια σημειώνοντας αύξηση 30,4 από το
2014-2015 Την ίδια στιγμή όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της πλατφόρμας αναζήτησης
εκπαίδευσης Erudera.com η γειτονική μας Ιταλία

κατατάσσεται στις πέντε πρώτες χώρες που
έχουν στείλει το μεγαλύτερο προσωπικό στα
πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου Μάλιστα
το 2018-2019 8.160 υπάλληλοι στην ίδια χώρα
προέρχονταν από την Ιταλία με άλλες χώρες
να ακολουθούν όπως η Ιρλανδία η Γερμανία η
Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες

Ειδικά στο Ην Βασίλειο δε αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης τρεις ακαδημαϊκοί κλάδοι
απασχολούν σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό ελλήνων

επιστημόνων η μηχανική και η τεχνολογία
με 885 άτομα η ιατρική η οδοντιατρική και η
υγεία με 740 και οι κοινωνικές σπουδές με 580

ΕΡΕΥΝΑ Πάντως όπως έχει δείξει μεγάλη έρευνα
που πραγματοποίησε πρόσφατα το Εθνικό

Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ σχεδόν έξι στους
δέκα 58 έλληνες επιστήμονες που ζουν και
εργάζονται στο εξωτερικό επιθυμούν να επιστρέψουν

στην πατρίδα τους Οι περισσότεροι
70 αναφέρουν ως αιτία την ποιότητα ζωής

στη χώρα μας καθώς και την επιθυμία να είναι
κοντά στις οικογένειες τους 42

Η έρευνα έγινε πριν από δύο χρόνια από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

στόχος της οποίας είναι η δικτύωση
των ελλήνων επιστημόνων παγκοσμίως και η
σύνδεσή τους με την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με αυτήν 84 των νέων επιστημόνων
που ρωτήθηκαν ήθελαν να γυρίσουν στην

Ελλάδα και να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια
της χώρας ή τα ερευνητικά της κέντρα και 80
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν σε δράσεις του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την
έρευνα και ανάπτυξη

Κατ επέκταση είναι πλέον θέμα πολιτικής
και δράσεων της χώρας μας η οποία με τη συνεργασία

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει
να προσπαθήσει να προσελκύσει τους έλληνες
επιστήμονες πίσω στη χώρα τους προσφέροντάς
τους εργασιακή ασφάλεια και επαγγελματικές
προοπτικές

Σχεδόν έξι στοης δέκα S8
έλληνες εηιση/ίμονες non
ζοην και εργάζονται
ητο εξωτερικό επιθυμούν
να εηιαιρέψουν σύμφωνα
με ηρόυφατη έρευνα
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