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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ελληνική οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία έχει δημιουργήσει μια 

μαζική έξοδο ταλαντούχων και εξαιρετικά ειδικευμένων επιστημόνων όπως οι εκπαιδευτικοί 

σε αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες (φαινόμενο brain drain). Στην ελληνική κοινωνία 

είναι σημαίνοντας ο ρόλος και η αξία της ύπαρξης του εκπαιδευτικού επιστημονικού 

κεφαλαίου για τη χώρα. Ακόμα, για την ανάπτυξή της έρευνας και της καινοτομίας ιδίως στη 

σημερινή εποχή της γνώσης και του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σκοπός της εργασίας είναι η 

προσέγγιση του φαινομένου μετανάστευσης αδιόριστων εκπαιδευτικών επιστημόνων ή 

«διαρροή εγκεφάλων» (brain drain), απόρροια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη σε δείγμα 14 εκπαιδευτικών με χρήση ημι-

δομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αδιόριστοι 

εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα έχουν θετική πρόθεση φυγής στο εξωτερικό.  Οι βασικοί λόγοι 

μετανάστευσης είναι η αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου, η αβεβαιότητα λόγω 

μεταβολής συνθηκών των αναπληρωτών, η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και 

προοπτικές καριέρας, η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, η δυσκολία εύρεσης 

εργασίας στην Ελλάδα, οι  χαμηλές αποδοχές, η οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας, η 

ύπαρξη αναξιοκρατίας και διαφθοράς στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση, το σύστημα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το φορολογικό σύστημα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα επιστροφής των επιστημόνων στην Ελλάδα αλλά θεωρούν 

ότι αυτό δύσκολα θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από 

καλύτερες αποδοχές, αξιοκρατία, καλύτερες συνθήκες εργασίας, την παροχή νέων θέσεων 

εργασίας, ανάπτυξη κινήτρων, προσέλκυση των επενδύσεων κεφαλαίων και βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα. 

 

 

Λέξεις κλειδιά:Brain drain, εκπαίδευση, οικονομική κρίση  
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ABSTRACT 

 

The Greek economic crisis and its impact on society have created a mass exodus of talented 

and highly specialized scientists such as teachers in search of work in other countries (brain 

drain phenomenon). In Greek society, it means the role and value of the existence of 

educational scientific capital for the country. Also, for the development of research and 

innovation, especially in today's era of knowledge and global competition. The aim of the 

work is to approach the phenomenon of migration of unspecified educational scientists or 

"brain drain", a consequence of the economic crisis in Greece. For this purpose, a qualitative 

study was performed on a sample of 14 teachers using a semi-structured interview. The results 

of the survey showed that unspecified teachers in Greece have a positive intention to flee 

abroad. The main reasons for immigration are the search for a better standard of living, the 

uncertainty of changing the conditions of deputies, the possibility of professional development 

and career prospects, the search for better working conditions, the difficulty of finding work in 

Greece, low wages, the economic uncertainty of Greece. the existence of unworthiness and 

corruption in Greece, the economic crisis, the medical care system and the tax system. Finally, 

the teachers acknowledge the need for scientists to return to Greece,but believe that this will 

be difficult in the near future. This could be achieved through better pay, meritocracy, better 

working conditions, new jobs, growth of incentives, attraction of capital investments and 

improvement of living standards in Greece. 

 

Key words: Brain drain, education, economic crisis 
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Εισαγωγή  

Με την επέκταση της παγκοσμιοποίησης, η μετανάστευση έχει γίνει ευκολότερη όλα αυτά τα 

χρόνια. Ξεκινώντας από το τέλος του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου και την ήρεμη περίοδο μετά, 

οι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Σήμερα, η μετανάστευση έχει γίνει 

ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, συζητήθηκε πολύ στην πολιτική και συνέβαλε στη 

ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων και των μαζών. Στην πραγματικότητα, υπάρχει έλλειψη 

γνώσεων γύρω από το θέμα, ιδίως όσον αφορά τους αριθμούς και τα αριθμητικά στοιχεία 

(OECD, 2007). 

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο μετανάστευσης που ονομάζεται brain drain, το οποίο 

αφορά φαινόμενο της φυγής του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό. Τα 

τελευταία χρόνια, η μετανάστευση των ειδικευμένων εργαζομένων έχει λάβει μεγάλη 

προσοχή από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής των κρατών, ιδίως επειδή η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση ιδεών σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Ως εκ τούτου, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ ξεκίνησαν μια μάχη για την προσέλκυση 

ειδικευμένων εργαζομένων προκειμένου να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη (OECD, 

2010). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της συγκεκριμένης μετανάστευσης που πρέπει 

να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η μετανάστευση ειδικευμένων ατόμων είναι κατά κανόνα 

υψηλότερη κατά μέσο όρο από τη συνολική μετανάστευση.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2012), το 2010 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων ηλικίας 25 έως 29 ετών (15,6%) σε σύγκριση με όλες τις 

άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, των οποίων ο μέσος όρος ήταν 6,3%. Το πιο ενοχλητικό είναι ότι, 

μακροπρόθεσμα, η κατοχή υψηλότερων ακαδημαϊκών προσόντων δεν λειτουργεί ως 

προστασία κατά της ανεργίας. Πράγματι, στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15 και 29 ετών, το 

19,2% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άνεργοι σε σύγκριση με το 11,3% 

εκείνων που έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και το 7% των ατόμων αποφοίτων έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας μπορεί να σχετίζεται με το είδος των σπουδών. Στην 

πραγματικότητα, ο τομέας αυτός επηρεάζει την αγορά εργασίας τόσο από την άποψη της 

απασχόλησης όσο και από την εποχή της ανεργίας (Livanos, 2010). Οι απόφοιτοι που έχουν 
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ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κλάδους όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, τα 

μαθηματικά, η φυσική, η ιατρική, η οδοντιατρική, η φαρμακολογία, η βιολογία, η αγρονομία, 

έχουν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και μεγαλύτερη πιθανότητα μακράς αναμονής σε 

καθεστώς ανεργίας από εκείνους που προέρχονται από τομείς που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση 

στην αγορά εργασίας, όπως τα οικονομικά και η επιστήμη των υπολογιστών. 

Μερικές μελέτες αποδίδουν το φαινόμενο της ανεργίας στην Ελλάδα στο ζήτημα της 

υπερβολικής εκπαίδευσης, που συμβαίνει όταν ο ιδανικός αριθμός των αποφοίτων κατά 

κεφαλήν υπερβαίνει τη ζήτηση (Livanos, 2010). Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των 

πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι υψηλός και οι στατιστικές δείχνουν ότι το ποσοστό των 

αποφοίτων έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα της υπερβολικής 

εκπαίδευσης σχετίζεται κυρίως με το μηδενικό κόστος των σπουδών που οδηγούν πολλούς 

νέους να ακολουθήσουν μια επιλογή σπουδών που βασίζεται στο κοινωνικό τους καθεστώς 

και όχι απαραίτητα σε σχέση με τις προοπτικές απασχόλησης. Αυτό εξηγεί επίσης την επιλογή 

των πεδίων που παραδοσιακά θεωρούνται ότι προσφέρουν κύρος, όπως η ιατρική, η 

αρχιτεκτονική και η νομική. Μία από τις κύριες συνέπειες είναι συνεπώς η αύξηση του 

αριθμού αυτών των επαγγελματιών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλημα 

έγκειται στον προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς τον δημόσιο τομέα, που παραδοσιακά 

προτιμάται έναντι του ιδιωτικού τομέα, επειδή πάντοτε ενήργησε ως δίχτυ ασφαλείας έναντι 

της ανεργίας προσφέροντας υψηλότερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο 

ελκυστικές συντάξεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ιδίως κατά το έτος 1980, την αύξηση του 

αριθμού των απασχολουμένων σε επαγγέλματα όπως η διδασκαλία, η απασχόληση σε 

δημόσιες τράπεζες και η δημόσια διοίκηση. Παρά τη μείωση του ποσοστού των δημοσίων 

υπαλλήλων, από το 1990 μέχρι σήμερα, η προσφορά αποφοίτων υπερβαίνει κατά πολύ τη 

ζήτηση του δημόσιου τομέα, δημιουργώντας υψηλά επίπεδα ανεργίας, υποαπασχόληση, 

ετερογένεια και μετανάστευση. 

Αντίθετα, άλλες μελέτες αμφισβητούν την αποδυνάμωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας 

στην Ελλάδα μόνο στο φαινόμενο της υπερβολικής εκπαίδευσης (Labrianidis, 2011). Με τον 

ίδιο τρόπο, το brain drain από την Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποκλειστικό 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, αν και ο αριθμός των πτυχιούχων 

αυξάνεται, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον πληθυσμό σε σύγκριση με 
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άλλες οικονομικά προηγμένες χώρες. Όπως φαίνεται από τον Labrianidis (2011), οι κύριες 

χώρες προορισμού των αποφοίτων από την Ελλάδα (Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία, 

Ολλανδία και ΗΠΑ) μπορούν να απορροφήσουν ορισμένους από αυτούς στην αγορά 

εργασίας, παρά τον υψηλότερο αριθμό ατόμων σε σύγκριση με την Ελλάδα, που αποκτά 

ετησίως πανεπιστημιακό δίπλωμα 1 άτομο ανά 100 κατοίκους. Η βασική αιτία δεν πρέπει να 

βρεθεί τόσο στην υπερβολική εκπαίδευση, αλλά μάλλον σε διαρθρωτικά προβλήματα της 

ελληνικής οικονομίας που δεν μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση για πτυχιούχους. 

Πράγματι, η ελληνική οικονομία δεν έχει ποτέ μετατραπεί σε μοντέλο βασισμένο στη γνώση 

και την τεχνολογία. Αυτό οδήγησε σε χαμηλή ζήτηση για πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, στην αδυναμία πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας και, 

συνεπώς, σε υψηλό επίπεδο ανεργίας. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και η 

ολοένα αυξανόμενη ανεργία, ιδίως για τους νέους, μπορεί να αυξήσουν τη διαρροή 

εγκεφάλων προς τις παραδοσιακές χώρες μετανάστευσης, δημιουργώντας έτσι μια 

«αντίστροφη μεταφορά τεχνολογίας» εξαιτίας των λιγότερο αναπτυγμένων από οικονομική 

άποψη χωρών, (Logan, 2009). 

Το brain drain είναι ένα φαινόμενο που γνώρισε η Ελλάδα από τα τέλη του 1950 

(Coutsoumaris, 1968; Grubel & Scott, 1966), το οποίο συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες 

(Kouvertaris, 1973; Zobanakis, 1980) και εντάθηκε στη δεκαετία του 1990. Παρόλο που κατά 

την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα υπήρξε μια πιο σταθερή πολιτική και οικονομική 

κατάσταση από ό, τι στο παρελθόν, η άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει 

προκαλέσει και θα συνεχίσει να προκαλεί την αύξηση του φαινομένου brain drain λόγω των 

ελάχιστων ευκαιριών απασχόλησης και των ισχυρών μέτρων λιτότητας που έλαβαν οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες υποβαθμίζουν το επίπεδο διαβίωσης.  

Μια άλλη σημαντική επιστημονική συμβολή, που σχετίζεται με το brain drain, 

προέρχεται από πρόσφατη έρευνα (Labrianidis, 2011) στην οποία συμμετείχαν 2734 Έλληνες 

πτυχιούχοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μεταξύ όσων εργάστηκαν στο εξωτερικό, μόνο το 

15,9% επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ το 84% προτιμούσε να παραμείνει εκτός της χώρας τους. 

Πολλοί ερωτηθέντες (81%) ασχολούνταν κυρίως με θέματα όπως η διοίκηση επιχειρήσεων 

και το δίκαιο (33%), η επιστήμη των υπολογιστών, οι φυσικές επιστήμες και η χημεία (25%) 

και η μηχανική (23%). Μεταξύ των χωρών στις οποίες εργάζονται, οι κυριότερες είναι η 
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Μεγάλη Βρετανία (3,7%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (28,7%), η Γερμανία (6,6%) και η Ελβετία. 

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι περίπου το 60% δεν προσπάθησε να βρει εργασία στην 

Ελλάδα και ότι οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί εκείνων που επέστρεψαν, που ανήκουν 

κυρίως στις υψηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, φαίνεται να είναι χειρότεροι από όσους 

έφυγαν για να πάνε στο εξωτερικό. Ο Labrianidis (2011) αποδίδει τη χαμηλή ζήτηση για 

αποφοίτους στην καθυστερημένη ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα της ελληνικής 

οικονομίας που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αδυναμίας στην απορρόφηση ειδικευμένου 

προσωπικού στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, λύση για την 

οικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών εταιρειών και η 

μετάβασή τους προς πιο καινοτόμους τομείς, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση προσωπικού 

υψηλής εξειδίκευσης και να μειωθεί η διαρροή εγκεφάλων.  

Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση του φαινομένου από την οπτική των 

αδιόριστων εκπαιδευτικών, ενός κλάδου που έχει πληγεί αρκετά από την οικονομική κρίση 

την τελευταία δεκαετία (Kakana et al., 2017 ). 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση του φαινομένου μετανάστευσης αδιόριστων 

εκπαιδευτικών επιστημόνων ή «διαρροή εγκεφάλων» (brain drain), απόρροια της οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα. 

Απώτερος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η επιδίωξη (εξαγωγή) απαντήσεων σ’ 

ερωτήματα, σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο α) με την επιλογή σπουδών 

τους και τις τυχών εμπειρίες τους απ’ αυτές, β) με τους λόγους μετανάστευσης, γ) με τις 

προσδοκίες από την άσκηση του επαγγέλματος στη χώρα υποδοχής και δ) με τα μελλοντικά 

τους σχέδια σχετικά με την επιστροφή τους στη χώρα, το αναφερόμενο ως “Brain Gain”. 

Ακόμα, οι πολιτικές προσέλκυσης και παραμονής στις χώρες υποδοχής των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών, οι πολιτικές συγκράτησης διαρροής από τη χώρα αποστολής ή «διασποράς» 

(Ελλάδα), πολιτικές ενθάρρυνσης επαναπατρισμού στην Ελλάδα των εκπαιδευτικών, «Brain 

Gain”. Τέλος, οι πιθανές επιπτώσεις της φυγής των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην οικονομία 

της χώρας. 
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Τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα που θα θέσουμε καθορίζουν την επιλογή της 

μεθοδολογίας που θ’ ακολουθήσουμε και προσδιορίζουν το είδος και τον αριθμό των 

ερωτημάτων. 

1. Πώς αντιλαμβάνονται το brain drain οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί; 

2. Ποιες θεωρούν πως είναι οι αιτίες της φυγής εκπαιδευτικών από την Ελλάδα σε χώρες 

του εξωτερικού; 

3. Ποιες νομίζουν πως είναι οι πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης εκπαιδευτικού 

προσωπικού ασκούν οι χώρες υποδοχής; 

4. Ποιες πιστεύουν πως είναι οι πολιτικές συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού 

εφαρμόζει ή θα μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα; 

5. Ποιες οι προτάσεις τους για τη δημιουργία κινήτρων επαναπατρισμού (Brain Gain); 

 

Σημαντικότητα έρευνας 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική τα έτη 2008-2009 επηρέασε 

τη ζωή πολλών ατόμων και οικογενειών, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας, 

όπως οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης μπορεί 

να είναι συντριπτικές όχι μόνο για την ευημερία, τη σωματική και ψυχική υγεία των 

ανθρώπων αλλά και για τις σχολικές μονάδες (Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014). 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση προέρχονται από εθνικούς οργανισμούς 

όπως ο ΟΟΣΑ, ενώ η πλειονότητα των υφιστάμενων ερευνών επικεντρώνεται στους τομείς 

της ιατρικής περίθαλψης (Kiriopoulos & Tsiantou, 2010) και της ψυχικής υγείας Bouras & 

Likouras 2011). Σε μια έρευνα του ΟΟΣΑ το 2009 (Damme & Karkkainen 2011), αναφέρεται 

ότι στην Ελλάδα η εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων επιταχύνθηκε λόγω της 

κρίσης, στη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας και της ανώτερης δευτεροβάθμιας και της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Πρόσθετη ώθηση δόθηκε στη μεταρρύθμιση σχετικά με την 

προώθηση των δεξιοτήτων και των επενδύσεων στις ΤΠΕ. Η Ελλάδα αναφέρει εκτεταμένες 

περικοπές στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση το 2011 ως αποτέλεσμα της κρίσης. 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει το 
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φαινόμενο brain drain στην Ελλάδα (Kakana et al., 2017; Labrianidis, 2011) αλλά δεν έχει 

πραγματοποιηθεί έρευνα για την επίδραση της κρίσης σε πληθυσμό εκπαιδευτικών στον 

Ελληνικό χώρο. Η παρούσα εργασία μέσω της ποιοτικής έρευνας θα αναδείξει την οπτική 

αδιόριστων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα αναφορικά με το brain drain. 

 

Διάρθρωση διπλωματικής 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται απο 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφορικά με το φαινόμενο 

brain drain, τις αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο και τις αρνητικές επιπτώσεις του brain 

drain. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία αναφορικά με την οικονομική κρίση και το 

κατά πόσο αυτή επίδρασε στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφορικά με τη σχέση του 

φαινομένου brain drain και της οικονομικής κρίσης. Δίνονται στοιχεία για το φαινόμενο του 

brain drain στην Ελλάδα και αποτελέσματα άλλων ερευνών αναφορικά με το φαινόμενο στην 

Ελλάδα.  

Στα επόμενα δύο κεφάλαια (κεφάλαιο 4 και 5) παρουσιάζονται η μεθοδολογία της ποιοτικής 

έρευνας (δείγμα, ερευνητικό εργαλείο, διαδικασία έρευνας, μεθοδολογία ανάλυσης 

δεδομένων) και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας. Τέλος, δίνονται τα συμπεράσματα 

της παρούσας εργασίας και τα ευρήματα που προέκυψαν από την ποιοτική έρευνα 

συζητούνται με βάση ευρήματα από συναφείς έρευνες της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας.  
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Κεφάλαιο 1. Το φαινόμενο brain drain 

1.1. Ορισμός brain drain 

Ο όρος «brain drain» (διαρροή εγκεφάλων) εισήχθη το 1957 από τον Ayn Rand στο 

μυθιστόρημα του, Atlas Shrugged, για να αναφέρει «τι συνέβη όταν οι καινοτόμοι και 

οι επιχειρηματίες εξαφανίστηκαν από την αγορά εργασίας και την παραγωγή για 

κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους». Η βασιλική κοινωνία έλαβε τον 

όρο αυτό το 1963 και την εφάρμοσε στη Βρετανία για την απώλεια υψηλά 

ειδικευμένων επαγγελματιών, κυρίως επιστημόνων και γιατρών, λόγω της 

μετανάστευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες (Gaillard & 

Gaillard, 1998). 

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για τη «διαρροή εγκεφάλων» και διάφοροι 

ορισμοί τονίζουν διάφορες πτυχές του φαινομένου (Giannoccolo, 2009). Σε 

ορισμένους ορισμούς, για παράδειγμα στην καταχώρηση του 1981 στο λεξικό της 

σύγχρονης οικονομίας, η διαρροή εγκεφάλων αναφέρεται στην εκροή ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού από πλουσιότερες σε φτωχότερες χώρες. Οι Knowk και Leland 

(1982) υπογραμμίζουν την τεχνολογία μεταφοράς ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης 

(όπως αναφέρεται στο Giannoccolo, 2009). Ένας άλλος ορισμός προσδιορίζει τις 

κοινωνικές και πολιτικές πτυχές που ενδέχεται να προκαλεί αυτού του τύπου 

μετανάστευση, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα "οικογενειακών δεσμών, πολιτικής 

επιρροής και διαφθοράς" να αποτελέσουν τη βάση για καλές θέσεις εργασίας στις 

φτωχότερες χώρες, σε αντίθεση με μια "πιο αξιόλογη βάση" για απασχόληση 

(Giannoccolo, 2009). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ο ορισμός που εφαρμόζουν οι 

Gaillard και Gaillard, (1998), σύμφωνα με τους οποίους το brain drain είναι το 

φαινόμενο της εξειδικευμένης μετανάστευσης προκαλώντας ζημιά στη χώρα 

προέλευσης και, οριακά, κέρδος για τη χώρα υποδοχής παρέχει ένα χρήσιμο σημείο 

εκκίνησης για εφαρμογή στην έρευνα. Το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων 

ορίζεται ως ένα ζήτημα που αναφέρεται στην πραγματικότητα στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο και τον αντίκτυπό του στην οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με τους Beine, Docquier & Rapoport (2008), ο όρος "διαρροή εγκεφάλων" 

υποδηλώνει τη διεθνή μεταφορά πόρων με τη μορφή ανθρώπινου κεφαλαίου και 

εφαρμόζεται κυρίως στη μετανάστευση ατόμων με σχετικά υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο από αναπτυσσόμενες σε ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, οι Labrianidis και 
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Vogiatzis (2013) ορίζουν τη διαρροή εγκεφάλων ως τη μετανάστευση, συνήθως από 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες σε ανεπτυγμένες χώρες, ανθρώπων με υψηλό επίπεδο 

ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 

1.2. Ιστορική αναδρομή και βασικές θεωρίες 

 

Για πολλές δεκαετίες διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο είναι μια εκδήλωση της σχέσης 

μεταξύ του βιομηχανοποιημένου κόσμου με τις «χώρες του δεύτερου κόσμου» ή του 

διαχωρισμού μεταξύ του Βορρά-Νότου, Ανατολής-Δύσης που επικεντρώθηκε στις 

αρνητικές επιπτώσεις του στη χώρα καταγωγής Carrington, Detragiache και 

Vishwanath (1996). Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, η ιδέα της ωφέλιμης δυναμικής 

της διαρροής εγκεφάλων για τις χώρες καταγωγής, κυρίως ως συνέπεια των 

αυξημένων ροών εμβασμάτων, υποστηρίχθηκε από πολλές έρευνες (Lodigiani, 

Marchiori και Shen 2016). Στη μελέτη του για την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά 

με τη διαρροή εγκεφάλων, ο Pierpaolo Giannoccolo περιέγραψε τη διεθνή δυναμική 

που εξελίχθηκε γύρω από το φαινόμενο τις προηγούμενες δεκαετίες (Giannoccolo 

2004). Ο συγγραφέας διαπίστωσε ότι οι δεκαετίες του '70 και του '80 ήταν οι 

δεκαετίες που σημείωσαν σημαντική αύξηση των εγγράφων σχετικά με τη διαρροή 

εγκεφάλων, ενώ τις επόμενες δεκαετίες, παρατήρησε ότι ο αριθμός των μελετών 

μειώθηκε (Giannoccolo 2004). Ίσως αυτό οφείλεται στα μεγάλα τεχνολογικά 

επιτεύγματα αυτών των δεκαετιών που ώθησαν εκατομμύρια εργαζομένων να 

μεταναστεύσουν σε βιομηχανικές χώρες. Φυσικά, προκύπτουν δυσκολίες όταν 

κάποιος αμφισβητεί εάν η διαρροή εγκεφάλων είναι κάτι καθαρά αρνητικό ή όχι, 

αφού η απάντηση εξαρτάται πάντοτε από το πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι Lodigiani et 

al (2016), σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των επιπτώσεων της διαρροής 

εγκεφάλων, εξέτασαν οικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ και ο δείκτης GINI, αλλά 

αναγνώρισε ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει επίσης τους περιορισμούς. Στο άρθρο 

σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων, ο Hillel Rapoport (2017) έκανε προσπάθεια να 

υπερασπιστεί η άποψη ότι τα ανθρώπινα κεφάλαια προάγουν την εκπαίδευση, επειδή 

τα άτομα επιδιώκουν να θεωρηθούν ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης προκειμένου 

να υπάρξουν περισσότερες αλλαγές στην εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Μια 

κοινή υπόθεση είναι ότι για ορισμένες χώρες η δυναμική της εργασίας είναι αδύναμη, 
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επειδή είτε οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι λίγες είτε τα οφέλη είναι εξαιρετικά 

χαμηλά. Έτσι, για τους ανθρώπους η μόνη ευκαιρία να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά 

που να ταιριάζει με τις προσδοκίες τους ή ακόμα και με ακαδημαϊκά προσόντα είναι 

με τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό 

Λίγες χώρες που αντιμετώπισαν αυτό το φαινόμενο εφάρμοζαν περιορισμούς στην 

φυγή του ανθρώπινου κεφαλαίου προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων 

(Oberman 2013). Ωστόσο, αυτές οι πρωτοβουλίες ενδέχεται να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην εκπαίδευση των ατόμων επειδή μια επένδυση στην εκπαίδευση 

βασίζεται στην ύπαρξη ορισμένων προσδοκιών ή αποδόσεων. Εάν έχουν αυτή την 

ευκαιρία, να υποστηρίξουν την εκπαίδευσή τους και να καταστήσουν το βιογραφικό 

τους ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας, θα προσπαθήσουν να βρουν μια θέση 

εργασίας που να ταιριάζει με τα προσόντα τους. Εάν η χώρα τους αντιμετωπίζει 

διαρθρωτική ανεργία και οι δυνατότητες εύρεσης αξιοπρεπούς απασχόλησης είναι 

χαμηλές, μπορεί να μην εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους, επειδή ο υπολογισμός 

κόστους-ωφελείας κάνει την επιστροφή από την εκπαίδευση χαμηλή. Ως εκ τούτου, 

για τον Hillel Rapoport, η διαρροή εγκεφάλων ως διαδικασία ή ως θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα οδηγεί σε πιο μορφωμένους ανθρώπους στον κόσμο. Το να 

επικρίνουμε αυτή την προσέγγιση θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η υπόθεση 

δεν είναι πάντα έτσι.  

Αν και η φυγή του ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνει τις προσδοκίες για άτομα 

που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες για ένα καλύτερο μέλλον, αυτό μπορεί 

πράγματι να υπονομεύσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας προέλευσης ή ακόμη 

και να βλάψει την οικονομία της. Η περίπτωση αυτή αντανακλάται καλύτερα στις 

χώρες όπου η εκπαίδευση είναι ελεύθερη όπως στην Ελλάδα. Τα κράτη επενδύουν 

στην εκπαίδευση των πολιτών τους αλλά τελικά τα οφέλη των σπουδών τους 

συλλέγονται από τις χώρες του εξωτερικού. Οι επιπτώσεις της φυγής του ανθρώπινου 

κεφαλαίου μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιορίζεται σε ατομικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ωφελειών της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού για το άτομο. Υποθέτοντας ότι το άτομο 

βρίσκει δουλειά στο εξωτερικό, τα θετικά αποτελέσματα παίρνουν τη μορφή μισθού 

ή ακόμα και κατάρτισης. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της 

διαρροής εγκεφάλων στη χώρα προορισμού. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι 
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κοινότητες συμμετέχουν σε έναν ανεπίσημο ανταγωνισμό για την προσέλκυση 

ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η υπόθεση Ταιμπάουτ  (Tiebout Hypothesis ) μπορεί να εξηγήσει εν μέρει το 

φαινόμενο, αλλά το όλο θέμα είναι ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

μπορεί να έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας προορισμού 

(Bruce. 1991). Αυτές οι χώρες λέγεται ότι απολαμβάνουν τις επιπτώσεις του brain 

drain ως συνέπεια της απόκτησης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης. Η τρίτη 

κατηγορία περιλαμβάνει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη χώρα προέλευσης, 

οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων συζητήσεων εντός της επιστημονικής 

κοινότητας. Ωστόσο, υπάρχει γενική συμφωνία για την ύπαρξη τόσο αρνητικών όσο 

και θετικών επιπτώσεων για τις χώρες προέλευσης. Οι συνέπειες μπορεί να έχουν 

άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και ακόμη και στη διεθνή 

φήμη και το κύρος. Πιο πρόσφατα, για την Ελλάδα, το θέμα έχει αυξηθεί λόγω της 

μετανάστευσης μισού εκατομμυρίου Ελλήνων πολιτών κατά την τελευταία δεκαετία. 

Οι περισσότερες από τις μελέτες που επικεντρώνονται στο ελληνικό πλαίσιο 

εξετάζουν το brain drain εν όψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, αδυνατούν 

να αναγνωρίσουν άλλες διαρθρωτικές ασυνέπειες της ελληνικής οικονομίας. Για 

παράδειγμα, ο Sarantinos (2012) στο άρθρο του σχετικά με την ελληνική διαρροή 

εγκεφάλων υποστηρίζει την ιδέα ότι ο κύριος κινητήριος μοχλός της διαρροής 

εγκεφάλων ήταν τα μέτρα λιτότητας που πρότεινε το ΔΝΤ. Εντούτοις, είναι 

ενδιαφέρον ότι μελέτες σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων και την Ελλάδα υπήρξαν 

δεκαετίες πριν από την οικονομική κρίση. Ο Δρ Kourvetaris (1972) εξέτασε το 

φαινόμενο και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του για την Ελλάδα, ήδη από το 

1972, υπό το πρίσμα του αυξημένου αριθμού των μορφωμένων Ελλήνων που 

μετακινούνται στο εξωτερικό. Αυτό φυσικά έχει ιδιαίτερη σημασία για την φυγή των 

ανθρώπινων κεφαλαίων για την Ελλάδα, διότι αποδεικνύει ότι η ανωμαλία της 

διαρροής εγκεφάλων, η οποία αντικατοπτρίζεται καλύτερα στη δομική δυναμική της 

εργασίας, υπήρχε πολλά χρόνια πριν από την οικονομική κρίση (Kourvetaris 1972). 

Από άλλη άποψη, επικεντρώνοντας στην φυγή γιατρών από την Ελλάδα, οι 

Chatziprodromidou et al (2017) υποστήριξαν την ιδέα της χρήσης θεωριών κινήτρων 

ως το κατάλληλο εργαλείο για την επεξήγηση του αριθμού των ιατρών που 

μετακινούνται στο εξωτερικό.  



 

 
11

1.3. Μέθοδοι αξιολόγησης του brain drain 

 

Όπως και σε πολλές ακαδημαϊκές διαμάχες, φαίνεται ότι η συζήτηση σχετικά με το 

πόσοι άνθρωποι συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαρροή εγκεφάλων χαρακτηρίζεται 

ουσιαστικά από μια μεθοδολογία διαφωνίας. Αυτή η ενότητα προσπαθεί να 

κατανοήσει τις τελευταίες μεθόδους που υπάρχουν σχετικά με τη μετανάστευση των 

εργαζομένων με υψηλή ειδίκευση, προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εκτίμηση 

των πραγματικών στατιστικών brain drain σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τους 

Beine et al. (2007), τα πρόσφατα δεδομένα που αφορούν τη διεθνή μετανάστευση 

ορίζουν τους ειδικευμένους μετανάστες ως ξένους εργαζόμενους με πανεπιστημιακή 

ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή η προσέγγιση, που έχει ως βάση τη χώρα 

γέννησης, δεν λαμβάνει υπόψη το αν η εκπαίδευση αποκτήθηκε στη χώρα γέννησης ή 

στη χώρα υποδοχής  (Carrington & Detragiache 1999; Docquier & Marfouk 2004, 

2006; Dumont & Lemaitre 2004). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εκτίμηση, φαίνεται 

ότι το πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων μπορεί να έχει υπερκεραστεί μέχρι 

πρόσφατα επειδή οι στατιστικολόγοι δεν λαμβάνουν υπόψη το ηλικιακό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταναστών όταν πηγαίνουν σε ανεπτυγμένες χώρες. Στο 

προσκήνιο της επανεξέτασης των δεδομένων είναι λόγιοι, όπως ο Mark Rosenzweig 

(2006), που χρησιμοποιούν στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για τη Μετανάστευση. Η Rosenzweig (2006) παρουσιάζει δύο μετρήσεις 

για την ανάλυση της διαρροής εγκεφάλων, η πρώτη βασίζεται στη σχέση:  

BDi= ΣFBij / (Si+ ΣFBij) 

όπου FBij = άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25 + γεννημένα στη χώρα i που 

διαμένουν στη χώρα προορισμού j και Si = άτομα που διαμένουν στη χώρα 

προέλευσης i. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για 

να ληφθεί μια εκτίμηση των διεθνών στατιστικών για το brain drain.  

Η δεύτερη προσέγγιση για την αξιολόγηση του brain drain, ωστόσο, χρησιμοποιεί μια 

πιο εξελιγμένη μεθοδολογία που αντιπροσωπεύει μόνο άτομα με τριτοβάθμια 

εκπαίδευση που εκπαιδεύτηκαν στις χώρες προορισμού (εγχώριο brain drain) 

(Rosenzweig 2006). Ο τύπος είναι ο ακόλουθος:  

DBDi = (ΣFBHij) / (Si + ΣFBHij- ΣSFBij) 
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όπου FBHij = μετανάστες κάτοικοι που έχουν εκπαιδευτεί στη χώρα i που ζουν στη 

χώρα j και SFBij = γηγενείς κάτοικοι που έχουν εκπαιδευτεί στη χώρα i που ζουν στη 

χώρα j. Ο λόγος αυτής της νέας μεθοδολογίας είναι ότι πολλοί λαμβάνουν την 

εκπαίδευσή τους σε άλλες χώρες, έτσι ο αριθμητής εμφανίζει μεροληψία προς τα 

πάνω. Στην ουσία, η διαρροή εγκεφάλων επιδεινώνεται όταν η χώρα αποστολής 

επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και στη συνέχεια χάνει 

τις επενδύσεις αυτές όταν τα άτομα μεταναστεύουν. Στην ίδια κατεύθυνση, πολλοί 

"παραμένουν", λαμβάνουν τη σχολική τους εκπαίδευση σε άλλες χώρες και 

επιστρέφουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 

των Η.Π.Α., 20% των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων στις Η.Π.Α. έφθασαν πριν από 

την ηλικία των 18 ετών , πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να 

λάβουν τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες καταγωγής τους (Rosenzweig 2006). Ο 

Rosenzweig (2006) ισχυρίζεται ότι οι διορθωμένες εκτιμήσεις της διαρροής 

εγκεφάλων είναι περίπου 68% των αρχικών αξιολογήσεων. Οι Biene, Docquier και 

Rapoport (2008) βρήκαν ότι έθνη όπως η Ινδία και η Κίνα έχουν ακόμη και κέρδος 

μέσω της αντίστροφης διαδικασίας, δηλαδή του brain gain. Το συνολικό αποτέλεσμα, 

στην πραγματικότητα, είναι ότι οι προοπτικές μετανάστευσης αυξάνουν την 

αναμενόμενη απόδοση στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην αναπτυσσόμενη χώρα, 

προκαλώντας έτσι περισσότερους ανθρώπους να επενδύσουν στην εκπαίδευση. Μια 

παγκόσμια συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου της τάξης του 3% συμβαίνει απλώς 

λόγω των κερδών σε χώρες με έντονη πληθυσμιακή πυκνότητα όπως η Ινδία και η 

Κίνα, όπου μεταναστεύουν αναλογικά μικρός αριθμός ατόμων. Η δυνατότητα εξόδου 

στο εξωτερικό αυξάνει τις επενδύσεις στην εκπαίδευση δυσανάλογα σε σχέση με τον 

αριθμό των ανθρώπων που πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να βγουν στο 

εξωτερικό. 

1.4. Αιτίες brain drain 

 

Συμμετέχοντας στην κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, οι εθνικές πολιτικές, και οι 

σχέσεις μεταξύ κρατών απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία (WRO, ΟΟΣΑ ...), που 

επιτάχυναν τον κύκλο εργασιών των ατόμων υψηλής ειδίκευσης (Iredale 1999). 

Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα κοινό πρόβλημα: πώς θα 

αποκτήσουν προβάδισμα στην αγορά καθώς είναι δύσκολο να διατηρήσουν τα 

βασικά ταλέντα ως τους σημαντικότερους πόρους τους. 
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Το 2000 σχεδόν 175 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 2,9% του παγκόσμιου πληθυσμού, 

ζούσαν έξω από τη χώρα γέννησής τους για περισσότερο από ένα χρόνο. Από αυτά, 

περίπου 65 εκατομμύρια ήταν οικονομικά ενεργά (πληθυσμιακή βάση δεδομένων, 

αναφερόμενη στο UN 2002). Διαπιστώθηκε ότι οι επιστήμονες και τεχνολογικά 

ταλέντα από αναπτυσσόμενες χώρες που ασχολούνται με την έρευνα παράγουν 4,5 

περισσότερες δημοσιεύσεις και 10 φορές περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από 

ό, τι οι ομόλογοι τους στη χώρα προέλευσης τους (Carrington & Detragiache, 1999). 

Γιατί λοιπόν υπάρχει τέτοια τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητα; Τα 

προαναφερθέντα στοιχεία αποκαλύπτουν το γεγονός ότι οι συνθήκες και οι 

κατηγορίες στις οποίες η ευημερία της επιστήμης και της τεχνολογίας απαιτεί 

συνήθως περισσότερη υποστήριξη πόρων, όπως πολιτικά ζητήματα, αποτελεσματική 

χρηματοδότηση ως, υποδομή, εργαστήρια και μια σταθερή επιστημονική κοινότητα, 

οι οποίες γενικά δεν είναι διαθέσιμες στον ίδιο βαθμό σε όλες τις χώρες. Ως εκ 

τούτου, στην επιδίωξη της περαιτέρω ανάπτυξης του ατόμου ή από άλλες εκτιμήσεις, 

οι εξειδικευμένοι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να αναζητήσουν επιλογές που 

προσφέρονται από άλλους που διαθέτουν πολύ πιο προηγμένους πόρους. 

Σύμφωνα με τους Docquier & Lodigiani (2018), η σημαντική βελτίωση των μισθών, 

οι επενδύσεις και οι καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας αποτελούν τη σημαντική 

συνιστώσα των παραγόντων έλξης που παρέχονται και ενισχύουν το brain drain. 

Κανονικά, η υψηλότερη μισθοδοσία δεν είναι ο μόνος παράγοντας για την λήψη 

απόφασης για μετανάστευση, καθώς το εργασιακό περιβάλλον, τα ομαδικά μοντέλα ή 

άλλες εγκαταστάσεις διαδραματίζουν επίσης ζωτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Προφανώς, η κατάσταση αυτή συμβαίνει όταν παρατηρείται αισθητή 

αλλαγή ή ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες ή επιχειρήσεις.  

Γενικότερα, οι παράγοντες που επιδρούν στο brain drain χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, τους παράγοντες έλξης (pull factors) και τους παράγοντες ώθησης (push 

factors). Oι παράγοντες έλξης είναι αυτοί που προσελκύουν εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό από αναπτυσσόμενες χώρες και σχετίζονται κυρίως με τις συνθήκες στις 

χώρες που λαμβάνουν ειδικευμένους μετανάστες. Αυτοί περιλαμβάνουν: 

• Υψηλότερους μισθούς. 

• Ευκαιρίες απασχόλησης. 

• Σχετικά καλές συνθήκες εργασίας. 
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• Ελευθερία από πολιτική αστάθεια ή καταπίεση. 

• Η χρήση επιλεκτικών πολιτικών μετανάστευσης που αποσκοπούν στην 

προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, αποτρέποντας παράλληλα 

άλλους που θεωρούνται λιγότερο οικονομικά επωφελείς για τις χώρες 

υποδοχής. 

Οι παράγοντες ώθησης περιλαμβάνουν: 

• Έλλειψη ελπίδας. 

• Χαμηλό βιοτικό επίπεδο. 

• Πολιτική και κοινωνική αστάθεια ή καταστολή. 

• Έλλειψη ευκαιριών για χρήση δεξιοτήτων. 

• Φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντική ή οικολογική αλλοίωση. 

 

1.5. Αρνητικές επιπτώσεις brain drain 

 

Προηγούμενες έρευνες αναφέρουν ότι η παγκόσμια συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου 3% συμβαίνει απλώς λόγω των κερδών σε χώρες με έντονη πληθυσμιακή 

πυκνότητα, όπως η Ινδία και η Κίνα (Rosenzweig 2006). Ο λόγος για αυτά τα κέρδη 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο στις πολυπληθείς χώρες είναι ότι, ενώ υπάρχουν μόνο 

μικρές ποσοστώσεις μετανάστευσης, πολλοί άνθρωποι προετοιμάζουν και 

υποβάλλουν αίτηση για αυτές, έτσι ώστε αυτές οι χώρες να διατηρούν ένα μεγάλο 

μέρος των εργαζομένων με υψηλή εξειδίκευση. Ωστόσο, στις χώρες όπου δεν 

συσσωρεύεται ανθρώπινο κεφάλαιο, η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρείται 

από πολλούς ότι είναι πολύ πιο καταστροφική. Το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αναγνωρίζεται ευρέως ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης από πολλά οικονομικά 

μοντέλα. Ένα από αυτά τα οικονομικά μοντέλα είναι το μοντέλο του Solow  (1951) - 

που ονομάστηκε από τον βραβευμένο με Νόμπελ Robert Solow – που προσπαθεί να 

εξηγήσει την προέλευση της οικονομικής ανάπτυξης (Chen & Mittelhammer 2008; 

Glaeser et al., 2004; Kalaitzidakis et al., 2001).  Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 

διερευνηθεί από πολλούς μετέπειτα μελετητές, ιδιαίτερα από Gregory N. Mankiw, 

καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και συγγραφέας των 

βιβλίων με τις περισσότερες πωλήσεις στις Αρχές Μικροοικονομίας. Σύμφωνα με το 
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μοντέλο Mankiw-Romer-Weil η σχέση που συνδέσει την ανάπτυξη μιας οικονομίας 

με το brain drain  είναι η: 

Y (t) = K(t)αH(t)β(L(t)A(t))1-α-β 

όπου Y = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, K = φυσικό κεφάλαιο, L = εργατικό 

δυναμικό, A = τεχνολογία ενίσχυσης της εργασίας και H = ανθρώπινο κεφάλαιο ή 

γνώση που οδηγεί σε δεξιότητες (Dalgaard & Struilik 2013). Εξετάζοντας το μοντέλο 

μπορούμε να δούμε ότι εάν μειωθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, η συνολική παραγωγή 

της οικονομίας μειώνεται επίσης. Έτσι, τα υψηλά ποσοστά φυγής ανθρώπινου 

κεφαλαίου σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Ένα άλλο αρνητικό αποτέλεσμα της διαρροής εγκεφάλων μπορεί να προκύψει 

από αιτιολογημένη αξιολόγηση. Αυτοί οι μετανάστες με υψηλή ειδίκευση που 

συμβάλλουν στο brain drain και εκπαιδεύονται στις χώρες καταγωγής τους, 

μεταναστεύουν σε άλλα κράτη και ποτέ δεν επιστρέφουν ή δεν επενδύουν στη χώρα 

τους, με αποτέλεσμα ν’ αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό του ανθρώπινου κεφαλαίου 

που  δεν αποφέρει κάποιο κέρδος στις χώρες που χρηματοδότησαν τις σπουδές τους. 

Πρώτον, αν οι μετανάστες παρευρίσκονται σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο 

εσωτερικό της χώρας πριν μεταναστεύσουν, τότε υπάρχει μια κρατική επιδότηση της 

εκπαίδευσης, δεύτερον, ακόμη και αν φοιτούν σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, η 

κυβέρνηση εξακολουθεί να πληρώνει για την υποδομή που τους επιτρέπει να 

φτάσουν στο πανεπιστήμιο, καθώς και τα πολλά άλλα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες 

που συμμετέχουν, πριν γίνουν φορολογούμενοι πολίτες σε άλλα κράτη. Αυτή η 

επιδότηση ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα σχετικά 

με το brain drain (Sarantinos, 2012). 
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Κεφάλαιο 2. Οικονομική κρίση και εκπαίδευση 

2.1. Οικονομική κρίση  

Ο όρος οικονομική κρίση υποδηλώνει το φαινόμενο στο οποίο η οικονομία έχει 

υποστεί ύφεση ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική μείωση της οικονομικής 

δραστηριότητας. Η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας αναφέρεται σε όλα τα 

μακροοικονομικά μεγέθη, όπως η απασχόληση, το ΑΕΠ, οι τιμές, οι αποταμιεύσεις, η 

κατανάλωση, οι επενδύσεις κλπ. Η οικονομική κρίση χωρίζεται σε εθνικό, 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο γεωγραφικών περιοχών (Κότιος & Παυλίδης 

2011). Η οικονομική κρίση δεν είναι ένα ανέφικτο φαινόμενο, αλλά επηρέασε την 

παγκόσμια οικονομία στο παρελθόν, με τις πετρελαϊκές κρίσεις (1973-1974 & 1979-

1980, μεγάλη διεθνής κρίση χρέους στη δεκαετία του '80, Cohn 2009; Krugman 2009; 

Παπαστάμου 2011). 

Το 2008, ο κόσμος γνώρισε την οικονομική κρίση των ΗΠΑ που γρήγορα 

εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες και επεκτάθηκε στις οικονομίες της Ευρωζώνης, 

προκαλώντας αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 

επέκτασης. Ωστόσο, οι ανεπαρκείς πολιτικές αποφάσεις πολλών ηγετών των κρατών 

οδήγησαν σε φθορά της δημοσιονομικής σταθερότητας και τελικά σε κρίσεις 

δημόσιου χρέους (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία) και τραπεζικές κρίσεις (Ιρλανδία, 

Ισπανία). Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία σημειώθηκε απότομη 

άνοδος των επιτοκίων δανεισμού, η οποία εξέρχεται με συνέπεια από τις διεθνείς 

αγορές και την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου (EU-ΔΝΤ) (Κότιος & Παυλίδης, 2011). 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα πρέπει να θεωρηθεί ως συνέπεια της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης των ΗΠΑ στην Ευρωζώνη, όχι ως 

απομονωμένο γεγονός. Τον Μάιο του 2009, παρά την επιδείνωση της αντίστασης από 

τις πιέσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα εισήλθε σε περίοδο ύφεσης 

(IMF, 2009). Τα νέα δημοσιονομικά δεδομένα του 2009 έδειξαν ότι το έλλειμμα ήταν 

12,7% του ΑΕΠ αντί του 6% που παρουσίασε η προηγούμενη κυβέρνηση στο 

συμβούλιο το ίδιο έτος (Χαρδούβελης, 2011). 
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Η καθυστέρηση επτά μηνών στην ΕΕ συνέβαλε στην ανεπανάληπτη και 

επανειλημμένη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας (Wolf, 

2010). Στις 3 Μαΐου 2010, όταν ο φόβος της εξάπλωσης της κρίσης στην ευρωζώνη 

ήταν ορατός, η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 

Πολιτικών, Μνημόνιο Κατανόησης Ειδικών Οικονομικών Συνθηκών και Τεχνικό 

Μνημόνιο Κατανόησης που αποτελούσαν το πρόγραμμα σταθεροποίησης της 

ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2013. 

2.1.1 Η περίπτωση της Ελλάδας 
 

Παρόλο που η Ελλάδα αντιμετώπισε σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως τα 

πολύ υψηλά ελλείμματα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 κατάφερε να γίνει 

πλήρες μέλος της Ευρωζώνης το 2001. Δυστυχώς, η είσοδος της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη δεν πληρούσε τα συνήθη οικονομικά κριτήρια , αν και αυτό δεν ήταν 

προφανές από την αρχή. Παρόλο που τα χαμηλά επιτόκια οδήγησαν σε αύξηση των 

μισθών και των εισοδημάτων στην Ελλάδα, αυτή η ανάπτυξη ήταν μια ψευδαίσθηση. 

Στην πραγματικότητα, τα βασικά κράτη ΕΖ της Γερμανίας και της Γαλλίας έχουν 

επωφεληθεί από τις μεγάλες ροές κεφαλαίων προς τις περιφέρειες της ΕΖ όπως η 

Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία, οι αποκαλούμενες PIGS (ή PIIGS 

με την προσθήκη της Ιταλίας). Ως εκ τούτου, τα φτηνά χρήματα (χαμηλό κόστος 

δανεισμού) επιδεινώθηκαν στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών του PIGS και 

τελικά όλα τα PIGS έπρεπε να αντιμετωπίσουν προγράμματα διάσωσης (Baldwin & 

Giavazzi 2015; Hardouvelis & Gkionis 2016; Berend 2017). Το κυριότερο πρόβλημα 

για την Ελλάδα και η κύρια διαφορά από τα άλλα PIGS ήταν το ελληνικό χρέος σε 

σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το οποίο έφθασε το 109,4% το 2008, 

καθώς και τη στασιμότητα των κρατικών εσόδων κατά την περίοδο 2001-2007. 

Ταυτόχρονα, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα έφθασε το 5% από το 2001 έως το 

2008 (Hyppolite, 2016). 

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Τον Σεπτέμβριο του 2004 η Ελλάδα παραδέχτηκε την 

εισροή ευρώ (το όριο του ελλείμματος 3% του ΑΕΠ) λόγω του κόστους φιλοξενίας 

των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων (Carassava 2004, European Commission, 2010). Η 

οικονομία ήταν αδύναμη λόγω των χαμηλών εξαγωγών και της διαφθοράς. Κατά 

συνέπεια, οι τρεις προηγούμενοι παράγοντες επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό το 
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έλλειμμα. Δυστυχώς, χωρίς το δανεισμό, το έλλειμμα δεν μπορούσε να 

εξισορροπηθεί. Το δημόσιο έλλειμμα έφτασε το 7% του ΑΕΠ το 2007, το 10% το 

2008 και το 16% το 2009 (Thomadakis, 2015). Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 

2007-2008 οδήγησε τις αγορές να είναι πιο προσεκτικές με εύθραυστες οικονομίες 

όπως η περίπτωση της Ελλάδας. Ξαφνικά, το υψηλό δημόσιο χρέος σε σχέση με το 

ΑΕΠ ανάγκασε τις παγκόσμιες αγορές να δανείσουν στην ελληνική κυβέρνηση με 

υψηλότερα επιτόκια, τα οποία δεν ήταν προσιτά. Ταυτόχρονα, στα τέλη του 2009, οι 

σημαντικότεροι οργανισμοί αξιολόγησης (Fitch, Standard and Poor's, Moody's) 

άρχισαν ταχέως να υποβαθμίσουν τη χώρα και σταμάτησαν οι ιδιωτικές ξένες ροές 

(Hyppolite, 2016). 

Τον Σεπτέμβριο του 2009 η δεκαετής ελληνική / γερμανική διαφορά απόδοσης 

χρέους ήταν μόλις 130 μονάδες (Hardouvelis & Gkionis 2016). Ξαφνικά, τον 

Οκτώβριο του 2009 η νέα κυβέρνηση αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο ήταν 15,2% του ΑΕΠ (Baldwin & Giavazzi 

2015; Hardouvelis & Gkionis 2016). Ως αποτέλεσμα, οι αγορές έχασαν την 

εμπιστοσύνη τους στην οικονομία της Ελλάδας και, ως εκ τούτου, τον Απρίλιο του 

2010, η διαφορά απόδοσης 10ετών ομολόγων Ελλάδας / Γερμανίας υπερέβη τις 1.000 

μονάδες βάσης. Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο πτώχευσης, η Ελλάδα ζήτησε επισήμως 

οικονομική βοήθεια από την Τρόικα, μια ομάδα που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον 

Μάιο του 2010. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα υπέγραψε τρία Μνημόνια (Προγράμματα 

Οικονομικής Προσαρμογής), τα οποία ήταν στην πραγματικότητα συμφωνίες 

δανειοδοσίας, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία της (2010, 2012, 2015). 

Σύμφωνα με αυτά τα μνημόνια, η δημοσιονομική κρίση έπρεπε να αντιμετωπίσει μια 

σκληρή διαδικασία εξυγίανσης, ενώ τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση 

της κρίσης ανταγωνιστικότητας ήταν οι δραστικές περικοπές μισθών και μισθών, η 

απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και η ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών 

(Giannitsis & Zografakis 2015). Δυστυχώς, παρά την αναδιάρθρωση του δημόσιου 

χρέους και τη μαζική εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα προγράμματα 

διάσωσης (συνολικού ύψους 239 δισ. Ευρώ) δεν κατάφεραν να ανακάμψουν την 

οικονομία (Nelson et al., 2017; Zettelmeyer et al. 2017). Επτά κυβερνήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των τριών κυβερνήσεων) προσπάθησαν να βρουν λύση από 

το 2009 αλλά τελικά απέτυχαν (Berend 2017). Τα βασικά αντίμετρα της ελληνικής 
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κυβέρνησης, σύμφωνα με τις προτάσεις της Τρόικα, ήταν κυρίως η μείωση των 

μισθών, η αύξηση των φόρων, η μείωση των δημόσιων επενδύσεων, η μικρή έμμεση 

περικοπή με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) και τα νέα δάνεια με εξαιρετικά 

σοβαρές εγγυήσεις και δεσμεύσεις. 

Η σημασία της εξέτασης της περιόδου 2008-2016 στην Ελλάδα είναι σημαντική όχι 

μόνο για την εξαιρετική μείωση του ΑΕΠ (25%), που ισοδυναμεί με μια πολεμική 

περίοδο, αλλά για τις αβέβαιες κοινωνικές και οικονομικές προοπτικές (Nelson et al. 

2017). Η Ελλάδα αντιμετώπισε τον κίνδυνο του Grexit, που σημαίνει την έξοδο από 

την ευρωζώνη, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή κεφαλαιακών ελέγχων τον Ιούνιο του 

2015 (Darwish, 2015). Ένα πιθανό Grexit μπορεί να είναι προσωρινό ή μόνιμο. 

Επίσης, μια πιθανή αστάθεια στην ελληνική οικονομία μπορεί να προκαλέσει 

αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση στο Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, όπως ένα 

φαινόμενο τύπου ντόμινο (Darwish, 2015). 

 

2.2. Επίδραση οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση 

Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των ερευνών 

σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση διεξήχθη σε 

χώρες της Ασίας και της Νότιας Αμερικής και αντιμετώπισε την κρίση τις τελευταίες 

δεκαετίες. Στην Ευρώπη, οι περισσότερες έρευνες διεξήχθησαν τα τελευταία πέντε 

χρόνια από εθνικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η UNESCO. 

Η έρευνα του Filmer & Sayed (1998) σε 600 σχολεία στην Ινδονησία χαρακτήρισε ως 

σημαντικότατο αντίκτυπο της κρίσης τη μείωση των εγγραφών, ιδίως στα ιδιωτικά 

σχολεία και στο κατώτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αστικές 

περιοχές, ενώ μειώθηκαν οι μισθοί των εκπαιδευτικών, το κόστος λειτουργίας των 

σχολείων και οι δαπάνες για βιβλία και εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρόμοια 

αποτελέσματα βρέθηκαν από τους Mok, Lawler και Hinsz (2009), οι οποίοι 

μελέτησαν τις επιπτώσεις της κρίσης του 1997 στις χώρες της Ανατολικής Ασίας και 

του Ειρηνικού. Ανακάλυψαν επιπλέον επιδείνωση των προϋπάρχουσων 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και αστικών και 

αγροτικών περιοχών. 
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Από κοινωνική άποψη, η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές δαπανών 

καθώς μειώνονται τα εισοδήματα και τα εγχώρια φορολογικά έσοδα μειώνονται 

απότομα. Ο αντίκτυπος της ανερχόμενης ανεργίας εγγράφεται ήδη στα εκπαιδευτικά 

συστήματα, καθώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί υφίστανται πίεση. Μπορεί να 

υπάρχει πίεση για τα παιδιά και τη νεολαία να συμβάλλουν στην αύξηση του 

οικογενειακού εισοδήματος, με αποτέλεσμα περισσότερες σχολικές απουσίες ή 

υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης. Ο αντίκτυπος στην εκπαίδευση μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά στις αστικές και αγροτικές περιοχές, ενώ η αστική τάξη 

πλήττεται περισσότερο (UNESCO, 2010). 

Το 2009, η UNESCO (2010) σε έρευνα στη Μογγολία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό αναγνώρισε σημαντικά αποτελέσματα στην παροχή εκπαίδευσης, σε βάρος 

του ευάλωτου πληθυσμού, με αποτέλεσμα την αυξημένη απουσία των μαθητών, την 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την αύξηση της πίεσης των φτωχών 

νοικοκυριών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης. Η αγορά διδακτικού υλικού 

από εκπαιδευτικούς με δικά τους έξοδα, οδήγησε σε μειωμένο κίνητρο και απόδοση. 

Το να επιτρέπεται η εγγραφή και η μάθηση να επιδεινώνεται θα εξασθενεί την 

ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να είναι ανταγωνιστικές όταν ανακάμψει η 

παγκόσμια οικονομία (η οργάνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν έχει ημερομηνία). 

Μια πολιτική πτυχή του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση 

περιλαμβάνει: Από την πλευρά της ζήτησης, τα έσοδα των σχολείων από τους 

μαθητές και οι συνεισφορές από την κοινότητα θα μπορούσαν να μειωθούν καθώς 

μειώνονται η απασχόληση και το οικογενειακό εισόδημα, καθιστώντας τα σχολεία 

πιο εξαρτημένα από την κυβέρνηση. Από την πλευρά της προσφοράς, οι μισθοί των 

εκπαιδευτικών ενδέχεται να μειωθούν περισσότερο από το συνηθισμένο, οι κενές 

θέσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να παραμείνουν κενές και οι κατανομές για τις 

σχολικές δραστηριότητες και τις σχολικές εισροές μπορεί να μειωθούν σημαντικά, με 

ανεπιθύμητες συνέπειες στη μάθηση (UNESCO, 2010) Οι περισσότερες περικοπές 

στους μισθούς των εκπαιδευτικών, οι απολύσεις και οι μη μισθολογικές 

αποζημιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης και στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται σοβαρότερα από την 

κρίση (Ισλανδία και Ιρλανδία). Το κλείσιμο και η συγχώνευση των μικρών δημόσιων 

σχολείων (ιδίως στις αγροτικές περιοχές) έχει σημειωθεί στην πλειονότητα των 

ευρωπαϊκών χωρών (Education International 2010). 
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Σύμφωνα με την ETUCE (2012), η σημαντική πτώση των μισθών των εκπαιδευτικών 

και η απουσία υψηλότερων οικονομικών ανταμοιβών οδήγησαν σε ενδιαφέρον για 

την εξωσχολική χρήση πηγών για την προετοιμασία των διδακτικών τους ικανοτήτων 

και την αναβάθμιση των προσόντων τους (Heyneman 1990). Το αποτέλεσμα ήταν η 

αναθεώρηση της επιλογής του διδακτικού επαγγέλματος, η αξιοσημείωτη υποτίμηση 

του εκπαιδευτικού συστήματος και η ενθάρρυνση των σπουδαστών να επιλέξουν ένα 

μελλοντικό επάγγελμα βασισμένο στην επαγγελματική αποκατάσταση, την ικανότητα 

εύρεσης εργασίας εύκολα και υψηλότερα οικονομικά οφέλη (OECD, 2013) 

Σημαντικές μειώσεις μισθών μπορούν επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

προσπάθεια μιας χώρας να προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού. Κατά συνέπεια, οι χώρες θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν την 

ποιότητα της μάθησης στο μέλλον (OECD, 2013). 

Σύμφωνα με τον Heyneman (1990), οι γονείς επαναπροσδιόρισαν τα οικονομικά και 

τις ανάγκες τους λόγω της κρίσης, μειώνοντας ή σταματώντας τη διδασκαλία λόγω 

αδυναμίας να αγοράσουν διδακτικό υλικό για τη μελέτη των παιδιών τους στο σπίτι. 

Επίσης εντοπίστηκε η αδυναμία κάλυψης του κόστους των σχολικών 

δραστηριοτήτων ((The Forum on Education Abroad, 2009). Η έρευνα του ΟΟΣΑ το 

2009 (Damme & Karkkainen 2011) περιγράφει τα κύρια αποτελέσματα της 

οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση: 

1. Σημαντική αύξηση της ζήτησης για μη υποχρεωτική εκπαίδευση ως 

αποτέλεσμα της αυξημένης ανεργίας, 

2. Οι περικοπές του προϋπολογισμού στην εκπαίδευση σε ορισμένες χώρες, 

3. Αυξημένα άμεσα ή έμμεσα μέτρα τόνωσης για τη μείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, η ανώτερη και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

επωφελούνται περισσότερο, 

4. Σημαντικές επιπτώσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις. 

 

Μόνο τέσσερις χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ισλανδία και η Ιρλανδία, 

όπου η χρηματοδότηση και οι μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης 

είναι δημόσιες, αναφέρθηκαν ότι επηρεάστηκαν κατά κάποιο τρόπο από την κρίση. 
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Επιπλέον, μόνο η Ελλάδα και η Πολωνία ανέφεραν ότι οι δαπάνες για τόνωση έχουν 

ωφεληθεί κατά κάποιον τρόπο σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. 

Σε μια έρευνα του ΟΟΣΑ το 2010 (Damme & Karkkainen 2011) αναφέρθηκε ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την οικονομική ανάκαμψη, 

επωφελείται από τα κίνητρα και τα κοινωνικά μέτρα και οι κυβερνήσεις φαίνεται να 

είναι μάλλον επιτυχείς στην προστασία των δαπανών για την εκπαίδευση, ενώ μόνο 

σε λίγες χώρες έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση, έχει σημειωθεί γενικότερη 

μείωση των δαπανών. Η μείωση της ανεργίας, η ικανοποίηση των αυξημένων 

απαιτήσεων, η προετοιμασία της μελλοντικής ανάπτυξης και η ενθάρρυνση της 

καινοτομίας αποτελούν πολιτικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Σημαντική αύξηση της ζήτησης για μη υποχρεωτική και 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση παρατηρήθηκε σε πολλές χώρες ως αποτέλεσμα της αύξησης της 

ανεργίας. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση δεν μετατρέπεται συστηματικά σε 

περισσότερους χώρους κατάρτισης λόγω της μειωμένης ικανότητας των επιχειρήσεων 

να διατηρούν τις επενδύσεις κατάρτισης. Συμπερασματικά, ο αντίκτυπος της 

οικονομικής κρίσης εξαρτάται από το πλαίσιο της χώρας και μπορεί να διαφέρει με 

την πάροδο του χρόνου, εντός και μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης σε μια 

συγκεκριμένη χώρα.  

2.2.1 Οικονομική κρίση και εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση προέρχονται από εθνικούς 

οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, ενώ η πλειονότητα των υφιστάμενων ερευνών 

επικεντρώνεται στους τομείς της ιατρικής περίθαλψης (Kiriopoulos & Tsiantou 2010) 

και της ψυχικής υγείας (Bouras & Likouras 2011). 

Σε μια έρευνα του ΟΟΣΑ το 2009 (Damme & Karkkainen 2011), αναφέρεται ότι 

στην Ελλάδα η εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων επιταχύνθηκε λόγω 

της κρίσης, στη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας και της ανώτερης δευτεροβάθμιας 

και της προσχολικής εκπαίδευσης. Πρόσθετη ώθηση δόθηκε στη μεταρρύθμιση 

σχετικά με την προώθηση των δεξιοτήτων και των επενδύσεων στις ΤΠΕ. Η Ελλάδα 
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αναφέρει εκτεταμένες περικοπές στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση το 2011 

ως αποτέλεσμα της κρίσης. 

Είναι αυτονόητο ότι η οικονομική ύφεση επηρέασε τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων, καθώς, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2013), σημειώθηκε μείωση 

των χρημάτων που δαπανώνται για την εκπαίδευση μεταξύ 2009 και 2010 και των 

μισθών των εκπαιδευτικών σε 12 από τις 25 χώρες μέλη μεταξύ 2009 και 2011. 

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

εκπαιδευτικοί λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν η μείωση των κενών θέσεων 

εργασίας (Αλεξίου, 2012; Ζιωντάκη, 2014) και οι μισθοί των εκπαιδευτικών 

(Ντολιοπούλου, 2015; Karkkainen, 2010; OECD, 2013), η ταυτόχρονη αύξηση του 

χρόνου εργασίας και η έλλειψη προσωπικού, η κατάλληλη δόμηση, ο εξοπλισμός και 

τα είδη γραφείου (Αλεξίου, 2012). Παρόμοια προβλήματα αποκάλυψε και η 

Γαλανάκη (2015), τονίζοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός σχολείων αντιμετωπίζει 

έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικό εξοπλισμό και διορθωτική διδασκαλία, καθώς και 

αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη λόγω της συγχώνευσης σχολείων. 

Επιπλέον, οι Mouza και Souchamvali (2015) διαπίστωσαν ότι οι δάσκαλοι της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν πολύ άγχος λόγω της μείωσης των 

μισθών, της επαγγελματικής αβεβαιότητας και της αξιολόγησης. 

Δεδομένου ότι η οικονομική κρίση μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις στη ζωή και 

την εκπαίδευση των ανθρώπων, απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις 

επιπτώσεις της, τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στα σχολεία με 

στόχο τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά λόγω της οικονομικής ύφεσης.  

2.2.2 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και στους αποφοίτους της 
 

Σχεδόν 11 χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, η ελληνική κοινωνία 

φαινόταν να συγχέεται και να διαχωρίζεται για τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Bougioukos, 2013). Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στην ιστορία της 

σύγχρονης Ελλάδας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

προκειμένου να συμβαδίζει με τις αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες ενός ταχέως 

μεταβαλλόμενου κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Παρά τις 
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βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, οι περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν ότι το 

ελληνικό σύστημα είναι ανεπαρκές και υπερκεντρωμένο λόγω εκτεταμένης 

νομοθεσίας και γραφειοκρατίας (Πλατσίδου & Διαμαντοπολου, 2009). 

Η κρίση που άρχισε το 2009 θεωρήθηκε ως μια χρυσή ευκαιρία να μεταρρυθμιστεί η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, μια για πάντα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για την 

μεταρρύθμιση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  στην Ελλάδα, ο οποίος 

ψηφίστηκε το 2011 (Νόμοι 4009/2011 και 4076/2012), είχε ως στόχο να εισαγάγει 

θεμελιώδεις αλλαγές προκειμένου να οικοδομηθούν τα θεμέλια για σύστημα 

πλησιέστερο στον μέσο όρο της ΕΕ (Koutsogeorgopoulou et al ., 2014). Οι 

προτεινόμενες αλλαγές, γνωστές ως «σχέδιο Αθηνά» (Πίνακας 3), περιελάμβαναν τα 

εξής: 

 Στο πλαίσιο του νέου εκλογικού συστήματος, οι πρυτάνεις διορίζονται από 

ένα διοικητικό συμβούλιο, μετά από μια διεθνή διαδικασία πρόσληψης που 

ανοίγει δημόσια σε οποιονδήποτε υποψήφιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

θέσης. 

 Τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης οικονομικών και ανθρωπίνων 

πόρων από το Υπουργείο Παιδείας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για 

την αύξηση της αυτονομίας και της λογοδοσίας. 

 Ο αριθμός των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε από 40 σε 32 

και ο αριθμός των υπηρεσιών από 528 σε 408, με δυνατότητα περαιτέρω 

εξορθολογισμού. Το κλείσιμο ή η συγχώνευση των τμημάτων οδήγησε σε 

σημαντικό αριθμό απολύσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. 

 Υπήρχαν επίσης σχέδια για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης 

δεδομένων για τον πληθυσμό των φοιτητών και του προσωπικού, για την 

οικονομική πληροφόρηση και την έρευνα, προκειμένου να παρακολουθείται η 

υποδομή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να ενισχυθεί η 

παρακολούθηση, ένα λεπτομερές Σχέδιο Δράσης παρέχει δύο φορές τον χρόνο 

(Ιούνιο και Δεκέμβριο) κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο να 

προσεγγίσει η Ελλάδα τον μέσο όρο της ΕΕ. 
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Η ανακοίνωση αυτών των αλλαγών το 2011 προκάλεσε έντονη αντίδραση από την 

αντιπολίτευση και κυρίως τις ομάδες φοιτητών.  Οι συμφωνίες για το ελληνικό χρέος 

έχουν οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές στη συνολική δημόσια χρηματοδότηση και, 

όπως αναμένεται, σε σοβαρές μειώσεις της χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία 

βασίζονται κυρίως στη δημόσια οικονομική στήριξη, έχουν επηρεαστεί αρνητικά 

(Koulouris, Moniarou-Papakonstantinou & Kyriaki-Manessi, 2014). Σύμφωνα με τα 

δημοσιευμένα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 2014, η χρηματοδότηση για το 

Υπουργείο Παιδείας για το επόμενο έτος ανέρχονταν συνολικά σε 4,5 δισ. Ευρώ που 

αντιστοιχεί σε καθαρή μείωση 400 εκατ. Ευρώ, δηλαδή κατά 8,1%,. Από τον 

προϋπολογισμό αυτό, κατανεμήθηκαν 877 εκατομμύρια ευρώ στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και περίπου λιγότερο από το 30% της επένδυσης σε υποδομές, εξοπλισμό 

και έρευνα. Οι αριθμοί μειώνονται σημαντικά από το 2012, τα συνολικά κεφάλαια 

μείωσης ανέρχονταν σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ και η προβλεπόμενη 

χρηματοδότηση για επενδύσεις και η έρευνα ήταν υψηλότερη κατά 40% (Stratis, 

2014). Τα σκληρά μέτρα λιτότητας έχουν ωθήσει τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα να 

καταλήξουν σε κατάρρευση, καθώς πολλά από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της χώρας που πλήττονται από το χρέος αναγκάζονται να αναστείλουν τις 

δραστηριότητές τους. 

Όσον αφορά τις μη ακαδημαϊκές απαιτήσεις προϋπολογισμού, πολλά ιδρύματα 

αναγκάζονται να καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης και επισκευής σε ελάχιστα 

επίπεδα. Η συγκλονιστική εικόνα της κακής κατάστασης των εγκαταστάσεων των 

κορυφαίων πανεπιστημίων και των φοιτητικών καταλυμάτων στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη καταδεικνύει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην «ελεύθερη» 

δημόσια εκπαίδευση: κακή συντήρηση κτιρίων, σωροί σκουπιδιών παντού, διακίνηση 

ναρκωτικών, λεηλασίες και βανδαλισμοί, είναι μερικές από τις εικόνες που 

αναφέρονται σε γκέτο, όχι ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη 

πλευρά, υπάρχουν λίγα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ που διαχειρίζονται ακόμη 

και σε περιόδους λιτότητας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας και άριστων 

πτυχιούχων (ResearchRanking.org). 

Ο αντίκτυπος των επιβληθέντων μέτρων λιτότητας ήταν επίσης καταστροφικός για το 

πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό προσωπικό και το προσωπικό της σχολής. Από το 2009, 

πολλές θέσεις των καθηγητών καταργήθηκαν, απλά, αντικαθιστώντας το προσωπικό 
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που αποσύρθηκε. Επιπλέον, η οικονομική κρίση ανάγκασε πολλούς ειδικευμένους 

ακαδημαϊκούς της χώρας να μετακομίσουν στο εξωτερικό σε αυξανόμενο αριθμό 

αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον (The Press Project, 2014). Ο δείκτης προσλήψεων 

στον δημόσιο τομέα επεκτάθηκε σε όλα τα ινστιτούτα και τους οργανισμούς: μία 

πρόσληψη για κάθε δέκα συνταξιοδοτήσεις (Aggelopoulos & Astrinaki, 2011). Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών 

υπαλλήλων αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τα σχέδια συνταξιοδότησης λόγω των 

ταχέων αλλαγών στα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά προγράμματα Οι ελλείψεις 

χρηματοδότησης είχαν επίσης ως αποτέλεσμα περικοπές στον προϋπολογισμό του 

προσωπικού με μερική απασχόληση, γεγονός που με τη σειρά του εξάλειψε τη 

δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων. Αυτό δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα 

σε πολλά ιδρύματα, τα οποία βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτο προσωπικό για 

διαλέξεις και εργαστηριακές εργασίες (Koulouris et al., 2014). Η κατάσταση 

χειροτέρεψε όταν το 2013, με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αποφάσισε να συμπεριλάβει 1349 

διοικητικούς υπαλλήλους από οκτώ πανεπιστήμια στο πρόγραμμα κινητικότητας 

(Bougioukos, 2013).  

Οι παραπάνω συνθήκες σύμφωνα με τους Christopoulos et al. (2014) οδηγούν τους 

φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων σε αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών ή 

εργασίας στο εξωτερικό τονώνοντας έτσι το φαινόμενο του brain drain.  
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Κεφάλαιο 3. Brain drain στην οικονομική κρίση  

3.1. Brain drain και οικονομική κρίση 
 

Η ανάλυση του φαινόμενου της διαρροής εγκεφάλων έχει μεγάλη σημασία στον 

τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και έχει αναγνωρίσει σημαντική προσοχή. 

Επιπλέον, θεωρείται σημαντικό θέμα από οικονομολόγους και κυβερνητικούς 

σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο (Wong & Yip 1999). Δεδομένου ότι η διαρροή 

εγκεφάλων δίνει έμφαση στην φυγή ειδικευμένων και εξειδικευμένων ατόμων προς 

χώρες με υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Ορίζεται ως διεθνής μετανάστευση 

ειδικευμένων και επαγγελματιών εργαζομένων (Wong & Yip 1999). Οι Lien και 

Wang (2005) ορίζουν τη διαρροή εγκεφάλων ως ροές μεταναστών υψηλής ειδίκευσης 

από αναπτυσσόμενες χώρες σε ανεπτυγμένες χώρες. Η διαρροή εγκεφάλων έχει το 

αρνητικό νόημα της απώλειας ανθρώπινου κεφαλαίου σε σχέση με τη χώρα 

προέλευσης, τις αρνητικές συνέπειες της ευημερίας για τη χώρα προέλευσης 

(Bhagwati & Hamada 1974) και την αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού στη 

χώρα υποδοχής. 

Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια οικονομική κρίση. Μετά το 2007, η χώρα 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, όπως χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης, υψηλό 

ποσοστό ανεργίας, εργασιακή ανασφάλεια, πολιτική αστάθεια, φορολογική εισβολή 

κλπ. Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα η ελληνική διαρροή εγκεφάλων φαίνεται 

αναπόφευκτη. Σύμφωνα με τους Ifanti et al. (2014) οι βασικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επιδείνωση της διαρροής εγκεφάλων στην Ελλάδα συνδέονται 

στενά με τα αίτια της οικονομικής κρίσης και τις εντυπωσιακές επιπτώσεις της στην 

ελληνική κοινωνία. Ο Malkoutzis (2011) δήλωσε ότι είναι η ελληνική 

χρηματοπιστωτική κρίση και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία που προκάλεσε μαζική 

έξοδο από ταλαντούχους και εξειδικευμένους ιατρούς, αναζητώντας καλύτερες 

ευκαιρίες απασχόλησης και μισθούς αλλού. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι 

μειωμένοι μισθοί, οι αυστηροί φόροι, η πολιτική διαφθορά και η πολιτική αστάθεια 

οδηγούν στην αποχώρηση των γνώριμων, ταλαντούχων, μορφωμένων και 

εξειδικευμένων Ελλήνων από την Ελλάδα σε άλλη χώρα. Οι Ifanti et al. (2014) 

δήλωσαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Σουηδία και πολλές άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας στους τομείς 
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της υγειονομικής περίθαλψης και η ζήτηση για ειδικευμένους ιατρούς είναι υψηλή. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι γιατροί εγκαταλείπουν την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τον Labrianidis (2011), οι Έλληνες επαγγελματίες προτιμούν να 

μεταναστεύσουν στη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τις 

ΗΠΑ. Πρόσφατα, η μελέτη των Holezas & Tsakloglou (2008) έδειξε ότι νέοι 

Έλληνες απόφοιτοι όλων των επιστημονικών πεδίων μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται διαγραμματικά τα στοιχεία για το πόσο αυξήθηκαν ή 

μειώθηκαν οι Έλληνες που ζουν σε χώρες της ΕΕ μεταξύ 2016 και 2018 (Eurostat, 

2018). 

 

 

Σχήμα 1. Στοιχεία της Eurostat για το πόσο αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι Έλληνες που ζουν σε 
χώρες της ΕΕ μεταξύ 2016 και 2018 (Eurostat, 2018). 
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3.2. Ιστορική επισκόπηση του φαινομένου brain drain στην Ελλάδα 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο προσκήνιο μια μορφή μετανάστευσης που στο 

παρελθόν παρατηρούνταν σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή σε άτομα με υψηλά 

προσόντα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επίδραση της "κρίσης" και κυρίως στην 

επιδείνωση των επιπέδων ανεργίας του νεότερου και πιο μορφωμένου τμήματος του 

πληθυσμού. Η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ύπαρξη υψηλών 

προσόντων έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου τόσο ως 

επένδυση για τον ίδιο τον ίδιο όσο και ως επένδυση για το κράτος (Kelo & Wachter , 

2004). 

Το πρώτο κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων διανοουμένων χρονολογείται μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να συμβάλουν 

στην ανασυγκρότηση της καταστραμμένης Ευρώπης (Λαμπριανίδης, 2011). 

Μόνο με εκείνους που μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεκαετία του '50, η 

Ελλάδα έχασε ετησίως το 21% των αποφοίτων μηχανικής. Ο αριθμός είναι πολύ 

μεγαλύτερος εάν προστεθούν μετανάστες που κινούνται προς τη Δυτική Ευρώπη. Το 

φαινόμενο επιδεινώθηκε στη δεκαετία του '70. Οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται 

για την έξοδο των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 2000 είναι κυρίως το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας καθώς και η περιορισμένη ζήτηση για εργαζόμενους υψηλής 

ειδίκευσης και κατ’ επέκταση η αδυναμία απορρόφησης από την εγχώρια αγορά 

εργασίας (Λαμπριανίδης, 2011). 

Μεγαλύτερες μερίδες του επιστημονικού εργατικού δυναμικού της χώρας οδήγησαν 

στη μετανάστευση, προκειμένου να αναζητήσουν απασχόληση στις βιομηχανικές 

περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής. Σύμφωνα με έκθεση της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Ελλήνων Εργαζομένων (ΓΣΕΕ), το 38% των νέων φαίνεται έτοιμο 

να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Στην ίδια έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής 

της νέας γενιάς μεταναστών έχει υψηλά προσόντα στους τομείς της οικονομίας, της 
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εμπορίας και των νομικών επιστημών, το 73% κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα, ενώ το 

51,2% έχει επίσης διδακτορική εκπαίδευση (ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ, 2010) . 

Σύμφωνα με έρευνες, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα πρόσθετο κίνητρο για ξένη 

μετανάστευση οφείλεται στο γεγονός ότι το 68,4% των Ελλήνων αποφοίτων που 

εργάζονται στο εξωτερικό αμείβεται με πάνω από 40.000 ευρώ ετησίως, ενώ 

ταυτόχρονα στην Ελλάδα το αντίστοιχο ετήσιο εισόδημα είναι πολύ μικρότερο. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να υπολογίσουμε την απώλεια μεγάλου ποσοστού (84%) από 

όλους εκείνους που μετανάστευσαν για σπουδές και επέλεξαν να μην επιστρέψουν 

στη χώρα (Λαμπριανίδης, 2011). 

Οι Έλληνες απόφοιτοι στο εξωτερικό εργάζονται σε 532 πόλεις. Πρώτα στον 

ελληνικό επιστημονικό πληθυσμό έρχεται το Λονδίνο και με τη σειρά του 

ακολουθούν η Νέα Υόρκη, οι Βρυξέλλες, η Βοστώνη, το Παρίσι, η Γενεύη, το 

Μόναχο, η Ουάσιγκτον, η Ζυρίχη και το Σικάγο. Όσον αφορά τους φοιτητές που 

σπουδάζουν στο εξωτερικό, ανέρχονται σε 88.000 και είναι διασκορπισμένοι σε 45 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι στατιστικές και οι μελέτες (Chaichian, 2011) δείχνουν 

ότι η πνευματική «αιμορραγία» που υπέστη η Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες 

στον κόσμο. Ο αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται στην Αμερική 

(4.000) προσεγγίζει επικίνδυνα τους επιστήμονες που εργάζονται στην Ελλάδα 

(5.000) 

Σε ένα δείγμα 5.442 ηλικιωμένων και πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει 

ερευνήσει η Kapa Research, εμφανίζονται υψηλά επίπεδα απογοήτευσης και 

απαισιοδοξίας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα. 

περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι θα εγκαταλείψουν τη χώρα 

εάν τους δοθεί η ευκαιρία και οι μισοί από αυτούς έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα 

μέτρα για να το πράξουν (Kappa Research, 2010). 

Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν μια σαφή τάση των νέων πτυχιούχων να 

εγκαταλείψουν τη χώρα προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους 

στόχους και να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Προς το παρόν 

γίνονται συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων επιστροφής των 

Ελλήνων ερευνητών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το 

Ρομπόλης (2007) από το 1998 έως το 2007 μετανάστευσαν 550.000 άτομα με υψηλή 

εξειδίκευση, ενώ ο εκτιμώμενος αριθμός αποφοίτων ελληνικών που ζουν και 
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εργάζονται σήμερα σε ξένες χώρες είναι μεταξύ 114.000 και 139.000, δηλαδή 

περίπου 9% - 11% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα μπορούσε κανείς 

να αναρωτηθεί ποιο θα ήταν το πρόσωπο της σημερινής Ελλάδας, αν η χώρα 

κατάφερε να συγκρατήσει όλους τους ανθρώπινους πόρους της. 

 

3.3. Το φαινόμενο brain drain στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 

 

Το φαινόμενο brain drain στην Ελλάδα υπήρξε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 

1950 και σήμερα έχει ενταθεί δραματικά σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι η Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του '50 έχανε ετησίως 

το 21% των πτυχιούχων μηχανικής που κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ (Grubel & 

Scott, 1966). Στη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής 

στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδας, το 35% των πτυχιούχων μηχανικών, το 27% των 

πτυχιούχων φυσικών επιστημών και το 25% των πτυχιούχων ιατρικών σχολείων 

έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Ρομπόλης (2007) εκτιμά ότι για την περίοδο 1998-

2007, συνολικά 550.000 Έλληνες (7,3% του ενεργού πληθυσμού) μετανάστευσαν στο 

εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε επαγγελματικές θέσεις υψηλής ειδίκευσης. 

Σύμφωνα με τον Λαμπριανίδη (2011) ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων που ζουν 

σήμερα στο εξωτερικό εκτιμάται σε 114.000 έως 139.000 και εάν αυτός ο αριθμός 

εκφράζεται σε ποσοστά, θα είναι μεταξύ 9% και 11% των αποφοίτων της χώρας που 

έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια και ανώτερα τεχνικά ινστιτούτα. Το ποσοστό 

αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές 

χώρες που έχουν πληγεί και από την κρίση (Ruiz & Vargas-Silva, 2009; Zetter, 

2009). 

Η μετανάστευση των επιστημόνων οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων θέσεων 

εργασίας και προοπτικών σταδιοδρομίας στη χώρα καθώς και στις βελτιωμένες και 

αναβαθμισμένες προοπτικές στις χώρες υποδοχής. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει 

συνήθως τους πιο εξειδικευμένους και μορφωμένους νέους πολίτες και γι 'αυτό το 

λόγο τα’ αρνητικά αποτελέσματα για την Ελλάδα μεγιστοποιούνται (Katseli et al., 

2006; Lowell & Findlay, 2002). Η κινητικότητα των Ελλήνων ερευνητών - οι οποίοι 
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εργάζονται ήδη σε ερευνητικά κέντρα - είναι ο μεγαλύτερος στην ΕΕ (73% έναντι 

56%, του μέσου όρου της ΕΕ). 

Το φαινόμενο της -νέας- μετανάστευσης των νέων επιστημόνων που δεν έχουν βρει 

θέση στην αγορά εργασίας ή τη φύση της απασχόλησής τους η οποία να συμβαδίζει 

με τις σπουδές και τα προσόντα τους, οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους 

(Λαμπριανιδης, 2011): 

 Τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, όπως τα βρίσκουν μετά την 

αποφοίτησή τους από τα πανεπιστήμια. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η 

αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό προσφέρει καλύτερες προοπτικές για την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την αξιοκρατία στο χώρο εργασίας και οικονομικά 

πλεονεκτήματα, πέρα από την απόκτηση όλο και περισσότερων 

εξειδικευμένων γνώσεων. 

 Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των αποφοίτων ανώτερων ιδρυμάτων που 

εγκαταλείπουν την Ελλάδα αυξάνεται διαρκώς, καθώς η ύφεση που 

επιδεινώνεται συνεχώς «πνίγει» την αγορά εργασίας, η οποία με τη σειρά της 

δεν μπορεί να τις απορροφήσει. Η υψηλή ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί 

ωθούν τους νέους απόφοιτους να εγκαταλείψουν τη χώρα. 

 Άλλος λόγος συνδέεται με την έλλειψη δημιουργίας θέσεων εργασίας από 

επιχειρήσεις που μειώνονται στη χώρα. Πολλοί από αυτούς παίρνουν τα 

χρήματά τους στο εξωτερικό και επενδύουν εκεί. Πολλοί άρχισαν να 

μετατοπίζουν την παραγωγή τους ή ακόμη και την έδρα τους σε γειτονικές 

χώρες με λιγότερο βιώσιμη φορολογία. Παράλληλα, όλο και λιγότερη εισροή 

ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Επιπλέον, υπάρχει πολύ υψηλή ανεργία για 

τους απόφοιτους πανεπιστημίων σε σύγκριση με εκείνη των αποφοίτων της 

βασικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αυτό το παράδοξο οφείλεται πιθανώς στην αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και των 

προσόντων των αποφοίτων με εκείνα που ζητά η αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η 

διέξοδος σε νέους επιστήμονες είναι η μετανάστευση στο εξωτερικό. όπου μπορούν 

να αναζητήσουν ευκαιρίες που σχετίζονται με τις σπουδές και τα προσόντα τους και 

όπου θα μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η άποψη αυτή, μολονότι 

είναι λογική για τους εξειδικευμένους επιστήμονες, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη 

λύση για τη χώρα από τη στιγμή που η έξοδος νέων και απόφοιτων της στερεί από 
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σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη 

(Schiff, 2005). 

 

 

3.4. Έρευνες για το φαινόμενο brain drain στην Ελλάδα  

 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων στην Ελλάδα δεν είναι άφθονη. 

Αντίθετα, υπάρχουν λίγες μόνο μελέτες που επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα. 

Ο Sarantinos (2012) υποστηρίζει ότι η διαρροή εγκεφάλων είναι γενικά ένα ασταθές 

φαινόμενο που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων που συνεπάγεται συνεχείς εισροές και 

εκροές σε ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 

φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων έχει λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις σε μια 

ανεπτυγμένη χώρα όπως η Ελλάδα. Παρά τη σημασία της διαρροής εγκεφάλων στην 

Ελλάδα και ίσως για άλλες προβληματικές οικονομίες της Νότιας Ευρώπης, το 

πρόβλημα αυτό δεν υπήρξε στον πυρήνα του ακαδημαϊκού και του δημοσίου 

συμφέροντος. Καθώς η κρίση συνεχίζει να εξελίσσεται, η ανάγκη για εμπειρική 

έρευνα γίνεται ακόμα πιο έντονη. Εξάλλου, η μείωση της εκροής των νέων με υψηλά 

εκπαιδευτικά προσόντα αποτελεί προϋπόθεση για μια μελλοντική οικονομική 

ανάκαμψη. 

Ο Malkoutzis (2011) υποστηρίζει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των προηγούμενων 

περιπτώσεων μετανάστευσης των Ελλήνων και της σημερινής. Αντίθετα με το 

παρελθόν, σήμερα οι Έλληνες μετανάστες δεν είναι ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά είναι 

καλά μορφωμένοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας είναι 

πολύ υψηλό για νέους και καλά μορφωμένους και ταλαντούχους Έλληνες στη χώρα, 

ενώ ακόμη και αν εισέλθουν στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν 

πολύ χαμηλούς μισθούς. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αναζητούν 

ενεργά απασχόληση σε άλλες χώρες. Αυτό το είδος μετανάστευσης όμως 

συνεπάγεται απώλεια από πλευράς δυναμισμού και νοοτροπίας για την ελληνική 

κοινωνία. Συνολικά, υποστηρίζεται ότι η οικονομική κρίση και η ανεργία των νέων 

αποτελούν σοβαρή απειλή για την ελληνική κοινωνία διότι, δεδομένης της 
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ετοιμότητας των νεότερων Ελλήνων να εγκαταλείψουν τη χώρα, η Ελλάδα δεν 

μπορεί να επωφεληθεί από τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους. Πράγματι, οι 

νεοελληνικοί μετανάστες έχουν εκπαίδευση και δεξιότητες που μπορούν να 

ξεπεράσουν και άλλους Ευρωπαίους. Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των 

μεταναστών είναι άτομα που πρόσφατα αποφοίτησαν από ελληνικό πανεπιστήμιο. 

Εξάλλου, ένας στους τρεις αποφοίτους στην Ελλάδα είναι άνεργος, ενώ το ποσοστό 

ανεργίας για τους πτυχιούχους MSc έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Επιπλέον, ενώ η 

Ελλάδα ήταν προηγουμένως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φοιτητών που 

επέστρεφαν στο σπίτι τους, τώρα εγκαθίστανται στο εξωτερικό. 

Στην πραγματικότητα, η πρώτη μελέτη για τη διαρροή εγκεφάλων στην Ελλάδα είναι 

αυτή της Labrianidis & Vogiatzis (2013). Υπογραμμίζουν ότι το φαινόμενο της 

διαρροής εγκεφάλων, ήτοι η μετανάστευση ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 

αποτελεί σημαντική απειλή για την ανάπτυξη της χώρας καταγωγής τους. Η μελέτη 

των Labrianidis & Vogiatzis (2013) επικεντρώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας και 

χρησιμοποιεί πρωτογενή δεδομένα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ένα ερωτηματολόγιο 

με ημι-δομή το οποίο περιέχει συνολικά 76 ερωτήσεις σε πέντε διαφορετικά τμήματα 

(ερωτήσεις φίλτρων, δημογραφικά στοιχεία, ζωή και εργασία στο εξωτερικό, ζωή και 

εργασία στην Ελλάδα μετά την επιστροφή, αίτημα για πρόσθετες διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Από τα χίλια οκτακόσια είκοσι ένα άτομα -1.821- που 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια της μελέτης δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

ατόμων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα δεν είναι πιθανό να επιστρέψουν, και 

ειδικότερα η μελέτη δείχνει ότι πάνω από το ήμισυ (51,6%) των συμμετεχόντων 

κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα (69%) μετανάστευσε από την Ελλάδα μετά το 1990. 

Η μετανάστευση από την Ελλάδα σχετίζεται κυρίως με την καλύτερη επαγγελματική 

σταδιοδρομία στο εξωτερικό, τη δουλειά στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους 

και το ικανοποιητικό εισόδημα.  Συνολικά το πρότυπο της διαρροής εγκεφάλων που 

προσδιορίζει ο Labrianidis & Vogiatzis (2013) αναφέρεται σε υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο οι οποίοι είναι κυρίως προσανατολισμένοι προς μια επιτυχημένη 

σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα χάνει το υψηλό 

μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο κύριος 

λόγος για τη διαρροή εγκεφάλων είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης για εργατικό δυναμικό με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο έχει αυξηθεί 

δραματικά μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση. 
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Τα τελευταία χρόνια, ως εκ τούτου, το πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων στην 

Ελλάδα έχει καταστεί ακόμη πιο πιεστικό. Από το 2009, τα ελληνικά άτομα άρχισαν 

να μεταναστεύουν, κυρίως σε αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. Ο σκοπός αυτών των μεταναστών είναι να βρουν μια 

δουλειά και ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτής 

της σύγχρονης μετανάστευσης είναι ο μεγάλος αριθμός επιστημόνων και ιδιαίτερα οι 

νέοι. Το πρόβλημα αυτό, που συνεπάγεται τη διαρροή επιστημονικού προσωπικού 

στο εξωτερικό, αναμένεται να έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, η διαρροή εγκεφάλων τα τελευταία χρόνια 

έχει ως αποτέλεσμα χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα. Οι έρευνες έχουν 

δείξει ότι εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα 

απορρόφησης επιστημόνων και ειδικευμένων επαγγελματιών, με αποτέλεσμα πολλοί 

επιστήμονες να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

Ελλάδα, το 90% όλων των μεταναστών για την περίοδο 2010-2013 έχουν 

πανεπιστημιακό πτυχίο, ενώ η ηλικία τους είναι σχετικά χαμηλή, ενώ το 48% είναι 

κάτω των 30 ετών και το 49% είναι μεταξύ 31 - 45 ετών (Christopoulos et al., 2014). 

Οι Triandafyllidou,και Gropas (2014) αναλύουν επίσης εμπειρικά δεδομένα 

εξειδικευμένων μεταναστών από την Ελλάδα και την Ιταλία. Υποστηρίζουν ότι η 

οικονομική κρίση έχει μεγεθύνει τους παράγοντες "ώθησης" που ήδη ενθάρρυναν 

τους επιστήμονες να μετακομίσουν στο εξωτερικό. Το 89% των Ελλήνων 

ερωτηθέντων ήταν υψηλού επιπέδου, κατέχοντας πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ενώ το 53,7% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 14,5% διδάκτορες. 

Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης τους είναι ότι η μετανάστευση δεν προκαλείται 

μόνο από την ανεργία, καθώς οι ερωτηθέντες δίνουν έμφαση σε θέματα όπως οι 

μελλοντικές προοπτικές (51%) και οι ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 

ανάπτυξης (50%). Συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες 

ερωτηθέντες απασχολούνταν πριν από την αναχώρησή τους. Έτσι, δεν προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι μόνο το 21% των ερωτηθέντων της Ελλάδας δήλωσε ότι η 

ανεργία αποτελεί τον κύριο λόγο της αποχώρησης, ενώ μόνο το 19% των 

ερωτηθέντων δήλωσε χαμηλούς μισθούς. Επιπλέον, η Triandafyllidou & Gropas 

(2014) υποστηρίζει ότι η μετανάστευση ατόμων υψηλής ειδίκευσης έχει μια 

ενδοευρωπαϊκή τάση, ενώ οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες (Ηνωμένο 
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Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες) είναι οι κύριοι προορισμοί για τους 

Έλληνες ερωτηθέντες. 

Επιπλέον, το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων στην Ελλάδα είναι πολύ εμφανές 

στους γιατρούς. Πράγματι, οι Ifanti et al. (2014) εστιάζουν στη μετανάστευση των 

ιατρών στην Ελλάδα και ερμηνεύουν τη διαρροή εγκεφάλων ως αποτέλεσμα της 

σοβαρότητας της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι η 

ανεργία είναι ο σημαντικότερος λόγος που ωθεί τους γιατρούς να αναζητήσουν 

ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό. Η ανεργία ακολουθείται από εργασιακή 

ανασφάλεια, μείωση των μισθών, υψηλή φορολογία και μείωση των δαπανών για 

έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α). Ταυτόχρονα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 

Γερμανία και η Σουηδία, έχουν έλλειψη εξειδικευμένων ιατρών, η ελληνική αγορά 

εργασίας προσφέρει ελάχιστες ευκαιρίες και, ως εκ τούτου, οι γιατροί αποφασίζουν 

να αφήσουν τη χώρα τους να αναζητήσουν εργασία σε πιο ευημερούσες οικονομίες 

στο εξωτερικό. Θα ήταν πιθανό ότι, όταν η ελληνική οικονομία και η αγορά εργασίας 

θα ανακάμψουν, πολλοί γιατροί θα επιστρέψουν, αλλά ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι 

όσο περισσότερο χρόνο οι άνθρωποι απασχολούνται στο εξωτερικό, τόσο λιγότερο 

πιθανό είναι να επαναπατριστούν. Μια πρόσθετη διάσταση της διαρροής εγκεφάλων 

των γιατρών στην Ελλάδα είναι ο μεγάλος αριθμός τους μεταξύ των χωρών του 

ΟΟΣΑ, καθώς η Ελλάδα είχε συνήθως την υψηλότερη αναλογία ιατρών. Επομένως, 

είναι εύλογο το γεγονός ότι η πλειονότητα των ιατρών δεν μπορεί να απορροφηθεί 

από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Η οικονομική ύφεση επιδεινώθηκε 

περαιτέρω. 

Πράγματι, στην περίπτωση της Ελλάδας παρατηρείται τεράστια διαρροή εγκεφάλων, 

η οποία είναι πρωτοφανής για μια προηγμένη δυτική οικονομία στη σύγχρονη εποχή. 

Μετά την κρίση εκτιμάται ότι περισσότεροι από 200.000 Έλληνες μετανάστευσαν 

στο εξωτερικό. Αυτή η εκροή είναι μάλλον ένα από τα πιο καταστροφικά 

αποτελέσματα της ελληνικής οικονομικής κατάρρευσης και αντιπροσωπεύει τεράστια 

απώλεια από πλευράς ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι Έλληνες που έχουν σπουδάσει, 

δαπανώντας πολλά χρήματα, εργάζονται τώρα σε πιο ευημερούσες χώρες που δεν 

έχουν επενδύσει καθόλου σε αυτή τη συσσώρευση της εκπαίδευσης αλλά 

εκμεταλλεύονται τη δυσκολία της ελληνικής αγοράς εργασίας να απορροφήσουν το 

πλεόνασμα των επαγγελματιών που παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο τομέας 

της υγείας ήταν μεταξύ των αγορών εργασίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από 
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την κρίση. Ενώ οι προοπτικές απασχόλησης των Ελλήνων ιατρών ήταν 

περιορισμένες, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες υπήρχε μια τεράστια ζήτηση που 

έδινε στους Έλληνες γιατρούς την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά σε ένα 

σύγχρονο σύστημα υγείας. Αυτή η τάση είναι εντελώς αντίθετη προς τις χιλιάδες 

Έλληνες ανειδίκευτους gastarbeiter (φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι) που 

μεταναστεύουν στη Γερμανία τη δεκαετία του 1950 (Smith, 2015). 
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Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία έρευνας 

 

4.1. Ερευνητικός σχεδιασμός  
 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε η στρατηγική μιας ποιοτικής έρευνας. Ο Shank 

(2002) ορίζει την ποιοτική έρευνα ως «μια μορφή συστηματικής εμπειρικής έρευνας 

με σκοπό την καταγραφή του βαθύτερου νοήματος μιας κατάστασης ή ενός 

φαινομένου» (σελ. 5). Με τον όρο «συστηματικό» εννοεί «προγραμματισμένος και 

δημόσιος», σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από μέλη της ποιοτικής 

ερευνητικής κοινότητας. Με τον όρο «εμπειρικό», επισημαίνεται ότι αυτός ο τύπος 

έρευνας βασίζεται στον κόσμο της εμπειρίας. Η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην 

κατανόηση των εμπειριών ενός πληθυσμού η μια ομάδας αναφορικά με ένα γεγονός, 

κατάσταση ή φαινόμενο. Οι Denzin και Lincoln (2000) ισχυρίζονται ότι η ποιοτική 

έρευνα περιλαμβάνει μια ερμηνευτική και νατουραλιστική προσέγγιση: «Αυτό 

σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα πράγματα στα φυσικά τους 

περιβάλλοντα, προσπαθώντας να κατανοήσουν ή να ερμηνεύσουν, φαινόμενα ως 

προς τις έννοιες που προκύπτουν από τα λεγόμενα των ανθρώπων. "(Σελ. 3). Η φύση 

της ποιοτικής έρευνας βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά (Creswell, 2014): 

1. Τείνει να εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ή οι ομάδες 

ανθρώπων μπορούν να έχουν (κάπως) διαφορετικούς τρόπους να βλέπουν την 

πραγματικότητα (συνήθως κοινωνική ή ψυχολογική πραγματικότητα) 

2. Λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα ενσωματώνοντας το πραγματικό 

πλαίσιο - μπορεί να λάβει διαφορετικές προοπτικές 

3. Μελετά τη συμπεριφορά σε φυσικές περιβάλλοντα και συνήθως δεν υπάρχει 

χειρισμός μεταβλητών 

4. Εστιάζει σε αναφορές εμπειρίας ή σε δεδομένα που δεν μπορούν να 

εκφραστούν επαρκώς αριθμητικά 

5. Εστιάζει στην περιγραφή και την ερμηνεία και μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη νέων εννοιών ή θεωρίας ή σε μια αξιολόγηση μιας οργανωτικής 

διαδικασίας 
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Η ποιοτική έρευνα ασχολείται με την ανάπτυξη εξηγήσεων για κοινωνικά φαινόμενα. 

Δηλαδή, στοχεύει να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν τον κοινωνικό κόσμο 

και γιατί μια κατάσταση δημιουργείται ή αποτρέπεται. Ασχολείται με τις κοινωνικές 

πτυχές του κόσμου μας και επιδιώκει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με (Shan, 

2002): 

1. Γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται; 

2. Πώς διαμορφώνονται οι απόψεις και οι στάσεις τους; 

3. Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι από τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους; 

4. Πώς και γιατί κουλτούρες και πρακτικές έχουν αναπτυχθεί με τον τρόπο που 

έχουν αναπτυχθεί; 

Στο παρελθόν τα διακριτικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν ως κριτική από τους υποστηρικτές της «άλλης» μεθοδολογίας. Για 

παράδειγμα, μια κοινή κριτική στην ποιοτική έρευνα ήταν ότι τα αποτελέσματα μιας 

μελέτης μπορεί να μην είναι γενικευμένα σε μεγαλύτερο πληθυσμό επειδή η ομάδα 

δείγματος είναι μικρή και οι συμμετέχοντες δεν επιλέγονται τυχαία. Ωστόσο, εάν το 

αρχικό ερευνητικό ερώτημα αναζήτησε μια συγκεκριμένη υποομάδα του πληθυσμού, 

όχι τον γενικό πληθυσμό, επειδή η υποομάδα είναι «ειδική» ή διαφορετική από τον 

γενικό πληθυσμό και ότι η ειδικότητα είναι το επίκεντρο της έρευνας, το μικρό 

δείγμα μπορεί να είναι κατάλληλο (Shan, 2002). Αυτό θα συνέβαινε με ορισμένες 

εθνοτικές ομάδες ή ορισμένες ομάδες επαγγελματικών όπως οι εκπαιδευτικοί που 

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, ή από ομάδες που βιώνουν ένα 

συγκεκριμένο γεγονός όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση. Σε τέτοιες μελέτες, 

η γενικευσιμότητα των ευρημάτων σε έναν ευρύτερο, πιο διαφορετικό πληθυσμό δεν 

είναι στόχος.  

 

4.2. Εργαλείο έρευνας 
 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με 

βασικό εργαλείο tην ημι-δομημένη συνέντευξη. Πρόκειται για το πλέον συχνά 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο, όταν ακολουθείται η ποιοτική προσέγγιση σε μια έρευνα 

(Στάλικας, 2005). Μέσα από τη διαδικασία της ημιδομημένης συνέντευξης, 
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οργανώνεται προφορική επικοινωνία με το πρόσωπο από το δείγμα που επιλέχθηκε, 

το οποίο προτρέπεται στο ν’ απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που ο αριθμός, η 

σειρά και το περιεχόμενο προκαθορίζεται από το έντυπο-πρωτόκολλο και σκοπός 

τους είναι η συλλογή πληροφοριών πάνω στο θέμα που γνωρίζει από την αρχή 

(Creswell, 2014). Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού 

τύπου (όπως στη δομημένη) αλλά ταυτόχρονα υποβάλλονται και ανοιχτές ερωτήσεις 

για πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων. Πρόκειται για πιο ευέλικτη μορφή 

συνέντευξης, η οποία επιτρέπει την μεγαλύτερη εμβάθυνση και μεγαλύτερη 

ελευθερία χειρισμών και παρουσίασης των ερωτημάτων. Οι ερευνητές με τις ημι-

δομημένες συνεντεύξεις καθοδηγούν έως έναν βαθμό τους συμμετέχοντες, 

διευκολύνοντάς τους έτσι σημαντικά, καθώς επικεντρώνονται στο ερευνητικό 

ερώτημα και έχουν και τη δυνατότητα να επεκταθούν, αλλά όχι να ξεφύγουν εντελώς, 

καθιστώντας τη συνέντευξη κατάλληλη για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Για την ημι-δομημένη συνέντευξη απαιτείται αρχικά η κατασκευή ενός πρωτοκόλλου 

(οδηγού) βάση του οποίου ο ερευνητής καθοδηγεί τον συνεντευξιαζόμενο στο 

πλαίσιο για το οποίο θέλει να πάρει απαντήσεις (Σταλικάς, 2005). Στην παρούσα 

διπλωματική διατριβή ο οδηγός της ημι-δομημένης συνέντευξης αποτελούνται από 16 

ερωτήσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Οδηγός συνέντευξης  

α/α  Ερωτήσεις  

Δημογραφικά Φύλο, Τομέας βασικών σπουδών (Πτυχίο), Τομέας Εξειδίκευσης 
(Τελευταίος τίτλος σπουδών: Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό), Εργασία, 
Τόπος διαμονής 

1 Έχετε Ακουστά για το Brain Drain (Διαρροή εγκεφάλων); Θεωρείτε πως 
είναι πρόβλημα ή κεφάλαιο για την Ελλάδα; Σε τι βαθμό σας έχει 
επηρεάσει εσάς; 

2 Έχετε προγενέστερη εμπειρία παραμονής στο εξωτερικό; Έχετε 
διαμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω εργασίας κάποιου γονέα 
στο εξωτερικό; 

3 Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που αναζητήσατε εργασία σε τομέα 
σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας; Καταφέρατε να εργαστείτε 
στην Ελλάδα σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας; Πόσο 
ευχαριστημένος/η είστε από την εργασιακή σας εμπειρία στην Ελλάδα; 
Πιστεύετε πως στην Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα; 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση οδήγησε την Ελλάδα σε κοινωνική, 
θεσμική, πολιτική και οικονομική αστάθεια; 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους, οι 
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κοινωνικοοικονομικές παροχές, βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα 
στην Ελλάδα; 

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα δίνονται κίνητρα σε εκπαιδευτικούς σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα; 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σκέφτεστε (ή ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την Ελλάδα; Θεωρείτε ότι ίδιοι λόγοι ισχύουν για 
άλλους αδιόριστους εκπ/κούς; 

8 Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα μείνετε Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, στράτευσης ακόμα κι αν άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να φύγετε στο εξωτερικό; 

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε για την επιλογή χώρας αναζήτησης 
εργασίας 

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή η εύρεση εργασίας στη χώρα που επιθυμείτε; 
Θα αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα από αυτή που επιθυμείτε; 

11 Έχετε δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα; Θα τους καλέσετε κι 
αυτούς αν επιτευχθούν οι στόχοι σας; 

12 Σύμφωνα με τα αναμενόμενα μηνιαία έσοδα-έξοδα που γνωρίζετε πως 
μπορείτε να έχετε στη χώρα εργασίας που στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

13 Θεωρείτε πως στο εξωτερικό είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες σας και να προωθήσετε την καριέρα σας; 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; 

15 Θεωρείτε  πιθανή την επιστροφή Ελλήνων εκπ/κών στην Ελλάδα (Brain 
Gain); 

16 Τι θα μπορούσε, κατά την άποψή σας, να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος 
για να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 

4.3. Δείγμα έρευνας 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 14 εκπαιδευτικοί (10 από τη Θεσσαλονίκη, 1 από 

το Κιλκίς, 1 από τη Σύμη, 1 από την Αθήνα και 1 από τον Καναδά). Η επιλογή του 

δείγματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2019- Φεβρουάριος 2020. Το 

δείγμα επιλέχθηκε με χρήση της τεχνικής της δειγματοληψίας ευκολίας. H 

δειγματοληψία ευκολίας είναι ένας τύπος μη τυχαίας δειγματοληψίας όπου μέλη του 

πληθυσμού-στόχου που πληρούν συγκεκριμένα πρακτικά κριτήρια, όπως εύκολη 

προσβασιμότητα, γεωγραφική εγγύτητα, διαθεσιμότητα σε μια δεδομένη στιγμή ή 

προθυμία να συμμετέχουν περιλαμβάνονται για τους σκοπούς της μελέτης (Creswell, 
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2014). H δειγματοληψία ευκολίας είναι προσιτή, εύκολη και προσφέρει άμεση 

προσβασιμότητα στο δείγμα. Είναι υποχρεωτικό για τον ερευνητή να περιγράψει πώς 

το δείγμα θα διαφέρει από αυτό που επιλέχθηκε τυχαία. Ο κύριος στόχος της 

δειγματοληψίας ευκολίας είναι η συλλογή πληροφοριών από συμμετέχοντες που είναι 

εύκολα προσβάσιμοι από τον ερευνητή. Επισημαίνεται πως το προφανές μειονέκτημα 

της δειγματοληψίας ευκολίας είναι ότι είναι πιθανό τα αποτελέσματα να μην μπορούν 

να γενικευθούν στον συνολικό πληθυσμό (Saunders, & Thornhill, 2009). Στην 

παρούσα έρευνα δεν ήταν σκοπός η γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων αλλά η 

αποτύπωση κάποιων συνθηκών που σχετίζονται με το φαινόμενο brain drain στους 

αδιόριστους  εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα.  

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα συνολικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 14 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Συγκεντρωτικά παρατηρήθηκε ότι στην 

έρευνα συμμετείχαν 7άντρες και 7 γυναίκες, 5 εκπαιδευτικοί είχαν βασικό πτυχίο 

παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης, 1 εκπαιδευτικός είχε βασικό πτυχίο 

παιδαγωγικό ειδικής αγωγής, 1 εκπαιδευτικός είχε βασικό πτυχίο λογιστικής, 2 

εκπαιδευτικοί είχαν βασικό πτυχίο επιστήμες φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 1 είχε 

πτυχίο χημικού, 1 είχε πτυχίο μαθηματικού, 1 είχε πτυχίο φιλολογίας 1 είχε πτυχίο 

φιλοσοφικής. Συνολικά, 9 από τους 14 εκπαιδευτικούς είχαν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών ενώ 13 τους 14 εκπαιδευτικούς εργαζόντουσαν τη δεδομένη στιγμή της 

έρευνας. 

 

Πίνακας 2. Προφίλ συμμετεχόντων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΟ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΠΤΥΧΙΟ) 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΗ 
ΣΤΙΓΜΗ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Ε1 Γυναίκα 

Λογιστικής 
οικονομίας 

και 
διοίκησης 

Τραπεζική ΕΑΠ 
μεταπτυχιακό 

Ναι 
Σύμη 

 

Ε2 Άντρας 
Παιδαγωγικό 

δημοτικής 
εκπαίδευσης 

Οργάνωση και 
διοίκηση 

εκπαιδευτικών 
μονάδων 

μεταπτυχιακό 

όχι Θεσσαλονίκη 

Ε3 Γυναίκα 
Τμήμα 

φυσικής 
Ειδική αγωγή 
μεταπτυχιακό 

Ναι Θεσσαλονίκη 
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αγωγής και 
αθλητισμού 

Ε4 Γυναίκα 
Παιδαγωγικό 

ειδικής 
αγωγής 

όχι 
Ναι σε 
ΚΕΣΥ 

Θεσσαλονίκη 

Ε5 Άντρας 
Παιδαγωγικό 

δημοτικής 
εκπαίδευσης 

όχι Ναι 
Καναδάς 

 

Ε6 
Γυναίκα 

 

Επιστήμες 
φυσικής 

αγωγής και 
αθλητισμού 

Ναι διατροφής ΑΠΘ 
Μεταπτυχιακό 

 
Ναι Θεσσαλονίκη 

Ε7 Γυναίκα 
Παιδαγωγικό 

δημοτικής 
εκπαίδευσης 

Όχι Ναι Θεσσαλονίκη 

Ε8 Γυναίκα 
Φυσικό 

 
Όχι 

 
Ναι 

 
Θεσσαλονίκη 

 
Ε9 Άντρας Φιλοσοφική Όχι Ναι Θεσσαλονίκη 

Ε10 Γυναίκα 
Φιλολογία 

ΑΠΘ 
Ναι μεταπτυχιακό 

Ναι 
 

Κιλκίς 

Ε11 Άντρας Μαθηματικό Ναι μεταπτυχιακό Ναι 
Αθήνα 

 

Ε12 Άντρας 
Παιδαγωγικό 

δημοτικής 
εκπαίδευσης 

Ναι μεταπτυχιακό Ναι 
Θεσσαλονίκη 

 

Ε13 Άντρας 
Παιδαγωγικό 

δημοτικής 
εκπαίδευσης 

Ναι Ναι 
Θεσσαλονίκη 

 

Ε14 Άντρας Χημικό Ναι Ναι 
Θεσσαλονίκη 

 
 

 

4.4. Διαδικασία έρευνας 
 

Για την ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τα βήματα  που προτείνει η  

Lincoln (2001). Σε πρώτη φάση συντάχθηκε η συνέντευξη και οι άξονες της βάσης 

της βιβλιογραφίας. Σε δεύτερη φάση επιλέχθηκε το δείγμα των εκπαιδευτικών. Σε 

αυτό το στάδιο ο ερευνητής ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας 

πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης και εν συνεχεία προγραμματίσθηκε ο χρόνος και 

ο τόπος συνάντησης για τις δια ζώσης συνεντεύξεις και ο χρόνος για τις συνεντεύξεις  

μέσω βιντεοκλήσης. Οι 11 από τις 14 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης 

και 3 από τις 14 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνέχεια 

και κατόπιν συνεννόησης με τον καθένα από τους εκπαιδευτικούς 

πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, με ηχογράφηση τους ύστερα από συνεννόηση 
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των συμμετεχόντων. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν κατά μέσο όρο 30 λεπτά - 40 λεπτά.  

Στην τελευταία φάση οι συνεντεύξεις μετεγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν και 

αναλύθηκαν. 

 

4.5. Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 
 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιλέγεται η ανάλυση περιεχομένου, η 

οποία συνιστά μία συστηματική επιστημονική τεχνική για την ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων που συλλέγονται μέσω ποιοτικών τεχνικών. Ειδικότερα η ανάλυση 

περιεχομένου εστιάζει στην ελαχιστοποίηση λέξεων και φράσεων, που εντοπίζονται 

εντός των κειμένων και που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. 

Σύμφωνα με τον Gibs(2007) ένας κώδικας εντοπίζει και καταγράφει συγκεκριμένα 

χωρία μέσα στο κείμενο που εξηγούν την ίδια περιγραφική ή θεωρητική ιδέα. 

Οτιδήποτε μέσα στο κείμενο μιλάει για το ίδιο πράγμα ή εξηγεί το ίδιο πράγμα, 

κωδικοποιείται με το ίδιο όνομα. Η κωδικοποίηση είναι ένας τρόπος 

κατηγοριοποίησης του κειμένου για να βρεθεί ένα πλαίσιο θεματικών ιδεών για αυτό 

(Gibs, 2007). Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκαν οι αρχές της 

θεματικής ανάλυσης όπως αυτές παρουσιάζονται από τον Τσιώλη (2018). 

Οι θεματικοί άξονες που προέκυψαν από την ανάλυση ήταν πέντε: 

1. Νοηματοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών για το brain grain 

2. Αιτίες φυγής των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 

3. Πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στις 

χώρες υποδοχής 

4. Πολιτικές συγκράτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ελλάδα 

5. Προοπτικές και Προτάσεις Επαναπατρισμού 

 

Για την θεματική ενότητα της «Νοηματοδότησης αδιόριστων εκπαιδευτικών για το 

brain gain» χρησιμοποιήθηκαν 3 κατηγορίες και συνολικά 18 κωδικοί. Για την 

θεματική ενότητα «Αιτίες φυγής των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό» 

χρησιμοποιήθηκαν 6 κατηγορίες και συνολικά 33 κωδικοί. Για την θεματική ενότητα 

«Πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στις χώρες 



 

 
45

υποδοχής» χρησιμοποιήθηκαν 7 κατηγορίες και συνολικά 36 κωδικοί. Για την 

θεματική ενότητα «Πολιτικές συγκράτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην 

Ελλάδα» χρησιμοποιήθηκαν 4 κατηγορίες και συνολικά 13 κωδικοί. Για την θεματική 

ενότητα «Προοπτικές και προτάσεις επαναπατρισμού» χρησιμοποιήθηκαν 3 

κατηγορίες και συνολικά 18 κωδικοί.  

Ενδεικτικά στον Πίνακα 3 δίνεται ένα παράδειγμα από την πρώτη θεματική ενότητα 

με τις αντίστοιχες δύο πρώτες κατηγορίες που δημιουργήθηκαν και τους κωδικούς-

λειτουργικούς ορισμούς που αντιστοιχήθηκαν σε αυτές. Για παράδειγμα την ερώτηση 

«Η διαρροή εγκεφάλων (Brain Drain), θεωρείται από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 

Ελλάδας, η οποία λόγω των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων 10 ετών,  

αναγκάζεται να χάσει το πολυτιμότερο κομμάτι του πληθυσμού της και να το προσφέρει 

η ίδια, στις υπηρεσίες άλλων χωρών. Ουσιαστικά ενώ έχει επενδύσει η χώρα σε αυτό το 

κομμάτι της κοινωνίας, εκπαιδεύοντάς το με τις καλύτερες προϋποθέσεις, μιας και η 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένα,  αντί να το αξιοποιήσει για λογαριασμό της, “ωθεί” τους νέους 

επιστήμονες να διαπρέψουν στο εξωτερικό,  όπου είναι περιζήτητοι, στερώντας τους το 

δικαίωμα να εργαστούν και να προσφέρουν στον τόπο τους…. Σε μεγάλο βαθμό θα 

έλεγα..» η απάντηση αυτή αντιστοιχήθηκε στις κατηγορίες : 

 Προσδιορισμός  του brain drain 

 Βαθμός επηρεασμού του brain drain 

και στους κωδικούς: 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα 

 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του εξωτερικού 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το brain drain 

 

Με παρόμοιο τρόπο προέκυψαν όλοι οι κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί του Πίνακα 3 

για τις δύο πρώτες κατηγορίες του πρώτου θεματικού άξονα με βάση το σύνολο των 

14 συνεντεύξεων.  
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Πίνακας 3. Παράδειγμα θεματικής ενότητας, κατηγοριών και κωδικών-λειτουργικών 
ορισμών 

                                         Α. Θεματικός Άξονας 
1. Νοηματοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών για το brain grain 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

1.προσδιορισμός  
του brain drain 

1. BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί 
πρόβλημα στην Ελλάδα 

2. ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων 
σε χώρες του εξωτερικού 

3. ΑΕΠΠΟΑΚΣ αβέβαιο εργασιακό 
περιβάλλον που οδηγεί σε 
αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

4. ΔΙΑΕΓΛΕΕ διαφυγή επιστημόνων 
για λόγους εργασιακής εμπειρίας 

5. ΔΙΑΕΓΛΕΠΓ για φυγή 
επιστημόνων για λόγους επιπλέον 
γνώσεων 

6. BD ΚΕΦΓΕ το   brain drain 
αποτελεί κεφάλαιο για την Ελλάδα 

7. BDΟΔΥΦ  brain drain οδηγεί σε 
υπανάπτυξη και φτώχια 

8. BDΔΦΜΕΙΣ brain drain δυσμενές 
φαινόμενο μείζονος σημασίας 

10 

 

7 

3 

2 

 

2 

 

8 

2 

2 

2.Βαθμός 
επηρεασμού του 
brain drain 

 
9. ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός 

επηρεασμού από το brain drain 
10. ΜΙΚΒΕBD μικρός βαθμός 

επηρεασμού από το brain drain 
11. ΕΜΕΠBRDR έμεσσα επηρεασμός 

από BRDR  
12. ΑΠΕΠΗΡΕ απουσία επηρεασμού 

 
8 
 
8 
 
1 
2 

 

4.6. Ηθικά ζητήματα  
 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκαν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας 

και ηθικής μια ποσοτικές έρευνας (Denzen & Lincoln, 2005). Αναλυτικότερα η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν από τον ερευνητή σχετικά με το σκοπό της έρευνας και τους δόθηκαν 

οδηγίες για τη συνέντευξη καθώς και για το χρόνο που απαιτείται για αυτήν. Οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να αποχωρήσουν από την έρευνα οποτεδήποτε το 

επιθυμούσαν.  

 



 

 
47

4.7. Περιορισμοί έρευνας 
 

Βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν η επιλογή δείγματος από συγκεκριμένες 

περιοχές καθώς και το μικρό μέγεθος δείγματος. Αποτελέσματα αυτού του 

περιορισμού είναι ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν στον γενικό 

πληθυσμό των εκπαιδευτικών αλλά αποτελούν μια ένδειξη και δίνουν αφορμή για 

μελλοντική έρευνα σε πανελλήνιο επίπεδο. Επιπλέον περιορισμός της έρευνας ήταν η 

μη χρησιμοποίηση ομάδας εκπαιδευτικών που έχουν ήδη φύγει για το εξωτερικό από 

την Ελλάδα με σκοπό την σύγκριση των απόψεων εκπαιδευτικών που βρίσκονται 

στην Ελλάδα και εκπαιδευτικών που έφυγαν από την Ελλάδα..  
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα έρευνας 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα της θεματικής ανάλυσης από 

τις 14 συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά 

θεματικό άξονα.  

5.1. Νοηματοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών για το brain drain 
 

Αναφορικά με τον Α΄ θεματικό άξονα που αφορούσε την  προσπάθεια διερεύνησης 

της νοηματοδότησης του φαινομένου brain drain από την οπτική των αδιόριστων 

εκπαιδευτικών δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες ενδιαφέροντος.  

1) Προσδιορισμός  του brain drain 

2) Βαθμός επηρεασμού του brain drain 

3) Βιωματική προσέγγιση της παραμονής στο εξωτερικό 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα.  

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Νοηματοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών 
για το brain drain» 

                                         Α. Θεματικός Άξονας 
1. Νοηματοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών για το brain grain 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

Προσδιορισμός  
του brain drain 

1. BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί 
πρόβλημα στην Ελλάδα 

2. ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε 
χώρες του εξωτερικού 

3. ΑΕΠΠΟΑΚΣ αβέβαιο εργασιακό 
περιβάλλον που οδηγεί σε 
αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

4. ΔΙΑΕΓΛΕΕ διαφυγή επιστημόνων 
για λόγους εργασιακής εμπειρίας 

5. ΔΙΑΕΓΛΕΠΓ για φυγή επιστημόνων 
για λόγους επιπλέον γνώσεων 

6. BD ΚΕΦΓΕ το   brain drain 
αποτελεί κεφάλαιο για την Ελλάδα 

7. BDΟΔΥΦ  brain drain οδηγεί σε 
υπανάπτυξη και φτώχια 

8. BDΔΦΜΕΙΣ brain drain δυσμενές 
φαινόμενο μείζονος σημασίας 

10 

 

7 

3 

2 

 

2 

8 

2 

2 
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Βαθμός 
επηρεασμού του 
brain drain 

 
9. ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός 

επηρεασμού από το brain drain 
10. ΜΙΚΒΕBD μικρός βαθμός 

επηρεασμού από το brain drain 
11. ΕΜΕΠBRDR έμεσσα επηρεασμός 

από BRDR  
12. ΑΠΕΠΗΡΕ απουσία επηρεασμού 

 
8 
 
2 
 
1 
2 

Βιωματική 
προσέγγιση της 
παραμονής στο 
εξωτερικό 

13. ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία 
προγενέστερης παραμονής στο 
εξωτερικό 

14. ΔΙΑΚΟΠ διακοπές 
15. ΠΑΣΕΞΛΕ παραμονή στο 

εξωτερικό λόγω εργασίας 
16. ΕΠΣΦΙΛ επίσκεψη σε φίλους 
17. ΠΡΟΑΝΦΟΙ πρόγραμμα ανταλλαγής 

φοιτητών 
18. ΜΗΥΠΓΟΕΞ μη ύπαρξη γονέων στο 

εξωτερικό 

10 
 
 
4 
2 
 
2 
3 

 
2 

 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των αδιόριστων εκπαιδευτικών έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το brain drain ως φυγή των επιστημόνων στο εξωτερικό 

ενώ το συνδέουν με το αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον που οδηγεί σε αναζήτηση 

καλύτερων συνθηκών. Επιπρόσθετα, κάποιοι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ότι η φυγή 

στο εξωτερικό μπορεί να προκληθεί για λόγους εργασιακής εμπειρίας αλλά και για 

απόκτηση επιπλέον γνώσεων. Οι εκπαιδευτικοί τέλος αναγνώρισαν ότι το brain drain 

αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα ενώ θεωρούν ότι το  brain drain αποτελεί κεφάλαιο 

για την Ελλάδα και οδηγεί σε υπανάπτυξη και φτώχεια της χώρας. Χαρακτηριστικά η 

εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε «Η διαρροή εγκεφάλων (Brain Drain), θεωρείται από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας, η οποία λόγω των οικονομικών συνθηκών των 

τελευταίων 10 ετών,  αναγκάζεται να χάσει το πολυτιμότερο κομμάτι του πληθυσμού 

της και να το προσφέρει η ίδια, στις υπηρεσίες άλλων χωρών. Ουσιαστικά ενώ έχει 

επενδύσει η χώρα σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, εκπαιδεύοντάς το με τις καλύτερες 

προϋποθέσεις, μιας και η Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της 

χώρας είναι διεθνώς αναγνωρισμένα,  αντί να το αξιοποιήσει για λογαριασμό της, 

“ωθεί” τους νέους επιστήμονες να διαπρέψουν στο εξωτερικό,  όπου είναι περιζήτητοι, 

στερώντας τους το δικαίωμα να εργαστούν και να προσφέρουν στον τόπο τους» 

αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα με τη φυγή επιστημόνων 

προς χώρες εξωτερικού.  Ενώ ο εκπαιδευτικός Ε2 δήλωσε «Θεωρώ πως όσο περνάν 

τα χρόνια τόσο περισσότερο γίνεται εμφανές αυτό το πρόβλημα κυρίως εξαιτίας της 
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οικονομικής κρίσης, αφού όλο και περισσότεροι νέοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα 

αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον και αυτό τους οδηγεί στην αναζήτηση καλύτερων 

συνθηκών εργασίας με την κύρια οπτική να είναι η πλευρά των αποδοχών φυσικά.»  

αναγνωρίζοντας το πρόβλημα του φαινομένου και θέτοντας ως βασικό πρόβλημα το 

αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον που οδηγεί σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών.  

Αναφορικά με το κατά πόσο το φαινόμενο επηρεάζει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τους 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ενώ κάποιοι δήλωσαν ότι τους επηρεάζει σε μικρό 

βαθμό. H πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκδήλωσαν μεγάλου βαθμού επηρεασμό.  

Χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός Ε2 δήλωσε «Όντας ο ίδιος σε αναζήτηση εργασίας 

έχοντας ολοκληρώσει τις προπτυχιακές μου σπουδές μπορώ να πω πως επηρεάζομαι 

πάρα πολύ από τη συνολική εικόνα που υπάρχει στην αγορά εργασίας, καθώς οι νέοι 

σήμερα χρειάζονται πολύ περισσότερα προσόντα για να εισέλθουν στο χώρο εργασίας» 

αναγνωρίζοντας ότι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα ο εκπαιδευτικός Ε9 

δήλωσε «Σε επαγγελματικό επίπεδο η «φυγή» αυτή δε με ωφελεί ούτε με ζημιώνει. 

Θεωρώ πως η επιστροφή όλων αυτών θα προσφέρει τα μέγιστα στην Ελλάδα» 

αναγνωρίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από το φαινόμενο προσωπικά.  

Τέλος αναφορικά με τη βιωματική προσέγγιση παραμονής στο εξωτερικό η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν είχαν προγενέστερη παραμονή στο εξωτερικό (10 

απο τους 14 εκπαιδευτικούς) ενώ 4 είχαν επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού στο 

πλαίσιο διακοπών, 3 είχαν διαμείνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών 

και μόλις 2 είχαν εργαστεί στο εξωτερικό.  

 

5.2. Αιτίες φυγής των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 
 

Αναφορικά με τον Β θεματικό άξονα που αφορούσε τη  προσπάθεια διερεύνησης των 

αιτιών φυγής των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό δημιουργήθηκαν 6 κατηγορίες 

ενδιαφέροντος.  

1. Διάστημα αναζήτησης εργασίας στο αντικείμενο σπουδών 

2. Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών 

3. Ικανοποίηση από προγενέστερη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών  
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4. Παροχή ευκαιριών ευκαιρίες εργασίας στη Ελλάδα 

5. Σύνδεση της οικονομικής κρίσης με θεσμική, πολιτική και κοινωνική αστάθεια 

στον Ελλαδικό χώρο  

6. Βασικοί λόγοι μετανάστευσης 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα.  

Πίνακας 5. Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Αιτίες φυγής των εκπαιδευτικών στο 
εξωτερικό» 

Β. Θεματικός Άξονας 

Αιτίες φυγής των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

Διάστημα αναζήτησης 
εργασίας στο αντικείμενο 
σπουδών 

1. 0-5 χρόνια 
2. 5-10 χρόνια 
3. Πάνω από 10 χρόνια 

11 
1 
2 

Εργασιακή εμπειρία στο 
αντικείμενο σπουδών 

4. ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή 
εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών 

5. ΜΥΕΡΕΜΑΣ μη ύπαρξη εργασιακή 
εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών 

12 
2 

Ικανοποίηση από 
προγενέστερη εργασιακή 
εμπειρία στο αντικείμενο 
σπουδών  

6. ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από 
προγενέστερη εργασιακή εμπειρία 
προ κρίσεως 

7. ΑΠΠΕΡΕΣΑΣ απουσία 
προγενέστερης εργασιακής 
εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών 

8. ΜΙΚΒΙΠΕΕ μικρός βαθμός 
ικανοποίησης από προγενέστερη 
εργασιακή εμπειρία 

9. ΑΠΙΚΣΕ απουσία ικανοποίησης 
από τις συνθήκες εργασίας 

5 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
4 

Παροχή ευκαιριών ευκαιρίες 
εργασίας στη Ελλάδα 

10. ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών 
απασχόλησης 

11. ΠΑΕΥΑΕ παροχή ευκαιριών 
απασχόλησης στην Ελλάδα 

10 
 
2 

Σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με θεσμική, πολιτική 
και κοινωνική αστάθεια στον 
Ελλαδικό χώρο  

12. ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της 
οικονομικής κρίσης με την 
κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

13. ΗΘΑΜΒΣΣΜ ηθική αστάθεια με 
βάση συνήθειες και συμπεριφορές 

14 
 
 
 

11 
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μαθητών 
 

Βασικοί λόγοι 
μετανάστευσης 

14. ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου 
βιοτικού επιπέδου 

15. ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης και 
προοπτικές καριέρας 

16. ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας 

17. ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης 
εργασίας στην Ελλάδα 

18. ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
19. ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα 

της Ελλάδας 
20. ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα 

αναξιοκρατία και διαφθορά 
21. ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
22. ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την 

κουλτούρα της άλλης χώρας 
23. ΔΙΕΓΝΕΜ διερεύνηση γνώσεων και 

εμπειριών 
24. ΥΠΟΑΠΣ υποαπασχόληση 
25. ΠΟΛΟΙΚΑ  πολιτικοοικονομική 

αστάθεια 
26. ΜΗΑΤΕΣΕ μη ανεπτυγμένος 

τομέας εργασίας στην Ελλάδα 
27. ΚΣΙΦΠ καλό σύστημα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
28. ΣΥΝΞΣ συνταξιοδοτικό σύστημα 
29. ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
30. ΕΝΠΟΛ ενδιαφέρουν για τον 

πολιτισμό 
31. ΠΕΡΣΠΟΥ περαιτέρω σπουδές 
32. ΑΠΛΟΜΕΤ απουσία λόγων 

μετανάστευσης 
33. ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο 

μεταβολής συνθηκών των 
αναπληρωτών 

11 
 
6 
 
 
9 
 
7 
 
5 
7 
 
6 
 
6 
5 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
3 
 
2 
4 
3 
 
2 
2 
 
9 

 

Από τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία ων 

εκπαιδευτικών έκαναν έως 5 έτη για να μπορέσουν να βρουν εργασία το αντικείμενο 

σπουδών τους. Ενώ η πλειοψηφία τους δήλωσε ότι έχει εργασιακή εμπειρία στο 

αντικείμενο σπουδών τους. Χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός Ε9 δήλωσε «Πέρασαν 

αρκετά χρόνια σε αναζήτηση εργασίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών μου. 

Τουλάχιστον 4 χρόνια… Σήμερα εργάζομαι στην Ελλάδα, σε τομέα σχετικό με το 

αντικείμενο σπουδών μου». Τα αποτελέσματα αναφορικά με την ικανοποίηση από 



 

 
53

προγενέστερη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τα αποτελέσματα ήταν 

διφορούμενα καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ικανοποιημένοι ενώ κάποιοι 

άλλου δήλωσαν μη ικανοποιημένοι. Ενώ οι 10 από τους 15 εκπαιδευτικούς δήλωσαν 

ότι δεν υπάρχουν παροχές ευκαιριών απασχόλησης για το επάγγελμα τους. Μια από 

τις δηλώσεις ήταν αυτή του εκπαιδευτικού Ε10 «εργάστηκα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα πάνω στο αντικείμενο σπουδών μου.  Δηλαδή πήρα το πτυχίο μου και βρήκα 

αμέσως δουλειά πάνω στο αντικείμενο μου. Είμαι ευχαριστημένη από την εργασιακή 

εμπειρία που αποκόμισα και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου. Όχι δεν το 

πιστεύω, δεν παρέχονται οι ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν στο εξωτερικό» ενώ 

ο εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε «Στην Ελλάδα πλέον δεν παρέχονται ευκαιρίες 

απασχόλησης στο αντικείμενο σπουδών, αντίθετα μάλιστα ανθεί το ευκαιριακό 

μεροκάματο,  ή ακόμα και η μαύρη εργασία,  στο “βωμό”  της επιβίωσης.».  

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας παρατηρήθηκε ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την άμεση σύνδεση της οικονομικής κρίσης με την 

κοινωνική, θεσμική και πολιτική αστάθεια ενώ 11 από τους 14 εκπαιδευτικούς έχουν 

παρατηρήσει ηθική αστάθεια με βάση συνήθειες και συμπεριφορές μαθητών. 

Χαρακτηριστικές δηλώσεις ήταν αυτές των εκπαιδευτικών Ε1 «Σαφώς και πως θα 

μπορούσε άλλωστε, να μην οδηγήσει με την εξαθλίωση των μισθών και των συντάξεων, 

καθώς και με τις ανύπαρκτες ευκαιρίες στην αναζήτηση εργασίας του δυναμικού της 

χώρας» και του εκπαιδευτικού Ε2 «Φυσικά και υπάρχει. Θα συμπληρώσω ακόμη και 

σε ηθική αστάθεια θα συμπλήρωνα εγώ με βάση τις συνήθεις και τις συμπεριφορές που 

έχουν οι μαθητές σήμερα. Φυσικά η οικονομική κρίση και γενικά οποιαδήποτε κρίση 

τραντάζει τα θεμέλια στα οποία λειτουργούν οι άνθρωποι και είναι λογικό να 

προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Η αστάθεια που αναφέρετε δημιουργείται 

διότι εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις νέες συνθήκες που 

εμφανίζονται και αντιδρούμε χωρίς λογική πολλές φορές. Οι πράξεις μας είναι αυτές 

που επιφέρουν τα είδη των ασταθειών που περιγράφετε».  

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης είναι η αναζήτηση 

καλύτερου βιοτικού επιπέδου, η αβεβαιότητα λόγω μεταβολής συνθηκών των 

αναπληρωτών, η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και προοπτικές καριέρας, η 

αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, η δυσκολία εύρεσης εργασίας στην 

Ελλάδα, οι  χαμηλές αποδοχές, η οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας, η ύπαρξης 

αναξιοκρατίας και διαφθοράς στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση, το σύστημα 
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το φορολογικό σύστημα. Χαρακτηριστικές ήταν 

οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών Ε2 «Θα έλεγα ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

Δηλαδή όποιος και όποια σήμερα αποφασίσει να ασχοληθεί με τον εκπαιδευτικό κλάδο 

γνωρίζει ήδη τις συνθήκες που τον περιμένουν. Τα βασικά κίνητρα είναι οι αποδοχές 

και το περιβάλλον εργασίας, όπου τα χρήματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση 

με άλλες χώρες και όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, εδώ υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα γιατί μεταβάλλεται κάθε χρόνο με το καθεστώς των αναπληρωτών.» και του 

εκπαιδευτικού Ε10 «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο δεν δίνει κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς, ούτε στο δημόσιο, ούτε και στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς δεν 

επενδύει στην εκπαίδευση και την παιδεία, τομέας ο οποίος αναβαθμίζει την ανάπτυξη 

μια χώρας κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική».  

 

5.3. Πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης εκπαιδευτικού 
προσωπικού στις χώρες υποδοχής 
 

O Γ θεματικός άξονας αφορούσε τη προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τις πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης 

εκπαιδευτικού προσωπικού στις χώρες υποδοχής. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 

7 κατηγορίες ενδιαφέροντος.  

1. Κριτήρια για επιλογή χώρας αναζήτησης εργασίας 

2. Πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην χώρα επιλογής 

3. Αναζήτηση εργασίας και εκτός χωρών προτίμησης 

4. Δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό 

5. Οικονομικές απολαβές – διαβίωση- αποταμίευση 

6. Πραγματοποίηση ή μη των σκοπών και στόχων στο εξωτερικό 

7. Δυσκολίες στην χώρα επιλογής εργασίας 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα.  

 

 



 

 
55

Πίνακας 6. Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης 
εκπαιδευτικού προσωπικού στις χώρες υποδοχής» 

Γ. Θεματικός Άξονας 

Πολιτικές προσέλκυσης και συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στις χώρες 
υποδοχής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

Κριτήρια για επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας 

1. ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
2. ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από 

Ελλάδα 
3. ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον 

κλάδο 
4. ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
5. ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική 

σταθερότητα 
6. ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
7. ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα 

ασφάλειας 
8. ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην 

αγορά εργασίας 
9. ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
10. ΣΥΝΣΥΣ συνταξιοδοτικό σύστημα 
11. ΑΝΩΒΙΕ Ανώτερο βιοτικό επίπεδο   
12. ΕΝΔΓΠΟΛ ενδιαφέρον για τον 

πολιτισμό της χώρας. 

9 
6 
 
6 
 
5 
6 
 
7 
 

10 
 
6 
 
4 
2 
3 
1 
 

Πιθανότητες εύρεσης 
εργασίας στην χώρα 
επιλογής 

13. ΑΝΑΝΧΣΕΕ αναζήτηση 
ανεπτυγμένης χώρα συνδυάζει εύρεση 
εργασίας 

14. ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας 
στη χώρα επιλογής 

15. ΑΠΕΕΡΣΧΕ απίθανη η εύρεση 
εργασίας σε άλλη χώρα εκτός 
Ελλάδας 

4 
 

10 
 
3 

Αναζήτηση εργασίας και 
εκτός χωρών προτίμησης 

16. ΠΕΥΕΡΧΕΕ πιθανή εύρεση εργασίας 
σε χώρα εκτός  επιλογής 

17. ΜΗΑΕΡΕΧΠ μη αναζήτηση εργασίας 
εκτός χωρών προτίμησης 

2 
 
1 

Δημιουργία οικογένειας 
στο εξωτερικό 

18. ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία 
οικογένειας στην Ελλάδα 

19. ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας 
στο εξωτερικό αν κριθεί αναγκαίο 

20. ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου 
βιοτικού επιπέδου 

21. ΜΗΔΟΙΕΞ μη δημιουργία 
οικογένειας στο εξωτερικό 

22. ΔΗΜΟΙΣΕ δημιουργία οικογένειας 

8 
 
6 
 

11 
 
3 
 
4 
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στην Ελλάδα  

Οικονομικές απολαβές – 
διαβίωση- αποταμίευση 

23. ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης 
μικρή αποταμίευση 

24. ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
25. ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 

5 
 

10 
6 

Πραγματοποίηση ή μη των 
σκοπών και στόχων στο 
εξωτερικό 

26. ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο 
εξωτερικό 

27. ΜΗΕΚΣΤΕΞ μη εκπλήρωση στόχων 
στο εξωτερικό 

10 
 
4 

 

Δυσκολίες στην χώρα 
επιλογής εργασίας 

28. ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από 
τους συγγενείς 

29. ΜΗΠΡΤΖΕΨ μη προσαρμογή στον 
τρόπο ζωής  και ψυχαγωγίας 

30. ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
31. ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
32. ΜΕΓΑΠΟΣ μεγάλες αποστάσεις 
33. ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
34. ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
35. ΦΑΓΗΤΟ φαγητό 
36. ΠΡΟΣΔΣΥ προσαρμογή σε 

διαφορετικές συνθήκες 

8 
 

3 
 
6 
5 
4 
6 
5 
3 
3 
 

 

Από τη θεματική ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν 12 

κριτήρια βάση των οποίων θα επέλεγαν μια χώρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η 

γνώση της γλώσσας, η απόσταση από την Ελλάδα, η αξιοκρατία, η προσφορά 

εργασίας, η άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, η ύπαρξη φίλου στη χώρα 

προορισμού, η πολιτικοοικονομική σταθερότητα, το καλό σύστημα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το φορολογικό σύστημα και το βιοτικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός Ε9 δήλωσε «Αν η ανάγκη με οδηγήσει στη λήψη 

απόφασης για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό τότε τα κριτήρια που θα έθετα είναι: 

να γνωρίζω τη γλώσσα, προσφορά εργασίας στον κλάδο μου, να βρίσκεται κοντά από 

την Ελλάδα. Επιπλέον αξιοκρατία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια για μένα 

και την οικογένειά μου.» ενώ ο εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε «Κριτήρια για επιλογή 

χώρας αναζήτησης εργασίας θα μπορούσαν να είναι η γνώση της γλώσσας, η προσφορά 

εργασίας στον κλάδο μου, κάπου που θα κατοικούσε κάποιος φίλος ή συγγενής, 

Πολιτικοοικονομική σταθερότητα, καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

συνταξιοδοτικό σύστημα, ανώτερο βιοτικό επίπεδο, αξιοκρατία, αίσθημα ασφάλειας.». 

Επιπλέον, οι 10 από τους 14 εκπαιδευτικούς ήταν θετικοί στο να αναζητήσουν 

εργασία σε άλλη χώρα. Ενδεικτικές δηλώσεις ήταν των εκπαιδευτικών Ε1 «Αν η 

κατάσταση που υφίσταται σήμερα επιδεινωθεί τότε αυτό το ενδεχόμενο θα το σκεφτώ 
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περισσότερο». Αναφορικά με την δημιουργία οικογένειας οι 8 από τους 15 

εκπαιδευτικούς δεν είχαν οικογένεια στη Ελλάδα αλλά κάποιοι από τους 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι δεν θα ήταν αρνητικοί στο να κάνουν οικογένεια στο 

εξωτερικό. Χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός Ε10 δήλωσε «Δεν έχει περάσει από το 

μυαλό μου αυτό που λέτε αλλά μιας που το αναφέρετε δε νομίζω ότι θα είχα κάποιο 

πρόβλημα, αν κριθεί αναγκαίο γιατί όχι» και ο Ε1 δήλωσε «Εάν κρίνεται αναγκαίο να 

παραμείνω στο εξωτερικό, θα έμπαινα στη διαδικασία δημιουργίας οικογένειας στο 

εξωτερικό».  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ότι ακόμη και στο εξωτερικό η 

αποταμίευση είναι δύσκολη διαδικασία καθώς υπάρχει υψηλό κόστος διαβίωσης. Ο 

εκπαιδευτικός Ε2 δήλωσε «Σύμφωνα με τα δεδομένα, το κόστος διαβίωσης  στο 

εξωτερικό είναι μεγάλο και έτσι οι απολαβές καλύπτουν την καθημερινότητα και 

επομένως απομένει πολύ μικρό χρηματικό ποσό για αποταμίευση. Θεωρώ πως η 

αποταμίευση είναι μάλλον δύσκολη» ενώ ο Ε7 δήλωσε «Η αποταμίευση δε θα είναι 

εφικτή αλλά υπάρχουν άλλα θετικά όπως ιατρική περίθαλψη, αξιοκρατία.». 

Επιπρόσθετα, η  πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγνώρισε ότι στο εξωτερικό θα 

μπορούσαν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Μια από τις δηλώσεις ήταν αυτή του 

εκπαιδευτικού Ε2 «Περισσότερο θεωρώ πως εφόσον οι συνθήκες είναι καλύτερες από 

την Ελλάδα θα υπάρξουν και οι ανάλογες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. Επίσης, 

σημαντικό είναι να υπάρχουν και τα ανάλογα χρήματα έτσι ώστε οι οικογένειες να 

μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο τα παιδιά τους στο μέλλον» και του Ε10 «Θεωρώ 

πως στο εξωτερικό θα μπορέσω να κάνω καριέρα σε αυτό που σπούδασα, να 

πραγματοποιήσω τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μου.».  

Τέλος, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε ότι αποτρεπτικοί 

παράγοντες για να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας θα ήταν η 

απόσταση από την οικογένεια τους, οι καιρικές συνθήκες, το υψηλό κόστος 

διαβίωσης, η γλώσσα, η διαφορετική κουλτούρα/ πολιτισμός στη χώρα προορισμού 

και η ανάγκη προσαρμογής σε άλλες συνήθειες και τρόπο ζωής.  Χαρακτηριστικά ο 

εκπαιδευτικός Ε5 δήλωσε «Ο τρόπος ζωής, οι κλιματολογικές συνθήκες, η γλώσσα και 

η μακρινή απόσταση από τους συγγενείς και φίλους είναι παράγοντες που επηρεάζουν»  

ενώ ο εκπαιδευτικός Ε9 δήλωσε «με δυσαρεστεί το γεγονός ότι δε θα βρίσκομαι με 

συγγενείς και φίλους, θα είμαι μακριά τους. Οτιδήποτε άλλο, νομίζω πως είναι 

αντιμετωπίσιμο». 
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5.4. Πολιτικές συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στην 
Ελλάδα 
 

O Δ θεματικός άξονας αφορούσε την προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τις πολιτικές συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού 

στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες ενδιαφέροντος.  

1. Επίπεδα ικανοποίησης από τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές του 

Ελληνικού Κράτους 

2. Ύπαρξη κινήτρων στους εκπαιδευτικούς 

3. Λόγοι παραμονής στην Ελλάδα 

4. Δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα.  

Πίνακας 7. Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Πολιτικές συγκράτησης εκπαιδευτικού 
προσωπικού στην Ελλάδα» 

Δ. Θεματικός Άξονας 

Πολιτικές συγκράτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ελλάδα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

Επίπεδα ικανοποίησης από 
τις κοινωνικές και 
οικονομικές παροχές του 
Ελληνικού Κράτους 

1. ΜΕΒΙΚΟΠΕ μέτριος βαθμός 
ικανοποίησης από τις 
κοινωνικοοικονομικές παροχές στην 
Ελλάδα 

2. ΜΗΙΚΚΟΠΕ μη ικανοποιητικές 
κοινωνικοοικονομικές παροχές στην 
Ελλάδα  

3. ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία 
κοινωνικοοικονομικών παροχών στην 
Ελλάδα 

4 
 
 
2 
 
 
9 
 

Ύπαρξη κινήτρων στους 
εκπαιδευτικούς 

4. ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε 
εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 

5. ΚΡΚΟΚΠΚ κυρίαρχο ρόλο 
κοινωνικά κριτήρια και πελατειακό 
κράτος 

6. ΑΠΕΠΕΚΠΑ απουσία επενδύσεων 
στην εκπαίδευση και παιδεία 

7. ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο 

13 
 
1 
 
1 
 
9 
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μεταβολής συνθηκών των 
αναπληρωτών 

8. ΥΠΚΙΝΣΕΚ ύπαρξη κινήτρων σε 
εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 

 
1 

Λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

9. ΜΗΥΛΠΣΕ μη ύπαρξη λόγων 
παραμονής στην Ελλάδα 

10. ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι 
παραμονής στην Ελλάδα 

11. ΜΕΤΜΛΟΙΚ μετανάστευση μόνο 
λόγω οικονομικών συνθηκών  

2 
 

12 
 
3 

Δημιουργία οικογένειας 
στην Ελλάδα 

12. ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία 
οικογένειας στην Ελλάδα 

13. ΔΗΟΙΚΕ δημιουργία οικογένειας στη 
Ελλάδα 

8 
 
1 

 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε ότι είναι δυσαρεστημένοι από 

την  απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών στην Ελλάδα. Ενώ οι 13 από τους 14 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς στην 

Ελλάδα ενώ αναγνώρισαν την αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών των 

αναπληρωτών. Μια από τις δηλώσεις ήταν αυτή του Ε2, «Κάθε άλλο, δείτε πως στα 

βόρεια κράτη της Ευρώπης οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εκτελούνται ταχύτατα. Αυτό 

που εννοώ είναι πως είμαστε πίσω ως χώρα σε όλων των ειδών τις λειτουργίες και 

αυτό από μόνο του είναι κάτι που δε μας αφήνει να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας 

δεδομένα…. όποιος και όποια σήμερα αποφασίσει να ασχοληθεί με τον εκπαιδευτικό 

κλάδο γνωρίζει ήδη τις συνθήκες που τον περιμένουν. Τα βασικά κίνητρα είναι οι 

αποδοχές και το περιβάλλον εργασίας, όπου τα χρήματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

σε σχέση με άλλες χώρες και όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, εδώ υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα γιατί μεταβάλλεται κάθε χρόνο με το καθεστώς των αναπληρωτών»  ενώ ο 

εκπαιδευτικός Ε7 δήλωσε «Στον ιδιωτικό τομέα λίγο περισσότερο απ’ ότι στο δημόσιο. 

Νομίζω όμως πως δεν δίνονται κίνητρα τώρα που το σκέφτομαι. Και στον ιδιωτικό 

τομέα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα». Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αναγνώρισε ως καθοριστικό παράγοντα παραμονής στην Ελλάδα οικογενειακούς 

λόγους με τον εκπαιδευτικό Ε2 να δηλώνει «Η οικογένειά μου είναι ο κύριος λόγος για 

τον οποίο δε θα έφευγα. Νομίζω ότι αν έφευγα στο εξωτερικό θα ήταν εξαιτίας των 

χρημάτων και μόνο.».  
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5.5. Προοπτικές και προτάσεις επαναπατρισμού 
 

O Ε θεματικός άξονας αφορούσε τη προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τις προοπτικές και τις προτάσεις επαναπατρισμού 

ατόμων που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 3 

κατηγορίες ενδιαφέροντος.  

1. Πιθανότητες brain gain στην Ελλάδα 

2. Παράγοντες που συμβάλλουν στο brain gain 

3. Κίνητρα ελαχιστοποίησης brain drain 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8 ανά κατηγορία και 

κωδικό του θεματικού άξονα.  

 

Πίνακας 8. Κατηγορίες και κωδικοί  του άξονα «Προοπτικές και προτάσεις 
επαναπατρισμού» 

Ε. Θεματικός Άξονας 

Προοπτικές και προτάσεις επαναπατρισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 

Πιθανότητες brain gain 
στην Ελλάδα 

ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των 
επιστημών στην Ελλάδα 
ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε 
άμεσο μέλλον 

6 
 

10 

Παράγοντες που 
συμβάλλουν στο brain 
gain 

ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για 
επιστήμονες από το κράτος 
ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με 
ανάλογες αυξημένες αποδοχές 
ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην 
Ελλάδα 

9 
 
7 
 
8 
 

Κίνητρα ελαχιστοποίησης 
brain drain 

ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας για επιστημονικό προσωπικό 
ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας 
στην Ελλάδα 
ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην 
Ελλάδα 
ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες 
αποδοχές 

8 
 
9 
 
6 
 

10 
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ΠΑΦΟΡ πάταξη φοροδιαφυγής 
ΠΡΟΕΠΚΕΦ προσέλκυση των 
επενδύσεων κεφαλαίων 
ΜΕΙΥΠΓΑΠ μείωση υπογεννητικότητας 
αύξηση μαθητών 
ΤΝΑΙΙΠ τήρηση νόμων αίσθημα 
ισότητας πολιτών 
ΑΣΠΡΟΠΕΡ ασφάλεια και προστασία 
περιβάλλοντος 
ΑΞΙΟΚΡ αξιοκρατία 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ αριστεία 
ΒΕΒΙΟΕΠΠ βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου στην Ελλάδα 
ΣΥΕΚΜΑΕ σύνδεση της εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας 

4 
4 
 
2 
 
2 
 
4 
 

14 
2 
3 
 
2 
 

 

 

Τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα επιστροφής των επιστημόνων στην Ελλάδα αλλά 

θεωρούν ότι αυτό δύσκολα θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Σημαντικά στοιχεία για την 

προσέλκυση των επιστημόνων στην Ελλάδα αποτελούν κίνητρα και ευκαιρίες για 

επιστήμονες από το κράτος, ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες αυξημένες 

αποδοχές και η βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. 

Χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός Ε8 δήλωσε «Δε θεωρώ πιθανή την επιστροφή των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών στην πατρίδα μιας και δεν υπάρχουν λόγοι που θα τους 

τραβήξουν εδώ ώστε να φύγουν από εκεί…. Το θεωρώ απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Αν 

δεν βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα μας δύσκολα θα επιστρέψουν οι επιστήμονες.»  

ενώ ο εκπαιδευτικός Ε9 δήλωσε «Πιστεύω πως είναι πιθανή και δυνατή να γίνει. Αυτό 

είναι το μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα, η επιστροφή όλων αυτών που βρίσκονται σε 

άλλες χώρες και δέχονται τις επιρροές αυτών…. Προϋπόθεση, βέβαια για να λάβει 

χώρα η επιστροφή αυτή είναι η ευελιξία και η σταθερότητα του κράτους και μία σειρά 

κινήτρων, οικονομικής ή κοινωνικοεπιστημονικής φύσης».  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κατέδειξαν ως σημαντικά κίνητρα για τη μείωση του 

φαινομένου brain drain τις καλύτερες αποδοχές, την αξιοκρατία, τις καλύτερες 

συνθήκες εργασίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστημονικό 

προσωπικό, την ανάπτυξη κινήτρων, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την προσέλκυση 

των επενδύσεων κεφαλαίων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα. 

Χαρακτηριστικά ο εκπαιδευτικός Ε7 δήλωσε «Να δοθούν κίνητρο για νέους 
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επιστήμονες στη χώρα μας. Να βελτιωθεί η σημερινή οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση. Φυσικά να αυξηθούν και οι αποδοχές όλων των εργαζομένων» 

ενώ ο Ε1 δήλωσε «Το ελληνικό κράτος, για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου του 

Brain Drain, πρέπει  να φροντίσει για: τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

ευκαιριών του επιστημονικού προσωπικού της χώρας, με υψηλότερες απολαβές από 

αυτές των 600,00 ευρώ μηνιαίως που ισχύουν σήμερα, την πάταξη της φοροδιαφυγής, 

με σκοπό την ελάφρυνση της φορολογίας των χαμηλότερων στρωμάτων, που στηρίζουν 

το φορολογικό σύστημα της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων κεφαλαίων» 

 

 



 

 
63

Κεφάλαιο 6. Συζήτηση 

6.1. Συζήτηση 

 

Η ανάλυση του φαινομένου διαρροής εγκεφάλων έχει μεγάλη σημασία στον τομέα 

των ανθρώπινων πόρων και έχει αναγνωρίσει σημαντική προσοχή. Επιπλέον, 

θεωρείται ως σημαντικό θέμα από οικονομολόγους και εκπροσώπους κυβερνήσεων 

σε όλο τον κόσμο (Labrianidis, 2011). Καθώς η διαρροή εγκεφάλων δίνει έμφαση 

στη μετακίνηση εξειδικευμένων ατόμων προς χώρες με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο 

ορίζεται ως μια διεθνής μετανάστευση ειδικευμένων και επαγγελματιών εργαζομένων 

(Logan, 2009). Η διαρροή εγκεφάλων έχει την αρνητική σημασία της απώλειας 

ανθρώπινου κεφαλαίου σε σχέση με τη χώρα προέλευσης, τις αρνητικές επιπτώσεις 

στην ευημερία για τη χώρα προέλευσης (Kakana et al., 2017 ) και το κέρδος της 

χώρας υποδοχής. Σήμερα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια τεράστια οικονομική κρίση η 

οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό της σύστημα.  Είναι αυτονόητο ότι 

η οικονομική ύφεση επηρέασε τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς, 

σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2013), υπήρξε μείωση των χρημάτων που 

δαπανήθηκαν για την εκπαίδευση μεταξύ 2009 και 2010 και των μισθών των 

εκπαιδευτικών σε 12 από τις 25 χώρες - μέλη μεταξύ 2009 και 2011. Συγκεκριμένα, η 

έρευνα έδειξε ότι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί 

λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν η μείωση των κενών θέσεων εργασίας (Alexiou, 

2012; Ziontaki, 2014) και οι μισθοί των εκπαιδευτικών (Doliopoulou, 2015; 

Karkkainen, 2010; OECD, 2013), η ταυτόχρονη αύξηση των ωρών εργασίας και η 

έλλειψη προσωπικού, κατάλληλων κτιρίων, εξοπλισμού και ειδών γραφείου (Alexiou, 

2012). Παρόμοια προβλήματα αποκαλύφθηκαν επίσης από τον Galanaki (2015β), 

τονίζοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός σχολείων αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού, 

τεχνολογικού εξοπλισμού και διορθωτικής διδασκαλίας, καθώς και αύξηση του 

αριθμού των μαθητών ανά τάξη λόγω της συγχώνευσης του σχολείου. Επιπλέον, οι 

Mouza και Souchamvali (2015) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν πολύ άγχος λόγω της μείωσης των μισθών, της 

επαγγελματικής αβεβαιότητας και της δυνατότητας αξιολόγησης.  
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Όσον αφορά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων, θεωρείται ότι έχουν να κάνουν κυρίως με την ανανέωση του τεχνολογικού 

εξοπλισμού και τη συντήρηση κτιρίων, όπως έδειξε και η προηγούμενη έρευνα 

(Alexiou, 2012). Συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες δυσκολεύονται να ανανεώσουν 

τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις τελευταίες απαιτήσεις 

της εποχής και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Επιπλέον, οι 

διευθυντές πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σοβαρά τη συμμετοχή τους 

σε σχολικές δραστηριότητες, όπως σχολικά ταξίδια, επισκέψεις σε μουσεία, 

παρακολούθηση θεάτρου, καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να το κάνουν. Ένα άλλο 

αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που ανέφεραν οι διευθυντές είναι η 

προβληματική επαφή με τους γονείς, η οποία μπορεί να αποδοθεί στην απογοήτευση 

των γονέων που πιθανότατα αισθάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης και της πίεσης 

που δέχονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των παιδιών τους για συμμετοχή 

στην σχολικές δραστηριότητες (π.χ. σχολική τσάντα, χαρτικά, καθημερινό brunch) 

και εξωσχολικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ταυτόχρονες με προηγούμενες 

μελέτες (Galanaki, 2015b). Μια άλλη σοβαρή επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου έχει να κάνει με τη μείωση των ευκαιριών 

κατάρτισης (π.χ. κλείσιμο κέντρων εκπαίδευσης, έλλειψη προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαίδευσης) καθώς και το 

αίσθημα ανασφάλειας για τη δουλειά τους, η οποία έχει ήδη αποκαλυφθεί από 

προηγούμενες μελέτες (Mouza & Souchamvali, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια, που η οικονομική κρίση ταλανίζει την ελληνική κοινωνία το 

φαινόμενο αυτό έχει λάβει εκτεταμένες διαστάσεις με την έξοδο δεκάδων χιλιάδων 

φοιτητών και επιστημόνων ανά έτος, οι οποίοι ελλείψει θέσεων εργασίας και εξαιτίας 

των χαμηλών οικονομικών απολαβών, ωθούνται προς την μετανάστευση, 

αναμένοντας να βρουν αναγνώριση των προσόντων τους, καλύτερη ποιότητα ζωής 

και επαγγελματική ανέλιξη (Labrianidis & Vogiatzis, 2013). Η παρούσα μελέτη 

αποτελεί σημαντική συμβολή στις προηγούμενες μελέτες που διερευνούν τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο φαινόμενο 

brain drain. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στους εκπαιδευτικούς και τους παράγοντες που τους κάνουν να 

σκέφτονται να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα. Αφορμή για την επιλογή του 

συγκεκριμένου θέματος αλλά και για την υλοποίηση της έρευνας στάθηκαν οι συχνές 
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αναφορές, δημόσιες και επιστημονικές συζητήσεις που γίνονται καθημερινά και 

κύρια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το φαινόμενο του “Brain Drain”, τη 

διαρροή των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και δη των εκπαιδευτικών. Παρά 

την υπάρχουσα θεωρητική βιβλιογραφία, οι μελέτες για τη διαρροή εκπαιδευτικού 

επιστημονικού δυναμικού την τελευταία δεκαετία, χρονικό διάστημα κατά το οποίο η 

οικονομική κρίση μαστίζει την ελληνική κοινωνία, είναι σχετικά περιορισμένες. Στην 

ελληνική κοινωνία είναι σημαίνοντας ο ρόλος και η αξία της ύπαρξης του 

εκπαιδευτικού επιστημονικού κεφαλαίου για τη χώρα. Ακόμα, για την ανάπτυξή της 

έρευνας και της καινοτομίας ιδίως στη σημερινή εποχή της γνώσης και του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να ερευνηθούν οι λόγοι που 

στρέφουν τους νέους Έλληνες εκπαιδευτικούς στην μετανάστευση το τελευταίο 

χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η οικονομική κρίση μαστίζει την ελληνική 

κοινωνία, οι προσδοκίες τους -αλλά και οι εμπειρίες τους από την άσκηση του 

επαγγέλματός στο εξωτερικό. Πρόκειται για νέους, περί και μεγαλύτεροι των 25 

χρόνων, οι οποίοι τελείωσαν τις σπουδές τους -ίσως έλαβαν μεταπτυχιακό ή και 

διδακτορικό- οι οποίοι αναζητούν λύση σε ξένες αγορές, απογοητευμένοι από την 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, πιστεύοντας στην αναγνώριση της αξίας 

τους, των γνώσεων τους και την παροχή ευκαιρίας για ανέλιξη με την 

συνακολουθούμενη ανταμοιβή ως παροχή για την προσφορά τους. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν ως σημαντικό πρόβλημα το φαινόμενο brain drain ενώ πέρα από την 

εύρεση εργασίας σημαντικοί προσωπικοί λόγοι φαίνεται να είναι η απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας αλλά και η απόκτηση επιπλέον γνώσεων. Σημαντικοί λόγοι που 

συνδέονται άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα και παρακινούν τους εκπαιδευτικούς 

να φύγουν στο εξωτερικό είναι ότι δεν υπάρχουν παροχές ευκαιριών απασχόλησης 

για το επάγγελμα τους συνδέοντας το φαινόμενου του brain drain με τις επιπτώσεις 

της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς οι βασικοί λόγοι 

μετανάστευσης είναι η αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου, η αβεβαιότητα 

λόγω μεταβολής συνθηκών των αναπληρωτών, η δυνατότητα επαγγελματικής 

ανέλιξης και προοπτικές καριέρας, η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, η 

δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, οι  χαμηλές αποδοχές, η οικονομική 

αβεβαιότητα της Ελλάδας, η ύπαρξης αναξιοκρατίας και διαφθοράς στην Ελλάδα, η 

οικονομική κρίση, το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το φορολογικό 
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σύστημα. Ενώ σημαντικά χαρακτηριστικά επιλογής μιας χώρας για να 

μεταναστεύσουν αναδείχθηκαν η γνώση της γλώσσας, η απόσταση από την Ελλάδα, 

η αξιοκρατία, η προσφορά εργασίας, η άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, η 

ύπαρξη φίλου στη χώρα προορισμού, η πολιτικοοικονομική σταθερότητα, το καλό 

σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το φορολογικό σύστημα και το βιοτικό 

επίπεδο. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο μετακίνησης 

για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό αναγνωρίζοντας όμως τις δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίσουν στη χώρα υποδοχής (υψηλό κόστος διαβίωσης, δυσκολίες 

αποταμίευσης, δημιουργία οικογένειας).  

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι αποτρεπτικοί παράγοντες για να μεταναστεύσουν στο 

εξωτερικό για λόγους εργασίας θα ήταν η απόσταση από την οικογένεια τους, οι 

καιρικές συνθήκες, το υψηλό κόστος διαβίωσης, η γλώσσα, η διαφορετική 

κουλτούρα/ πολιτισμός στη χώρα προορισμού και η ανάγκη προσαρμογής σε άλλες 

συνήθειες και τρόπο ζωής. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 

επιστροφής των επιστημόνων στην Ελλάδα αλλά θεωρούν ότι αυτό δύσκολα θα γίνει 

στο άμεσο μέλλον. Ως παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στην 

προσέλκυση των εκπαιδευτικών πίσω στη χώρα τους αναδείχθηκαν η παροχή 

κινήτρων και ευκαιριών για επιστήμονες από το κράτος,  παροχή ευκαιριών 

απασχόλησης με ανάλογες αυξημένες αποδοχές και βελτίωση της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Επιπλέον, κατά τους 

εκπαιδευτικούς το φαινόμενο brain drain θα μειωνόταν αν υπήρχαν καλύτερες 

αποδοχές, αξιοκρατία, καλύτερες συνθήκες εργασίας, παροχή νέων θέσεων εργασίας, 

ανάπτυξη κινήτρων, προσέλκυση των επενδύσεων κεφαλαίων και βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σημαντικότητα της οικονομικής κρίσης 

στην δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν εργασία στο 

εξωτερικό.  Η οικονομική κρίση, όπως υποδεικνύεται από προηγούμενη έρευνα 

(Mok, Lawler & Hinsz 2009; UNESCO 2010; Damme & Karkkainen 2011) οδηγεί σε 

μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών, η οποία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις 

τυπικές σχολικές λειτουργίες.  Η τάση αυτή μετασχηματίζεται σε προβληματισμό 

καθώς οδηγεί σε μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος τη χώρα, η οποία αδύναμη 

να συγκρατήσει το επιστημονικό της δυναμικό παρατηρεί την εξέλιξη του 
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φαινομένου, ενώ διαφαίνεται ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων 

και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Με κριτήριο ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας 

χώρας αποτελεί πυλώνα των αναπτυξιακών προοπτικών αυτής, γιγαντώνεται η 

ανησυχία για τις συνέπειες που θα επιφέρει αυτή η μαζική αποδημία (του ανθρώπινου 

δυναμικού της). Ερευνώντας και εξηγώντας ο Hart (2006), το φαινόμενο της 

μετανάστευσης ατόμων με υψηλή κατάρτιση έδωσε τον ορισμό high skill migration: 

η μετανάστευση νέων, κυρίως, ατόμων με μεγάλες δυνατότητες και επιστημονικό 

υπόβαθρο οι οποίοι σε περίπτωση που παρέμεναν στη χώρα τους θα συνέβαλαν 

αποφασιστικά και ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη. Στον αντίποδα, η 

μετανάστευση ατόμων υψηλών προσόντων (highly skilled) μπορεί να αποδώσει και 

συγκεκριμένα οφέλη. Οι επιστήμονες που μεταναστεύουν, έχουν τη δυνατότητα να 

επιμορφωθούν, να εργαστούν και να εξελιχθούν ως ερευνητές και ως επαγγελματίες, 

ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν καλύτερα στην ανάπτυξη της χώρας τους 

(Meyer, Baptiste & Wattiaux, 2006) . 

6.2. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους 

σημαντικότερους «εξαγωγείς» ανθρωπίνου κεφαλαίου προς τις ευρωπαϊκές χώρες, με 

τον ιατρικό κλάδο να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τη μαζική μετανάστευση 

γιατρών. Η φυγή του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από τη χώρα 

αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσουν οι σχετικές αναπτυξιακές 

πολιτικές στο μέλλον, με σκοπό την αναστροφή του φαινομένου και τον 

επαναπατρισμό μέρους αυτού του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Δεδομένου ότι η κάλυψη 

του μισθολογικού χάσματος μεταξύ Ελλάδας και άλλων ανεπτυγμένων χωρών δεν 

είναι άμεσα εφικτή, η εστίαση σε παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες 

εργασίας των επαγγελματιών εκπαίδευσης αποτελεί μια καλή πρακτική, 

Συνοψίζοντας, η ελληνική οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία έχει 

δημιουργήσει μια μαζική έξοδο ταλαντούχων και εξαιρετικά ειδικευμένων 

επιστημόνων όπως οι εκπαιδευτικοί, που αναζητούν δουλειές και καλύτερες αμοιβές 

αλλού. Θεωρητικά, πολλοί θα πρέπει να επιστρέψουν σε περίπτωση ανάπτυξης και 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης (απολαβές, παροχές), αλλά τα ιστορικά στοιχεία 
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δείχνουν ότι όσο περισσότερο απασχολούνται αλλού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 

επαναπατριστούν, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολο για την Ελλάδα να ξεπεράσει τις 

τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Για την αντιμετώπιση αυτής της 

κατάστασης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εφαρμόσουν προσεγγίσεις 

οικονομικής και ανθρωποκεντρικής διάστασης, διασφαλίζοντας πλήρως το δικαίωμα 

των Ελλήνων εκπαιδευτικών να εργάζονται στην πατρίδα τους με κίνητρα και 

αξιοπρέπεια. Εξάλλου, οι Έλληνες πολίτες αξίζουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν 

υψηλής ποιότητας δημόσια εκπαίδευση. 

Παράλληλα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μελλοντική ανάπτυξη της χώρας και 

η έξοδός της από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξαρτάται άμεσα από την 

ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Ο επαναπατρισμός ενός μέρους του 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό είναι 

μείζονος σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης και μακροχρόνιας οικονομικής 

ανάπτυξης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκπαιδευτικό κλάδο, η παροχή κινήτρων στους 

εκπαιδευτικούς -που έχουν φύγει στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες- μέσω της 

ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος και της βελτίωσης των 

εργασιακών και επαγγελματικών τους συνθηκών, μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα 

ευεργετικά για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αποδοτικότητας 

των υπηρεσιών εκπαίδευσης, δεδομένης της μεταφοράς γνώσεων, εμπειριών και 

δεξιοτήτων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του αντίστροφου brain drain (brain gain). 

Εκτός αυτού, η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει την κατασπατάληση 

επιπλέον πόρων, καθώς οι υψηλές δαπάνες που αφιερώνονται για τη φοίτηση των 

νέων στην Ελλάδα αποτελούν μια επένδυση που θα πρέπει να αξιοποιείται για την 

οικονομική και επιστημονική της ανάπτυξη και όχι για τη βελτίωση της ποιότητας 

του ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό. Εν κατακλείδι, η αντιστροφή του 

εκπαιδευτικού brain drain, ώστε αυτό να καταστεί brain gain για τη χώρα, αποτελεί 

ένα ζήτημα που θα πρέπει να τοποθετείται σε υψηλή ιεραρχία όσον αφορά τις 

προτεραιότητες της μελλοντικής αναπτυξιακής ατζέντας της Ελλάδας. 

Περαιτέρω ανάλυση μέσω μελέτης σε συνδυασμό ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου 

σε δείγμα εκπαιδευτικών μπορεί να δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ευάλωτο αυτό πληθυσμό με σκοπό να 
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σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πρακτικές για πρόληψη και βελτίωση της 

κατάστασης που σχετίζεται με το brain drain στους εκπαιδευτικούς. 
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Παράτημα 1Α. Πρωτόκολλο συνέντευξης 

Ερευνητικά ερωτήματα Στόχοι ερωτήσεων Θεματικοί άξονες Ερωτήσεις συνέντευξης 
Γενικές ερωτήσεις    Φύλο 

Τομέας βασικών σπουδών (Πτυχίο) 
Τομέας Εξειδίκευσης (Τελευταίος τίτλος σπουδών: 
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό):  
Εργάζεστε τη δεδομένη στιγμή 
Τόπος διαμονή 

1) Πώς νοηματοδοτούν οι 
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί το 
φαινόμενο brain drain 

Καταγραφή του πως 
αντιλαμβάνονται οι  
αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί το 
φαινόμενο brain drain 

Νοηματοδότηση 
αδιόριστων 
εκπαιδευτικών για 
το brain drain 

1. Έχετε Ακουστά για το Brain Drain (Διαρροή εγκεφάλων); 
Θεωρείτε πως είναι πρόβλημα ή κεφάλαιο για την Ελλάδα; 
Σε τι βαθμό σας έχει επηρεάσει εσάς; 

2. Έχετε προγενέστερη εμπειρία παραμονής στο εξωτερικό; 
Έχετε διαμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω εργασίας 
κάποιου γονέα στο εξωτερικό; 

3. Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας; Καταφέρατε 
να εργαστείτε στην Ελλάδα σε τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας; Πόσο ευχαριστημένος/η είστε από 
την εργασιακή σας εμπειρία στην Ελλάδα; Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα; 

2) Ποιες θεωρούν πως είναι 
οι αιτίες της φυγής 
εκπαιδευτικών από την 
Ελλάδα σε χώρες του 
εξωτερικού; 

Διερεύνηση των 
απόψεων των 
αδιόριστων 
εκπαιδευτικών με το τι 
θα τους ωθούσε να 
φύγουν σε άλλη χώρα 
για λόγους εργασίας  

Αιτίες φυγής των 
εκπαιδευτικών στο 
εξωτερικό 

1. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, πολιτική και οικονομική αστάθεια; 

2. Θεωρείτε πως η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

3. Θεωρείτε πως στην Ελλάδα δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα; 

4. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σκέφτεστε (ή ίσως) 
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σκεφτείτε να μεταναστεύσετε από την Ελλάδα; Θεωρείτε ότι 
ίδιοι λόγοι ισχύουν για άλλους αδιόριστους εκπ/κούς; 

5. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα μείνετε Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, στράτευσης ακόμα κι αν άλλοι λόγοι 
σας ωθούν στην απόφαση να φύγετε στο εξωτερικό; 

3) Ποιες νομίζουν πως είναι 
οι πολιτικές προσέλκυσης 
και συγκράτησης 
εκπαιδευτικού προσωπικού 
ασκούν οι χώρες υποδοχής; 

 

4) Ποιες πιστεύουν πως 
είναι οι πολιτικές 
συγκράτησης εκπαιδευτικού 
προσωπικού εφαρμόζει ή θα 
μπορούσε να εφαρμόσει η 
Ελλάδα; 

Διερεύνηση των 
πολιτικών που θα 
προσελκύσουν και θα 
συγκρατήσουν το 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό στις χώρες 
υποδοχής  

Διερεύνηση των 
πολιτικών που θα 
συγκρατούσαν το 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό στην 
Ελλάδα 

Πολιτικές 
προσέλκυσης και 
συγκράτησης 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού στις 
χώρες υποδοχής  
 
Πολιτικές 
προσέλκυσης και 
συγκράτησης 
εκπαιδευτικού 
προσωπικού στην 
Ελλάδα 

1. Ποια τα κριτήρια που θέτετε για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας 

2. Θεωρείτε πως είναι πιθανή η εύρεση εργασίας στη χώρα που 
επιθυμείτε; Θα αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

3. Έχετε δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα; Θα τους 
καλέσετε κι αυτούς αν επιτευχθούν οι στόχοι σας; 

4. Σύμφωνα με τα αναμενόμενα μηνιαία έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να έχετε στη χώρα εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό νομίζετε είναι εφικτή η κάλυψη των 
εξόδων διαβίωσης και η αποταμίευση;   

5. Θεωρείτε πως στο εξωτερικό είναι πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας και να 
προωθήσετε την καριέρα σας; 

6. Υπάρχει κάτι που ίσως  σας δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία 
θα εργαστείτε; 

5) Ποιες οι προτάσεις τους 
για τη δημιουργία κινήτρων 
επαναπατρισμού (Brain 
Gain) 

Διερεύνηση απόψων 
εκπαιδευτικών 
αναφορικά με τις 
προοπτικές και τις 
προτάσεις 
επαναπατρισμού στην 
Ελλάδα 

Προοπτικές και 
προτάσεις 
επαναπατρισμού 
στην Ελλάδα 

1. Θεωρείτε  πιθανή την επιστροφή Ελλήνων εκπ/κών στην 
Ελλάδα (Brain Gain); 

2. Τι θα μπορούσε, κατά την άποψή σας, να εφαρμόσει το 
ελληνικό κράτος για να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του 
Brain Drain;  
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Παράτημα 1Β. Δείγμα συνεντεύξεων 

Εκπαιδευτικός 1 
 

Φύλο: Γυναίκα 
Τομέας βασικών σπουδών (Πτυχίο): Λογιστικής σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 
Τομέας Εξειδίκευσης (Τελευταίος τίτλος σπουδών: Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό) 

Τραπεζική Ε.Α.Π. 
Εργάζεστε τη δεδομένη στιγμή; Όχι 
Τόπος διαμονής: Θεσσαλονίκη 
 
1. ‘Έχετε Ακουστά για το Brain Drain (Διαρροή εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι πρόβλημα ή κεφάλαιο για την Ελλάδα;  
 

Η διαρροή εγκεφάλων (Brain Drain), θεωρείται από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας, η 
οποία λόγω των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων 10 ετών,  αναγκάζεται να χάσει το πολυτιμότερο 
κομμάτι του πληθυσμού της και να το προσφέρει η ίδια, στις υπηρεσίες άλλων χωρών. Ουσιαστικά ενώ 
έχει επενδύσει η χώρα σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, εκπαιδεύοντάς το με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις, μιας και η Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένα,  αντί να το αξιοποιήσει για λογαριασμό της, “ωθεί” τους νέους επιστήμονες να 
διαπρέψουν στο εξωτερικό,  όπου είναι περιζήτητοι, στερώντας τους το δικαίωμα να εργαστούν και να 
προσφέρουν στον τόπο τους.  

 
 Σε τι βαθμό σας έχει επηρεάσει εσάς; 

Σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα 
 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα 
 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του εξωτερικού 
 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το brain drain 

 
 

2. Έχετε προγενέστερη εμπειρία παραμονής στο εξωτερικό (Επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς 

ή διακοπές  2. Συμμετείχατε σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών  3. Εθελοντική/Εποχιακή εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο εξωτερικό);   

        
                       Επίσκεψη σε φίλους & διακοπές. 

 
Έχετε διαμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω εργασίας κάποιου 

γονέα στο εξωτερικό;  
Όχι καμία προγενέστερη εμπειρία δεν έχω.. 

 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης εμπειρίας στο εξωτερικό 

 
3. Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που αναζητήσατε εργασία σε τομέα σχετικό με 

το αντικείμενο σπουδών σας;  
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               Κατά διαστήματα αρκετά συχνά την τελευταία δεκαετία, και στο αντικείμενό μου αλλά και σε άλλο 
αντικείμενο, καθώς για να επιβιώσει κάποιος σήμερα, δεν αναζητά μόνο στο αντικείμενό του εργασία, 
αλλά πολύ συχνά και σε άλλες ειδικότητες πέραν των σπουδών του,  π.χ. σερβιτόροι/ες, πωλητές/τριες,   
κ.λ.π. 

Καταφέρατε να εργαστείτε στην Ελλάδα σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Στο παρελθόν ως λογίστρια στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ως εκπαιδευτικός όχι ακόμη, παρ όλες 
τις προσπάθειες τα τελευταία 3 έτη. 

 
Πόσο ευχαριστημένος/η είστε από την εργασιακή σας εμπειρία στην Ελλάδα;   

Πριν την κρίση αρκετά. Κατά τη διάρκεια της κρίσης 2009-2019 καθόλου. 
 
Πιστεύετε πως στην Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης στο αντικείμενο 

σπουδών σας σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;  
Στην Ελλάδα πλέον δεν παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης στο αντικείμενο σπουδών, αντίθετα 

μάλιστα ανθεί το ευκαιριακό μεροκάματο,  ή ακόμα και η μαύρη εργασία,  στο “βωμό”  της επιβίωσης. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών 
 ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από προγενέστερη εργασιακή εμπειρία προ 

κρίσεως 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 
4. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση οδήγησε την Ελλάδα σε κοινωνική, 

θεσμική, πολιτική και οικονομική αστάθεια;  
Σαφώς και πως θα μπορούσε άλλωστε, να μην οδηγήσει με την εξαθλίωση των μισθών και 

των συντάξεων, καθώς και με τις ανύπαρκτες ευκαιρίες στην αναζήτηση εργασίας 
του δυναμικού της χώρας. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής κρίσης με την κοινωνική 

θεσμική και πολιτική αστάθεια 
 
5.  Θεωρείτε πως η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους, οι 

κοινωνικοοικονομικές παροχές, βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα;   

Καθόλου, είναι ανύπαρκτα. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών στην Ελλάδα 

 
6. Θεωρείτε πως στην Ελλάδα δίνονται κίνητρα σε εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα;  
Στην Ελλάδα που κυρίαρχο ρόλο, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,  παίζουν τα κοινωνικά 

κριτήρια και το πελατειακό κράτος και όχι το προσοντολόγιο, δεν δίνεται ούτε ένα 
κίνητρο. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 
 ΚΡΚΟΚΠΚ κυρίαρχο ρόλο κοινωνικά κριτήρια και πελατειακό κράτος 

 
7. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σκέφτεστε (ή ίσως)σκεφτείτε να 

μεταναστεύσετε από την Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω Σπουδές  2. Αναζήτηση καλύτερου βιοτικού 

επιπέδου  3. Ενδιαφέρον για την κουλτούρα μιας άλλης χώρας  4. Διεύρυνση γνώσεων και εργασιακή εμπειρία στο 
εξωτερικό  5. Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και προοπτικές καριέρας  6. Αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία ανεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα 8. Υποαπασχόληση 9. Χαμηλές αποδοχές  10. Οικονομική 
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αβεβαιότητα της χώρας  11. Πολιτικοοικονομική αστάθεια της χώρας  12. Ο τομέας εργασίας σας δεν είναι 

αναπτυγμένος στην Ελλάδα 13. Επικρατούσα αναξιοκρατία και διαφθορά 14. Οικονομική κρίση);  
Για αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου.  
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και προοπτικές καριέρας. 
Αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας. 
Δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, 
Χαμηλές αποδοχές. 
Οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας. 
Επικρατούσα αναξιοκρατία και διαφθορά. 
Οικονομική κρίση. 
   
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και προοπτικές καριέρας 
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα 
 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και διαφθορά 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   

   
Θεωρείτε ότι ίδιοι λόγοι ισχύουν για άλλους αδιόριστους εκπ/κούς; 

Ναι ισχύουν οι ίδιοι λόγοι πιστεύω για όλους τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΤΑΑΕΓΛΜ ταύτιση των απόψεων των αδιόριστων εκπαιδευτικών για λόγους 
μετανάστευσης 

 
8. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα μείνετε Ελλάδα όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 

στράτευσης ακόμα κι αν άλλοι λόγοι σας ωθούν στην απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

Όχι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους λόγοι Εάν δεν μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει βιοποριστικά, δεν 
είναι εφικτό να μείνει για κανέναν λόγο, όσο και να το ήθελε. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΜΗΥΛΠΣΕ μη ύπαρξη λόγων παραμονής στην Ελλάδα 

 

9. Ποια τα κριτήρια που θέτετε για την επιλογή χώρας αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ελλάδα  3. Υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη κάποιος φίλος ή συγγενής  5. Πολιτικοοικονομική σταθερότητα  6. Καλό σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  7. Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. Φορολογικό σύστημα  9. Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  10. 

Αξιοκρατία 11. Αίσθημα ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε για τον πολιτισμό της συγκεκριμένης χώρας);  
 

Κριτήρια για επιλογή χώρας αναζήτησης εργασίας θα μπορούσαν να είναι : 
Η γνώση της γλώσσας, η προσφορά εργασίας στον κλάδο μου, κάπου που θα κατοικούσε κάποιος φίλος ή 

συγγενής, Πολιτικοοικονομική σταθερότητα, καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
συνταξιοδοτικό σύστημα, ανώτερο βιοτικό επίπεδο, αξιοκρατία, αίσθημα ασφάλειας. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας  
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10. Θεωρείτε πως είναι πιθανή η εύρεση εργασίας στη χώρα που επιθυμείτε;;  
Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία αναπτυγμένη χώρα όπου θα υπήρχε ο συνδυασμός της  πιθανότητας  εύρεσης 

εργασίας, αλλά και θα συνέτρεχαν και τα κριτήρια  που προανέφερα.  
 

Θα αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα από αυτή που επιθυμείτε; 
Αναγκαστικά μιας και η χώρα που θα επιθυμούσα δεν προσφέρει τα παραπάνω. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΝΑΝΧΣΕΕ αναζήτηση ανεπτυγμένης χώρα συνδυάζει εύρεση εργασίας 
 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών προτίμησης 
  

  
11. Έχετε δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα; Θα τους καλέσετε κι αυτούς αν 

επιτευχθούν οι στόχοι σας;  

Δεν έχω δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα . 
Σκέφτεστε να δημιουργήσετε οικογένεια στο εξωτερικό;  

Εάν κρίνεται αναγκαίο να παραμείνω στο εξωτερικό, θα έμπαινα στη διαδικασία δημιουργίας οικογένειας στο 
εξωτερικό. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό αν κριθεί αναγκαίο 

 
12. Σύμφωνα με τα αναμενόμενα μηνιαία έσοδα-έξοδα που γνωρίζετε πως 

μπορείτε να έχετε στη χώρα εργασίας που στοχεύετε, σε τι βαθμό νομίζετε 
είναι εφικτή η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και η αποταμίευση;   

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το κόστος διαβίωσης  στο εξωτερικό είναι μεγάλο και έτσι οι απολαβές καλύπτουν 
την καθημερινότητα και επομένως απομένει πολύ μικρό χρηματικό ποσό για αποταμίευση. θεωρώ πως η 
αποταμίευση είναι μάλλον δύσκολη.  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης μικρή αποταμίευση 
 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 

 
 
  
13. Θεωρείτε πως στο εξωτερικό είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσετε τα 

όνειρα και τις φιλοδοξίες σας και να προωθήσετε την καριέρα σας; 
Με τις ισχύουσες εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα, θεωρώ πως στο εξωτερικό είναι πιθανότερο να 

προωθήσω την καριέρα και τις φιλοδοξίες μου. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
14. Υπάρχει κάτι που ίσως  σας δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα εργαστείτε; 

(π.χ Το γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος ζωής και 

οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες αποστάσεις  
6. Αντιμετωπίζετε δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. Το φαγητό)   

Όλοι οι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω. 
 μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 μη προσαρμογή στον τρόπο ζωής  και ψυχαγωγίας 
 καιρικές  συνθήκες 
 υψηλό κόστος διαβίωσης 
 μεγάλες αποστάσεις 
 δυσκολίες στη γλώσσα 
 κουλτούρα ήθη και έθιμα 
 φαγητό 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 ΜΗΠΡΤΡΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο ζωής  και ψυχαγωγίας 
 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
 ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
 ΜΕΓΑΠΟΣ μεγάλες αποστάσεις 
 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
 ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
 ΦΑΓΗΤΟ φαγητό 

 
 
15. Θεωρείτε  πιθανή την επιστροφή Ελλήνων εκπ/κών στην Ελλάδα (Brain 

Gain);  
Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί, κατά την άποψή σας, να συμβεί αυτό; 

Η επιστροφή των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι απαραίτητη, αλλά ταυτόχρονα 
δύσκολη. Σε αυτό μπορούν  μόνο οι εκάστοτε κυβερνήσεις να βοηθήσουν, παίρνοντας μέτρα 
και δίνοντας κίνητρα και ευκαιρίες  στους Έλληνες επιστήμονες να επιστρέψουν, 
εξομαλύνοντας τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα . 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των επιστημών στην Ελλάδα 
 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες από το κράτος 

 
16. Τι θα μπορούσε, κατά την άποψή σας, να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος για 

να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του Brain Drain; 
Το ελληνικό κράτος, για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου του Brain Drain, πρέπει  να φροντίσει για: 
- τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών του επιστημονικού προσωπικού της χώρας, με 

υψηλότερες απολαβές από αυτές των 600,00 ευρώ μηνιαίως που ισχύουν σήμερα,  
-την πάταξη της φοροδιαφυγής, με σκοπό την ελάφρυνση της φορολογίας των χαμηλότερων στρωμάτων, που 

στηρίζουν το φορολογικό σύστημα της χώρας, 
-την προσέλκυση επενδύσεων κεφαλαίων   

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστημονικό προσωπικό 
 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΠΑΦΟΡ πάταξη φοροδιαφυγής 
 ΠΡΟΕΠΚΕΦ προσέλκυση των επενδύσεων κεφαλαίων 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 
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Εκπαιδευτικός 2 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 
Φύλο: Άντρας 
Τομέας βασικών σπουδών (Πτυχίο): Παιδαγωγικό 
Τομέας Εξειδίκευσης (Τελευταίος τίτλος σπουδών: Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό): Μεταπτυχιακό 
Εργάζεστε τη δεδομένη στιγμή; Όχι 
Τόπος διαμονής: Θεσσαλονίκη 
 
17. ‘Έχετε Ακουστά για το Brain Drain (Διαρροή εγκεφάλων);  

Ναι νομίζω ότι το έχω ακουστά. 
-Θεωρείτε πως είναι πρόβλημα ή κεφάλαιο για την Ελλάδα;  

Θεωρώ πως όσο περνάν τα χρόνια τόσο περισσότερο γίνεται εμφανές αυτό το 
πρόβλημα κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αφού όλο και περισσότεροι νέοι νιώθουν 
εγκλωβισμένοι σε ένα αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον και αυτό τους οδηγεί στην αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών εργασίας με την κύρια οπτική να είναι η πλευρά των αποδοχών φυσικά. 

-Σε τι βαθμό σας έχει επηρεάσει εσάς; 

 Όντας ο ίδιος σε αναζήτηση εργασίας έχοντας ολοκληρώσει τις προπτυχιακές μου 
σπουδές μπορώ να πω πως επηρεάζομαι πάρα πολύ από τη συνολική εικόνα που υπάρχει στην 
αγορά εργασίας, καθώς οι νέοι σήμερα χρειάζονται πολύ περισσότερα προσόντα για να 
εισέλθουν στο χώρο εργασίας. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του εξωτερικού 
 ΑΕΠΠΟΑΚΣ αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον που οδηγεί σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το brain drain 

 

 
18. Εχετε προγενέστερη εμπειρία παραμονής στο εξωτερικό (Επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς 

ή διακοπές  2. Συμμετείχατε σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών  3. Εθελοντική/Εποχιακή εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο εξωτερικό); 

Όχι δεν έχω κάποια εμπειρία. 
-Έχετε διαμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω εργασίας κάποιου γονέα στο 

εξωτερικό;  
Όχι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Να φανταστείτε ούτε διακοπές δεν έτυχε να πάω στο 

εξωτερικό ακόμη. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης εμπειρίας στο εξωτερικό 

 
 

19. Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που αναζητήσατε εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών σας;  

Εδώ και δύο χρόνια είμαι σε αναζήτηση, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το 
επαγγελματικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μάλλον θα πρέπει να περιμένω καιρό 
μέχρι να εργαστώ στο δημόσιο σχολείο. 

-Καταφέρατε να εργαστείτε στην Ελλάδα σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας;  
Όχι. 

-Πόσο ευχαριστημένος/η είστε από την εργασιακή σας εμπειρία στην Ελλάδα;   
Δεν έχω άποψη όπως φαντάζεστε γιατί δεν έχω ακόμα εργαστεί. 

-Πιστεύετε πως στην Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης στο αντικείμενο σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα; 

Κοιτάξτε εφόσον ο τομέας μου είναι η παιδαγωγική και η Ελλάδα βιώνει τεράστια 
υπογεννητικότητα μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν προβλέπονται επαρκείς ευκαιρίες για 
απασχόληση στην εκπαίδευση. Στον ιδιωτικό τομέα θεωρώ πως είναι λίγο διαφορετικό το 
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καθεστώς και οι συνθήκες εργασίας και πάλι όμως δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ιδιωτικών 
σχολείων που να μπορούν να απορροφήσουν τους νέους εκπαιδευτικούς. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 0-5 χρόνια 
 ΜΥΕΡΕΜΑΣ μη ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

  

20. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση οδήγησε την Ελλάδα σε κοινωνική, 
θεσμική, πολιτική και οικονομική αστάθεια;  

Φυσικά και υπάρχει. Θα συμπληρώσω ακόμη και σε ηθική αστάθεια θα συμπλήρωνα 
εγώ με βάση τις συνήθεις και τις συμπεριφορές που έχουν οι μαθητές σήμερα. Φυσικά η 
οικονομική κρίση και γενικά οποιαδήποτε κρίση τραντάζει τα θεμέλια στα οποία λειτουργούν 
οι άνθρωποι και είναι λογικό να προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Η αστάθεια που 
αναφέρετε δημιουργείται διότι εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις νέες 
συνθήκες που εμφανίζονται και αντιδρούμε χωρίς λογική πολλές φορές. Οι πράξεις μας είναι 
αυτές που επιφέρουν τα είδη των ασταθειών που περιγράφετε. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής κρίσης με την κοινωνική 

θεσμική και πολιτική αστάθεια 
 ΗΘΑΜΒΣΣΜ ηθική αστάθεια με βάση συνήθειες και συμπεριφορές μαθητών 

  
21. Θεωρείτε πως η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους, οι 

κοινωνικοοικονομικές παροχές, βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

  Κάθε άλλο, δείτε πως στα βόρεια κράτη της Ευρώπης οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
εκτελούνται ταχύτατα. Αυτό που εννοώ είναι πως είμαστε πίσω ως χώρα σε όλων των ειδών 
τις λειτουργίες και αυτό από μόνο του είναι κάτι που δε μας αφήνει να βελτιώσουμε τα 
οικονομικά μας δεδομένα. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών στην Ελλάδα 

 
22. Θεωρείτε πως στην Ελλάδα δίνονται κίνητρα σε εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα;  
Θα έλεγα ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όποιος και όποια σήμερα 

αποφασίσει να ασχοληθεί με τον εκπαιδευτικό κλάδο γνωρίζει ήδη τις συνθήκες που τον 
περιμένουν. Τα βασικά κίνητρα είναι οι αποδοχές και το περιβάλλον εργασίας, όπου τα 
χρήματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες και όσον αφορά το 
περιβάλλον εργασίας, εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γιατί μεταβάλλεται κάθε χρόνο με το 
καθεστώς των αναπληρωτών. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 
 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόφο μεταβολής συνθηκών των αναπληρωτών 

 
23. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σκέφτεστε (ή ίσως)σκεφτείτε να 

μεταναστεύσετε από την Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω Σπουδές  2. Αναζήτηση καλύτερου βιοτικού 

επιπέδου  3. Ενδιαφέρον για την κουλτούρα μιας άλλης χώρας  4. Διεύρυνση γνώσεων και εργασιακή εμπειρία στο 
εξωτερικό  5. Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και προοπτικές καριέρας  6. Αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία ανεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα 8. Υποαπασχόληση 9. Χαμηλές αποδοχές  10. Οικονομική 
αβεβαιότητα της χώρας  11. Πολιτικοοικονομική αστάθεια της χώρας  12. Ο τομέας εργασίας σας δεν είναι 

αναπτυγμένος στην Ελλάδα 13. Επικρατούσα αναξιοκρατία και διαφθορά 14. Οικονομική κρίση); 
Σίγουρα πρώτο είναι το οικονομικό, ειδικά μάλιστα η οικονομική 

κρίση και εν συνεχεία θα έβαζα τις συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες 
πρέπει να λειτουργήσει ένας εκπαιδευτικός σήμερα.  

-Θεωρείτε ότι ίδιοι λόγοι ισχύουν για άλλους αδιόριστους εκπ/κούς;  
Ναι, ξεκάθαρα. Ίδιοι λόγοι για όλους τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς. 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας 
 ΤΑΑΕΓΛΜ ταύτιση των απόψεων των αδιόριστων εκπαιδευτικών για λόγους μετανάστευσης 

 

24. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα μείνετε Ελλάδα όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 

στράτευσης ακόμα κι αν άλλοι λόγοι σας ωθούν στην απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

Η οικογένειά μου είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δε θα έφευγα. Νομίζω ότι αν 
έφευγα στο εξωτερικό θα ήταν εξαιτίας των χρημάτων και μόνο. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην Ελλάδα 
 ΜΕΤΜΛΟΙΚ μετανάστευση μόνο λόγο οικονομικών 

 

25. Ποια τα κριτήρια που θέτετε για την επιλογή χώρας αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ελλάδα  3. Υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη κάποιος φίλος ή συγγενής  5. Πολιτικοοικονομική σταθερότητα  6. Καλό σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  7. Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. Φορολογικό σύστημα  9. Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  10. 

Αξιοκρατία 11. Αίσθημα ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε για τον πολιτισμό της συγκεκριμένης χώρας);       
  Σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα κάποιος γνωστός η συγγενής για να μπορεί να καθοδηγήσει 

όποιον κάνει αυτό το βήμα. Η γλώσσα δεν είναι δύσκολο να αποκτηθεί εφόσον όλοι σήμερα 
μιλούν αγγλικά. Το πιο ισχυρό κριτήριο που θα έβαζα είναι η άμεση απορρόφηση στην αγορά 
εργασίας. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας 

 

26. Θεωρείτε πως είναι πιθανή η εύρεση εργασίας στη χώρα που επιθυμείτε;;      
Χρειάζεται λίγο ψάξιμο στην αρχή αλλά ναι πιστεύω. 

-Θα αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα από αυτή που επιθυμείτε;  
Αν η κατάσταση που υφίσταται σήμερα επιδεινωθεί τότε αυτό το ενδεχόμενο θα το 

σκεφτώ περισσότερο. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα επιλογής 
 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών προτίμησης 

 

27. Έχετε δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα; Θα τους καλέσετε κι αυτούς αν 

επιτευχθούν οι στόχοι σας;  

Ακόμη δεν έχω δική μου οικογένεια, αλλά στην περίπτωση που είχα θα φρόντιζα να 
είμαστε πάντα όλοι μαζί. 

Σκέφτεστε να δημιουργήσετε οικογένεια στο εξωτερικό;  
Δεν έχει περάσει από το μυαλό μου αυτό που λέτε αλλά μιας που το αναφέρετε δε 

νομίζω ότι θα είχα κάποιο πρόβλημα, κριθεί αναγκαίο γιατί όχι;. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό αν κριθεί αναγκαίο 

 
 

28. Σύμφωνα με τα αναμενόμενα μηνιαία έσοδα-έξοδα που γνωρίζετε πως 
μπορείτε να έχετε στη χώρα εργασίας που στοχεύετε, σε τι βαθμό νομίζετε 
είναι εφικτή η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και η αποταμίευση;   

Με βάση την Ελλάδα στην οποία το κόστος διαβίωσης είναι χαμηλό 
όπως και οι απολαβές φυσικά, θα έλεγα πως η αποταμίευση είναι κάτι που 
μπορεί να επιτευχθεί σε χώρες που ζητούνε καταρτισμένους ανθρώπους, με 
την προϋπόθεση ότι εργάζονται και οι δύο σύζυγοι. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
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 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 

29. Θεωρείτε πως στο εξωτερικό είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες σας και να προωθήσετε την καριέρα σας;  

Περισσότερο θεωρώ πως εφόσον οι συνθήκες είναι καλύτερες από την Ελλάδα θα 
υπάρξουν και οι ανάλογες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. Επίσης, σημαντικό είναι να 
υπάρχουν και τα ανάλογα χρήματα έτσι ώστε οι οικογένειες να μπορούν να βοηθήσουν 
περισσότερο τα παιδιά τους στο μέλλον. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 

30. Υπάρχει κάτι που ίσως  σας δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα εργαστείτε; 
(π.χ Το γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος ζωής και 

οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες αποστάσεις  
6. Αντιμετωπίζετε δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. Το φαγητό).  

Το μεγαλύτερο αρνητικό στην περίπτωση όπου θα εργάζομαι στο εξωτερικό είναι 
φυσικά το ότι θα είμαι μακριά από φίλους και συγγενείς και όπως και να το κάνουμε αυτές οι 
σχέσεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν με κανένα τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 
αντιμετωπίσιμα κατά τη γνώμη μου με την έννοια ότι προσαρμόζεσαι στις διαφορετικές 
συνθήκες που έχει μια άλλη χώρα. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 ΠΡΟΣΔΣΥ προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες 

31. Θεωρείτε  πιθανή την επιστροφή Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
(BrainGain);   

Στο άμεσο μέλλον αυτό μου φαίνεται από δύσκολο έως ακατόρθωτο. 
-Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί, κατά την άποψή σας, να συμβεί αυτό; 

Μόνο αν συμβούν ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς θα σκεφτεί ένας Έλληνας 
που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει στην πατρίδα του. Για να εγκαταλείψει τη χώρα που 
τον βοήθησε να ορθοποδήσει στη ζωή του θα πρέπει όταν έρθει εδώ να βρει περισσότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης μαζί με τις ανάλογες αυξημένες αποδοχές από αυτές που βρήκε στη 
χώρα που πήγε όταν έφυγε από την Ελλάδα. Γι’ αυτό είπα πριν ότι μόνο με ραγδαίες αλλαγές 
θα επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο μέλλον 
 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες αυξημένες αποδοχές 

32. Τι θα μπορούσε, κατά την άποψή σας, να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος για 
να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο του BrainDrain; 

 Καταρχήν, πρέπει οπωσδήποτε να αντιστραφεί το φαινόμενο της υπογεννητικότητας με την 
έννοια ότι οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά για να έχουμε στο 
μέλλον μαθητές να διδάξουμε. Για τον εκπαιδευτικό κλάδο νομίζω πως η τοποθεσία έχει 
μεγάλο ρόλο στην ποιότητα της δουλειάς του με την έννοια πως πρέπει να είναι σταθερή και 
να μη μεταβάλλεται. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί καθολική τήρηση των νόμων του κράτους 
για να αισθάνονται οι πολίτες το αίσθημα της ισότητας και της ασφάλειας. 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΜΕΙΥΠΓΑΠ μείωση υπογεννητικότητας αύξηση μαθητών 
 ΤΝΑΙΙΠ τήρηση νόμων αίσθημα ισότητας πολιτών 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 
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Παράτημα 2Α. Ατομικοί πίνακες εκπαιδευτικών με 

κωδικοποίηση 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 1 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε1    

 

 

Γυναίκα 

 

Λογιστική 
οικονομίας και 

διοίκησης 

 

Τραπεζική ΕΑΠ Ναι Σύμη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως 

είναι πρόβλημα ή 
κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  
 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί 
πρόβλημα στην Ελλάδα 

 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε 
χώρες του εξωτερικού 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός 
επηρεασμού από το brain drain 

 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής 
στο εξωτερικό 
(Επίσκεψη σε φίλους / 
συγγενείς ή διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. 
Ολοκληρώσατε κάποιο 
κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης 
εμπειρίας στο εξωτερικό 
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3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που 
αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα 
σε τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα 
παρέχονται ευκαιρίες 
απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών 
σας σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;  
 

 

 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή 
εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών 

 ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από 
προγενέστερη εργασιακή εμπειρία προ 
κρίσεως 

 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών 
απασχόλησης 

 

4 Πιστεύετε ότι η 
οικονομική κρίση 
οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η 
οργάνωση και η 
λειτουργία του κράτους, 
οι κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα 
στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών 
παροχών στην Ελλάδα 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται κίνητρα 
σε εκπαιδευτικούς σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς 
στην Ελλάδα 

 ΚΡΚΟΚΠΚ κυρίαρχο ρόλο κοινωνικά κριτήρια 
και πελατειακό κράτος 

 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για 
τους οποίους σκέφτεστε 
(ή ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου 

 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας 

 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 



 

 
94

Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. 
Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  
5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας  
6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. 
Ο τομέας εργασίας σας 
δεν είναι αναπτυγμένος 
στην Ελλάδα 13. 
Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και 
διαφθορά 14. 
Οικονομική κρίση);  

 

εργασίας 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην 

Ελλάδα 
 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και 

διαφθορά 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   

 

8 Υπάρχουν λόγοι για 
τους οποίους θα μείνετε 
Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΜΗΥΛΠΣΕ μη ύπαρξη λόγων παραμονής στην 
Ελλάδα 

 

9 Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση 
της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει 
μεγάλη προσφορά 
εργασίας στον κλάδο 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας  
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σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή 
συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 
8. Φορολογικό σύστημα  
9. Ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο  10. Αξιοκρατία 
11. Αίσθημα ασφάλειας 
12. Ενδιαφέρεστε για 
τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

10 Θεωρείτε πως είναι 
πιθανή η εύρεση 
εργασίας στη χώρα που 
επιθυμείτε;;  
     Εξαρτάται , θα  
αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα 
όπου θα υπήρχε ο 
συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης 
εργασίας, αλλά και θα 
συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που 
προανέφερα.  
 

Θα 
αναζητούσατε εργασία 
σε άλλη χώρα από αυτή 
που επιθυμείτε; 
     Αναγκαστικά μιας και 
η χώρα που θα 
επιθυμούσα δεν 
προσφέρει τα 
παραπάνω. 

 

 . ΑΝΑΝΧΣΕΕ αναζήτηση ανεπτυγμένης 
χώρα συνδυάζει εύρεση εργασίας 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός 
χωρών προτίμησης 

 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι 
αυτούς αν επιτευχθούν 
οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε 

  ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 

 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο 
εξωτερικό αν κριθεί αναγκαίο 
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οικογένεια στο 
εξωτερικό;  

 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε 
να έχετε στη χώρα 
εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης μικρή 
αποταμίευση 

 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι 
πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  
σας δυσαρεστεί στη 
χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; (π.χ Το 
γεγονός ότι βρίσκεστε 
μακριά από συγγενείς 
και φίλους  2. Δεν σας 
ταιριάζει ο τρόπος ζωής 
και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι 
καιρικές συνθήκες  4. Το 
υψηλό κόστος 
διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. 
Αντιμετωπίζετε δυσκολία 
με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και 
τα έθιμα 8. Το φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους 
συγγενείς 

 ΜΗΠΡΤΡΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο 
ζωής  και ψυχαγωγίας 

 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
 ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
 ΜΕΓΑΠΟΣ μεγάλες αποστάσεις 
 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
 ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
 ΦΑΓΗΤΟ φαγητό 

 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των επιστημών στην 
Ελλάδα 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες από το 
κράτος 
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16 Τι θα μπορούσε, κατά 
την άποψή σας, να 
εφαρμόσει το ελληνικό 
κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain 
Drain; 

 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΠΑΦΟΡ πάταξη φοροδιαφυγής 
 ΠΡΟΕΠΚΕΦ προσέλκυση των επενδύσεων κεφαλαίων 

 

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 2 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε2    

 

 

Άντρας 

 

 

Παιδαγωγικό 
δημοτικής 

εκπαίδευσης  

 

Οργάνωση και 
διοίκηση 

εκπαιδευτικών 
μονάδων 

Όχι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως 

είναι πρόβλημα ή 
κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  
 

 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του 
εξωτερικού 

 ΑΕΠΠΟΑΚΣ αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον που οδηγεί 
σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το brain 
drain 

 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης εμπειρίας στο 
εξωτερικό 
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Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. 
Ολοκληρώσατε κάποιο 
κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που 
αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα 
σε τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης 
στο αντικείμενο 
σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΜΥΕΡΕΜΑΣ μη ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 

4 Πιστεύετε ότι η 
οικονομική κρίση 
οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

 ΗΘΑΜΒΣΣΜ ηθική αστάθεια με βάση συνήθειες 
και συμπεριφορές μαθητών 
 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και η 
λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών 
στην Ελλάδα 
 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται κίνητρα 
σε εκπαιδευτικούς σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην 
Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών των 
αναπληρωτών 

7 1. Ποιοι είναι οι λόγοι για 
τους οποίους σκέφτεστε 

 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας 
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(ή ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. 
Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  
5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας  
6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. 
Ο τομέας εργασίας σας 
δεν είναι αναπτυγμένος 
στην Ελλάδα 13. 
Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και 
διαφθορά 14. 
Οικονομική κρίση);  

 

 ΤΑΑΕΓΛΜ ταύτιση των απόψεων των αδιόριστων 
εκπαιδευτικών για λόγους μετανάστευσης 

 

8 Υπάρχουν λόγοι για 
τους οποίους θα μείνετε 
Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

 ΜΕΤΜΛΟΙΚ μετανάστευση μόνο λόγο 
οικονομικών 
 

9 Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση 
της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την 

 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας 
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Ελλάδα  3. Υπάρχει 
μεγάλη προσφορά 
εργασίας στον κλάδο 
σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή 
συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 
8. Φορολογικό σύστημα  
9. Ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο  10. Αξιοκρατία 
11. Αίσθημα ασφάλειας 
12. Ενδιαφέρεστε για 
τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

10 Θεωρείτε πως είναι 
πιθανή η εύρεση 
εργασίας στη χώρα που 
επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα 

αναζητούσατε εργασία 
σε άλλη χώρα από αυτή 
που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα 
που θα επιθυμούσα δεν 
προσφέρει τα παραπάνω. 
 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 
προτίμησης 

 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι 
αυτούς αν επιτευχθούν 
οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε 
οικογένεια στο 
εξωτερικό;  

 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό αν 

κριθεί αναγκαίο 
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12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε 
να έχετε στη χώρα 
εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 
 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι 
πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην 
οποία θα εργαστείτε; (π.χ Το 
γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά 
από συγγενείς και φίλους  2. Δεν 
σας ταιριάζει ο τρόπος ζωής και 
οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. Οι 
καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 
8. Το φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 ΠΡΟΣΔΣΥ προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες 

 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε 
άμεσο μέλλον 

 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με 
ανάλογες αυξημένες αποδοχές 

 

16 Τι θα μπορούσε, κατά 
την άποψή σας, να 
εφαρμόσει το ελληνικό 
κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain 
Drain; 

 

 ΜΕΙΥΠΓΑΠ μείωση υπογεννητικότητας αύξηση 
μαθητών 

 ΤΝΑΙΙΠ τήρηση νόμων αίσθημα ισότητας 
πολιτών 
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Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 3 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Ειδική αγωγή 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε3    

 

 

Γυναίκα 

 

 

Τμήμα 
φυσικής 

αγωγής και 
αθλητισμού 

 

Οργάνωση και 
διοίκηση 

εκπαιδευτικών 
μονάδων 

Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως 

είναι πρόβλημα ή 
κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  

Σε τι βαθμό σας 
έχει επηρεάσει εσάς; 
 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην 
Ελλάδα 

 ΔΙΑΕΓΛΕΕ διαφυγή επιστημόνων για λόγους 
εργασιακής εμπειρίας 

 ΔΙΑΕΓΛΕΠΓ για φυγή επιστημόνων για λόγους 
επιπλέον γνώσεων 

 ΜΙΚΒΕBD μικρός βαθμός επηρεασμού από το brain 
drain 
 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. 
Ολοκληρώσατε κάποιο 
κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

Έχετε διαμείνει για κάποιο 
χρονικό διάστημα λόγω 

 ΔΙΑΚΟΠ διακοπές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης 
παραμονής στο εξωτερικό 
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εργασίας κάποιου γονέα στο 
εξωτερικό 

 
 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που 
αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα 
σε τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης 
στο αντικείμενο 
σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΜΙΚΒΙΠΕΕ μικρός βαθμός ικανοποίησης από 

προγενέστερη εργασιακή εμπειρία 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 

4 Πιστεύετε ότι η 
οικονομική κρίση 
οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 
 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και η 
λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών 
στην Ελλάδα 
 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται κίνητρα 
σε εκπαιδευτικούς σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην 
Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών των 
αναπληρωτών 

7 2. Ποιοι είναι οι λόγοι για 
τους οποίους σκέφτεστε 
(ή ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της άλλης 

χώρας 
 ΔΙΕΓΝΕΜ διερεύνηση γνώσεων και εμπειριών 
 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα 
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καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. 
Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  
5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας  
6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. 
Ο τομέας εργασίας σας 
δεν είναι αναπτυγμένος 
στην Ελλάδα 13. 
Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και 
διαφθορά 14. 
Οικονομική κρίση);  

 

 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΥΠΟΑΠΣ υποαπασχόληση 
 ΠΟΛΟΙΚΑ  πολιτικοοικονομική αστάθεια 

ΜΗΑΤΕΣΕ μη ανεπτυγμένος τομέας εργασίας στην 
Ελλάδα 

8 Υπάρχουν λόγοι για 
τους οποίους θα μείνετε 
Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

 ΜΕΤΜΛΟΙΚ μετανάστευση μόνο λόγο 
οικονομικών 
 

9 Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση 
της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει 
μεγάλη προσφορά 
εργασίας στον κλάδο 
σας  4. Κατοικεί ήδη 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από Ελλάδα 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
  ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας 
 ΑΝΑΝΧΣΕΕ αναζήτηση ανεπτυγμένης χώρα συνδυάζει 

εύρεση εργασίας 



 

 
105

κάποιος φίλος ή 
συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 
8. Φορολογικό σύστημα  
9. Ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο  10. Αξιοκρατία 
11. Αίσθημα ασφάλειας 
12. Ενδιαφέρεστε για 
τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
 ΕΝΠΟΛΑΧ ενδιαφέρον για τον πολιτισμό της άλλης 

χώρας 

10 Θεωρείτε πως είναι 
πιθανή η εύρεση 
εργασίας στη χώρα που 
επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα 

αναζητούσατε εργασία 
σε άλλη χώρα από αυτή 
που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα 
που θα επιθυμούσα δεν 
προσφέρει τα παραπάνω. 
 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 
προτίμησης 
 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι 
αυτούς αν επιτευχθούν 
οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε 
οικογένεια στο 
εξωτερικό;  

 

 ΔΗΟΙΣΕΛ δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 

 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 
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γνωρίζετε πως μπορείτε 
να έχετε στη χώρα 
εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι 
πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην 
οποία θα εργαστείτε; (π.χ Το 
γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά 
από συγγενείς και φίλους  2. Δεν 
σας ταιριάζει ο τρόπος ζωής και 
οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. Οι 
καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 
8. Το φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 

 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε 
άμεσο μέλλον 

 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με 
ανάλογες αυξημένες αποδοχές 

 

16 Τι θα μπορούσε, κατά 
την άποψή σας, να 
εφαρμόσει το ελληνικό 
κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain 
Drain; 

 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα 
 ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην Ελλάδα 
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Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 4 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε4   

 

 

Γυναίκα 

 

Παιδαγωγικό 
ειδικής αγωγής 

Όχι  Ναι σε ΚΕΣΥ Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain 
Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για 
την Ελλάδα;  
 

 BD ΚΕΦΓΕ το   brain drain αποτελεί κεφάλαιο για 
την Ελλάδα 

 ΑΠ ΕΠΗΡΕ απουσία επηρεασμού 
 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε 
σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης παραμονής 
στο εξωτερικό 

 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 

 Πάνω από 10 χρόνια 
 ΑΠΙΚΣΕ απουσία ικανοποίησης από τις συνθήκες 

εργασίας 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΠΑΕΥΑΕ παροχή ευκαιριών απασχόλησης στην 

Ελλάδα 
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τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας 
σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 
 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής κρίσης 
με την κοινωνική θεσμική και πολιτική αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του 
κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΜΕΒΙΚΟΠΕ μέτριος βαθμός ικανοποίησης από τις 
κοινωνικοοικονομικές παροχές στην Ελλάδα 

 

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο 
ή ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 

 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. Ενδιαφέρον 
για την κουλτούρα μιας 
άλλης χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  5. 
Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης και προοπτικές 
καριέρας  6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας στην 
Ελλάδα 8. Υποαπασχόληση 

 ΠΕΡ ΣΠΟΥ περεταίρω σπουδές 
 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της 

άλλης χώρας 
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα 
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9. Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα της 
χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. Ο 
τομέας εργασίας σας δεν 
είναι αναπτυγμένος στην 
Ελλάδα 13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να φύγετε 
στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην Ελλάδα 
 

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε 
για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την Ελλάδα  
3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  
5. Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  
10. Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. 
Ενδιαφέρεστε για τον 
πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΚΣΙΦΠ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 

 ΣΥΝΞΣ συνταξιοδοτικό σύστημα 
 ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της 

άλλης χώρας 
 ΕΝΠΟΛ ενδιαφέρουν για τον πολιτισμό 

 

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή 
η εύρεση εργασίας στη 
χώρα που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα επιλογής 
 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 

προτίμησης 
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υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που 
θα επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι αυτούς 
αν επιτευχθούν οι στόχοι 
σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε οικογένεια 
στο εξωτερικό;  

 

 ΔΗΜΟΙΣΕ δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 

 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό 
αν κριθεί αναγκαίο 
 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που γνωρίζετε 
πως μπορείτε να έχετε στη 
χώρα εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 
 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
 ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης μικρή 

αποταμίευση 
 
 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι πιθανότερο 
να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε την 
καριέρα σας; 

 

 ΜΗΕΚΣΤΕΞ μη εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία 
θα εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο 
τρόπος ζωής και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές 
συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος 

 ΜΗΠΡΤΡΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο ζωής  
και ψυχαγωγίας 

 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
 ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
 ΜΕΓΑΠΟΣ μεγάλες αποστάσεις 
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διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. 
Το φαγητό 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο μέλλον 
 

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει 
το ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα 

 ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην Ελλάδα 
 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΠΑΦΟΡ πάταξη φοροδιαφυγής 
 ΑΣΠΡΟΠΕΡ ασφάλεια και προστασία 

περιβάλλοντος. 
 ΠΡΟΕΠΚΕΦ προσέλκυση των επενδύσεων 

κεφαλαίων 
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Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε1    

 

 

Άντρας 

 

Παιδαγωγικό 
δημοτικής 

εκπαίδευσης 

 

Όχι  Ναι  Καναδάς  

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain 
Drain (Διαρροή εγκεφάλων);  

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην 
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Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  
 

Ελλάδα 
 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του 

εξωτερικού 
 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το 

brain drain 
 

2 Έχετε προγενέστερη εμπειρία 
παραμονής στο εξωτερικό 
(Επίσκεψη σε φίλους / 
συγγενείς ή διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε πρόγραμμα 
ανταλλαγής φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή εργασία  
4. Ολοκληρώσατε κάποιο 
κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΠΑΣΕΞΛΕ παραμονή στο εξωτερικό λόγω 
εργασίας 
 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες 
απασχόλησης στο αντικείμενο 
σπουδών σας σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;  
 

 

 
 

 0-5 χρόνια 
 ΠΑΕΥΑΕ παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

στην Ελλάδα 
 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, πολιτική 
και οικονομική αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του κράτους, 
οι κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΜΕΒΙΚΟΠΕ μέτριος βαθμός ικανοποίησης από 
τις κοινωνικοοικονομικές παροχές στην Ελλάδα 

 ΜΗΙΚΚΟΠΕ μη ικανοποιητικές 
κοινωνικοοικονομικές παροχές στην Ελλάδα  

 

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 
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ιδιωτικό τομέα;  
 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού επιπέδου  
3. Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης χώρας  
4. Διεύρυνση γνώσεων και 
εργασιακή εμπειρία στο 
εξωτερικό  5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης και 
προοπτικές καριέρας  6. 
Αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας  7. 
Δυσκολία ανεύρεσης 
εργασίας στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. Χαμηλές 
αποδοχές  10. Οικονομική 
αβεβαιότητα της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική αστάθεια 
της χώρας  12. Ο τομέας 
εργασίας σας δεν είναι 
αναπτυγμένος στην Ελλάδα 
13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 

και προοπτικές καριέρας 
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην 

Ελλάδα 
 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και 

διαφθορά 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της 

άλλης χώρας 

 ΔΙΕΓΝΕΜ διερεύνηση γνώσεων και εμπειριών 

 ΥΠΟΑΠΣ υποαπασχόληση 
 ΠΟΛΟΙΚΑ  πολιτικοοικονομική αστάθεια 
 ΜΗΑΤΕΣΕ μη ανεπτυγμένος τομέας εργασίας 

στην Ελλάδα 
 ΚΣΙΦΠ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν άλλοι 
λόγοι σας ωθούν στην 
απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

 

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε 
για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την Ελλάδα  3. 
Υπάρχει μεγάλη προσφορά 
εργασίας στον κλάδο σας  4. 
Κατοικεί ήδη κάποιος φίλος ή 

 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην 
Ελλάδα 

 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και 

διαφθορά 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της 

άλλης χώρας 
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συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  10. 
Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε 
για τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΔΙΕΓΝΕΜ διερεύνηση γνώσεων και εμπειριών 

 ΥΠΟΑΠΣ υποαπασχόληση 
 ΠΟΛΟΙΚΑ  πολιτικοοικονομική αστάθεια 
 ΜΗΑΤΕΣΕ μη ανεπτυγμένος τομέας εργασίας 

στην Ελλάδα 
 ΚΣΙΦΠ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
  

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή η 
εύρεση εργασίας στη χώρα 
που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα υπήρχε 
ο συνδυασμός της  πιθανότητας  
εύρεσης εργασίας, αλλά και θα 
συνέτρεχαν και τα κριτήρια  που 
προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που θα 
επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 
προτίμησης 

 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; Θα 
τους καλέσετε κι αυτούς αν 
επιτευχθούν οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να δημιουργήσετε 
οικογένεια στο εξωτερικό;  

 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 

12 Σύμφωνα με τα αναμενόμενα 
μηνιαία έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να 
έχετε στη χώρα εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 
 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
 ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης μικρή 

αποταμίευση 
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13 Θεωρείτε πως στο εξωτερικό 
είναι πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρα 
και τις φιλοδοξίες σας και να 
προωθήσετε την καριέρα 
σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος 
ζωής και οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. 
Οι καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. Το 
φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 ΜΗΠΡΤΡΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο ζωής  

και ψυχαγωγίας 
 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
 ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
 ΜΕΓΑΠΟΣ μεγάλες αποστάσεις 
 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
 ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
 ΦΑΓΗΤΟ φαγητό 
 ΠΡΟΣΔΣΥ προσαρμογή σε διαφορετικές 

συνθήκες 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων εκπ/κών 
στην Ελλάδα (Brain Gain);  

                     Κάτω από ποιες προϋποθέσεις 
μπορεί, κατά την άποψή σας, να συμβεί 

αυτό; 

 . ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο 

μέλλον 
 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης στην Ελλάδα 
 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 

από το κράτος 
 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες 

αυξημένες αποδοχές 

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει το 
ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο 
του Brain Drain; 

 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
για επιστημονικό προσωπικό 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα 

 ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην Ελλάδα 
 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΠΑΦΟΡ πάταξη φοροδιαφυγής 
 ΠΡΟΕΠΚΕΦ προσέλκυση των επενδύσεων 

κεφαλαίων 
 ΜΕΙΥΠΓΑΠ μείωση υπογεννητικότητας αύξηση 

μαθητών 
 ΤΝΑΙΙΠ τήρηση νόμων αίσθημα ισότητας πολιτών 
 ΑΣΠΡΟΠΕΡ ασφάλεια και προστασία 

περιβάλλοντος 

 ΑΞΙΟΚΡ αξιοκρατία 
 ΑΡΙΣΤΕΙΑ αριστεία 
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Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 6 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε6    

 

 

Γυναίκα 

 

Τμήμα φυσικής 
αγωγής και 
αθλητισμού 

Διατροφή και 
άθληση 

μεταπτυχιακό 

Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain 
Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για 
την Ελλάδα;  

             Σε τι 
βαθμό σας έχει επηρεάσει 
εσάς;  
 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην 
Ελλάδα 

 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του 
εξωτερικού 

 ΑΕΠΠΟΑΚΣ αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον που 
οδηγεί σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το 
brain drain 
 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε 
σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης παραμονής 
στο εξωτερικό 

 ΔΙΑΚΟΠ διακοπές 
  

 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών 

 0-5 χρόνια 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 
 ΑΠΙΚΣΕ απουσία ικανοποίησης από τις 

συνθήκες εργασίας 
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σας;  
Καταφέρατε να 

εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας 
σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 
αντικείμενο σπουδών 

  
 

 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής κρίσης 
με την κοινωνική θεσμική και πολιτική αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του 
κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών 
στην Ελλάδα 

  

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο 
ή ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 

 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. Ενδιαφέρον 
για την κουλτούρα μιας 
άλλης χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  5. 
Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης και προοπτικές 
καριέρας  6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και 

προοπτικές καριέρας 
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα 
 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και διαφθορά 
 ΠΕΡΣΠΟΥ περεταίρω σπουδές 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της 

άλλης χώρας 

 ΔΙΕΓΝΕΜ διερεύνηση γνώσεων και εμπειριών 

 ΥΠΟΑΠΣ υποαπασχόληση 
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εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας στην 
Ελλάδα 8. Υποαπασχόληση 
9. Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα της 
χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. Ο 
τομέας εργασίας σας δεν 
είναι αναπτυγμένος στην 
Ελλάδα 13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

 ΠΟΛΟΙΚΑ  πολιτικοοικονομική αστάθεια 
 ΜΗΑΤΕΣΕ μη ανεπτυγμένος τομέας εργασίας στην 

Ελλάδα 
  

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να φύγετε 
στο εξωτερικό; 

 

 ΜΗΥΛΠΣΕ μη ύπαρξη λόγων παραμονής στην 
Ελλάδα 

  

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε 
για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την Ελλάδα  
3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  
5. Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  
10. Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. 
Ενδιαφέρεστε για τον 
πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από Ελλάδα 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
  ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας 
 ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
 ΣΥΝΣΥΣ συνταξιοδοτικό σύστημα 
  ΑΝΩΒΙΕ Ανώτερο βιοτικό επίπεδο   
 ΑΙΣΘ ΑΣΦ αίσθημα ασφάλειας 
 ΕΝΔΓΠΟΛ ενδιαφέρον για τον πολιτισμό της χώρας. 
  
  

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή 
η εύρεση εργασίας στη 

 ΑΝΑΝΧΣΕΕ αναζήτηση ανεπτυγμένης χώρα συνδυάζει 
εύρεση εργασίας 
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χώρα που επιθυμείτε;;  
Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που 
θα επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

 ΑΠΕΕΡΣΧΕ απίθανη η εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα 
εκτός Ελλάδας 

 
  

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι αυτούς 
αν επιτευχθούν οι στόχοι 
σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε οικογένεια 
στο εξωτερικό;  

 

 ΔΗΜΟΙΣΕ δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 

 ΜΗΔΟΙΕΞ μη δημιουργία οικογένειας στο 
εξωτερικό 

  

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που γνωρίζετε 
πως μπορείτε να έχετε στη 
χώρα εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 

 
 
 
 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι πιθανότερο 
να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε την 
καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
  

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία 
θα εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο 

 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
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τρόπος ζωής και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές 
συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος 
διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. 
Το φαγητό 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο μέλλον 
 

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει 
το ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΒΕΒΙΟΕΠΠ βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην 
Ελλάδα 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα 

 ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην Ελλάδα 
 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 

 

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 7 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε7   

 

 

Γυναίκα 

 

Παιδαγωγικό 
δημοτικής 

εκπαίδευσης 

Όχι  Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain 
Drain (Διαρροή εγκεφάλων);  

 
 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην 
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Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  

             Σε τι βαθμό 
σας έχει επηρεάσει εσάς;  
 

Ελλάδα 
 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του 

εξωτερικό 
 ΜΙΚΒΕBD μικρός βαθμός επηρεασμού από το 

brain drain 
  

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΔΙΑΚΟΠ διακοπές 
 ΠΑΣΕΞΛΕ παραμονή στο εξωτερικό λόγω 

εργασίας 
  

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες 
απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;  
 

 

  
 0-5 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από προγενέστερη 

εργασιακή εμπειρία προ κρίσεως 
 ΑΠΙΚΣΕ απουσία ικανοποίησης από τις συνθήκες 

εργασίας 
 
 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του κράτους, 
οι κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών 
στην Ελλάδα 
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6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 

 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού επιπέδου  
3. Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης χώρας  
4. Διεύρυνση γνώσεων και 
εργασιακή εμπειρία στο 
εξωτερικό  5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης και 
προοπτικές καριέρας  6. 
Αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας  7. 
Δυσκολία ανεύρεσης 
εργασίας στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. Χαμηλές 
αποδοχές  10. Οικονομική 
αβεβαιότητα της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική αστάθεια 
της χώρας  12. Ο τομέας 
εργασίας σας δεν είναι 
αναπτυγμένος στην Ελλάδα 
13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
  

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν στην 
απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

  

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε 
για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την Ελλάδα  

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΙΑΤΡΦΠ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
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3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  10. 
Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε 
για τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή η 
εύρεση εργασίας στη χώρα 
που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα υπήρχε 
ο συνδυασμός της  πιθανότητας  
εύρεσης εργασίας, αλλά και θα 
συνέτρεχαν και τα κριτήρια  που 
προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που θα 
επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

 ΑΝΑΝΧΣΕΕ αναζήτηση ανεπτυγμένης χώρα συνδυάζει 
εύρεση εργασίας 

 ΑΠΕΕΡΣΧΕ απίθανη η εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα 
εκτός Ελλάδας 

 
  

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; Θα 
τους καλέσετε κι αυτούς αν 
επιτευχθούν οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να δημιουργήσετε 
οικογένεια στο εξωτερικό;  

 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 
ΜΗΔΟΙΕΞ μη δημιουργία οικογένειας στο 
εξωτερικό 

  

12 Σύμφωνα με τα αναμενόμενα 
μηνιαία έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να 
έχετε στη χώρα εργασίας 
που στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 

 
 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 

 
 
 



 

 
124

αποταμίευση;   
 

13 Θεωρείτε πως στο εξωτερικό 
είναι πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρα 
και τις φιλοδοξίες σας και να 
προωθήσετε την καριέρα 
σας; 

 

 ΜΗΕΚΣΤΕΞ μη εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
  

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος 
ζωής και οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. 
Οι καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. Το 
φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
 ΜΗΠΡΤΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο ζωής  

και ψυχαγωγίας 
  

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων εκπ/κών 
στην Ελλάδα (Brain Gain);  

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί, 
κατά την άποψή σας, να συμβεί αυτό 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο 
μέλλον 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

  

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει το 
ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 
από το κράτος 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 

 
  

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 8 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 
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Ε1    

 

 

Γυναίκα 

 

Φυσικό  Όχι  Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain Drain 
(Διαρροή εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για 
την Ελλάδα;  

             Σε τι 
βαθμό σας έχει επηρεάσει 
εσάς;  

 

 
 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα 

στην Ελλάδα 
 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες 

του εξωτερικού 
 BDΟΔΥΦ  brain drain οδηγεί σε 

υπανάπτυξη και φτώχια 
 ΑΠΕΠΗΡΕ απουσία επηρεασμού 
 

2 Έχετε προγενέστερη εμπειρία 
παραμονής στο εξωτερικό 
(Επίσκεψη σε φίλους / 
συγγενείς ή διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε πρόγραμμα 
ανταλλαγής φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης 
παραμονής στο εξωτερικό 

  

3 Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα 
που αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;  

 
 

 Πάνω από 10 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΑΠΙΚΣΕ απουσία ικανοποίησης από τις συνθήκες 

εργασίας 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

  
 

 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση 
οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, πολιτική 
και οικονομική αστάθεια;  

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 
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5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του κράτους, 
οι κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΜΕΒΙΚΟΠΕ μέτριος βαθμός ικανοποίησης από 
τις κοινωνικοοικονομικές παροχές στην Ελλάδα 

  

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς 
στην Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών 
των αναπληρωτών 

  

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού επιπέδου  
3. Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  5. 
Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης και προοπτικές 
καριέρας  6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας στην 
Ελλάδα 8. Υποαπασχόληση 
9. Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα της 
χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική αστάθεια 
της χώρας  12. Ο τομέας 
εργασίας σας δεν είναι 
αναπτυγμένος στην Ελλάδα 
13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
  

8 Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
θα μείνετε Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν στην 
απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 
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9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε για την 
επιλογή χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση της 
γλώσσας  2. Βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  
5. Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  
10. Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε 
για τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από Ελλάδα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
  

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή η 
εύρεση εργασίας στη χώρα 
που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα υπήρχε ο 
συνδυασμός της  πιθανότητας  
εύρεσης εργασίας, αλλά και θα 
συνέτρεχαν και τα κριτήρια  που 
προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που θα 
επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

 
 ΑΠΕΕΡΣΧΕ απίθανη η εύρεση εργασίας σε άλλη 

χώρα εκτός Ελλάδας 
  

11 Έχετε δημιουργήσει οικογένεια 
στην Ελλάδα; Θα τους 
καλέσετε κι αυτούς αν 
επιτευχθούν οι στόχοι σας;  

Σκέφτεστε να δημιουργήσετε 
οικογένεια στο εξωτερικό;  

 

 ΔΗΜΟΙΣΕ δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 

 
 ΜΗΔΟΙΕΞ μη δημιουργία οικογένειας στο 

εξωτερικό 
  

12 Σύμφωνα με τα αναμενόμενα 
μηνιαία έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να 
έχετε στη χώρα εργασίας 
που στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 
 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
 
ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης μικρή 

αποταμίευση 
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13 Θεωρείτε πως στο εξωτερικό είναι 
πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρα 
και τις φιλοδοξίες σας και να 
προωθήσετε την καριέρα 
σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
  

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος 
ζωής και οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. Οι 
καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. Το 
φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους 
συγγενείς 

  

15 Θεωρείτε  πιθανή την επιστροφή 
Ελλήνων εκπ/κών στην 
Ελλάδα (Brain Gain);  

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί, 
κατά την άποψή σας, να συμβεί αυτό 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο 
μέλλον 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

  

16 Τι θα μπορούσε, κατά την άποψή 
σας, να εφαρμόσει το 
ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΣΥΕΚΜΑΕ σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας 

 

 

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 9 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 
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Ε9    

 

 

Άντρας  Φιλοσοφική  Όχι  Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain 
Drain (Διαρροή εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για 
την Ελλάδα;  

             Σε τι 
βαθμό σας έχει επηρεάσει 
εσάς;  
 

 
 BD ΚΕΦΓΕ το   brain drain αποτελεί κεφάλαιο για 

την Ελλάδα 
 ΑΠ ΕΠΗΡΕ απουσία επηρεασμού 

 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης παραμονής 
στο εξωτερικό 

 ΕΠΣΦΙΛ επίσκεψη σε φίλους 
  

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από προγενέστερη 

εργασιακή εμπειρία προ κρίσεως 
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4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 
 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του 
κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΜΕΒΙΚΟΠΕ μέτριος βαθμός ικανοποίησης από τις 
κοινωνικοοικονομικές παροχές στην Ελλάδα 

  

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο 
ή ιδιωτικό τομέα;  

 

ΥΠΚΙΝΣΕΚ ύπαρξη κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην 
Ελλάδα 

  

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. Ενδιαφέρον για 
την κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  5. 
Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης και προοπτικές 
καριέρας  6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας στην 
Ελλάδα 8. Υποαπασχόληση 
9. Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα της 
χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική αστάθεια 
της χώρας  12. Ο τομέας 
εργασίας σας δεν είναι 
αναπτυγμένος στην Ελλάδα 
13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 ΑΠΛΟΜΕΤ απουσία λόγων μετανάστευσης 
 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών των 

αναπληρωτών 
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8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν στην 
απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην Ελλάδα 

  

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε 
για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την Ελλάδα  
3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  
5. Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  
10. Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε 
για τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από Ελλάδα 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 

 
  

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή 
η εύρεση εργασίας στη 
χώρα που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα υπήρχε 
ο συνδυασμός της  πιθανότητας  
εύρεσης εργασίας, αλλά και θα 
συνέτρεχαν και τα κριτήρια  που 
προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που θα 
επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 

 
 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα επιλογής 
 ΜΗΑΕΡΕΧΠ μη αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 

προτίμησης 
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11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; Θα 
τους καλέσετε κι αυτούς αν 
επιτευχθούν οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να δημιουργήσετε 
οικογένεια στο εξωτερικό;  

 

 ΔΗΜΟΙΣΕ δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 

 
 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία έσοδα-
έξοδα που γνωρίζετε πως 
μπορείτε να έχετε στη χώρα 
εργασίας που στοχεύετε, σε 
τι βαθμό νομίζετε είναι 
εφικτή η κάλυψη των 
εξόδων διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 
 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 

 
 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι πιθανότερο 
να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες σας 
και να προωθήσετε την 
καριέρα σας; 

 

 ΜΗΕΚΣΤΕΞ μη εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
  

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο 
τρόπος ζωής και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές συνθήκες  
4. Το υψηλό κόστος διαβίωσης 5. Οι 
μεγάλες αποστάσεις  6. 
Αντιμετωπίζετε δυσκολία με τη 
γλώσσα 7. Η κουλτούρα, τα ήθη και 
τα έθιμα 8. Το φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους συγγενείς 
  

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα (Brain 
Gain);  

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί, 
κατά την άποψή σας, να συμβεί αυτό 

 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των επιστημών 
στην Ελλάδα 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 
από το κράτος 

16 Τι θα μπορούσε, κατά την  ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην Ελλάδα 
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άποψή σας, να εφαρμόσει 
το ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 10 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε10    

 

 

Γυναίκα 

 

Φιλολογία 
ΑΠΘ 

Ναι 
μεταπτυχιακό 

Ναι Κιλκίς 
 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως 

είναι πρόβλημα ή 
κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  
 

 BDΔΦΜΕΙΣ brain drain δυσμενές 
φαινόμενο μείζονος σημασίας 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί 
πρόβλημα στην Ελλάδα 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός 
επηρεασμού από το brain drain 

  
  

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής 
στο εξωτερικό 
(Επίσκεψη σε φίλους / 
συγγενείς ή διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. 
Ολοκληρώσατε κάποιο 
κύκλο σπουδών στο 

 ΠΡΟΑΝΦΟΙ πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών 

  
 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης 

εμπειρίας στο εξωτερικό 
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εξωτερικό);   
 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που 
αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα 
σε τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα 
παρέχονται ευκαιρίες 
απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών 
σας σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από προγενέστερη 

εργασιακή εμπειρία προ κρίσεως 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 
  

4 33. Πιστεύετε ότι η 
οικονομική κρίση 
οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και 
η λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών 
παροχών στην Ελλάδα 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται 
κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς 
στην Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών 
των αναπληρωτών 

 ΑΠΕΠΕΚΠΑ απουσία επενδύσεων στην εκπαίδευση και 
παιδεία 

  

7 3. Ποιοι είναι οι λόγοι για 
τους οποίους σκέφτεστε 
(ή ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από 
την Ελλάδα (π.χ 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και 

προοπτικές καριέρας 
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
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Περαιτέρω Σπουδές  2. 
Αναζήτηση καλύτερου 
βιοτικού επιπέδου  3. 
Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  
5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής 
ανέλιξης και προοπτικές 
καριέρας  6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  
12. Ο τομέας εργασίας 
σας δεν είναι 
αναπτυγμένος στην 
Ελλάδα 13. 
Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και 
διαφθορά 14. 
Οικονομική κρίση);  

 

εργασίας 
 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης εργασίας στην 

Ελλάδα 
 ΧΑΜΑΠΔ χαμηλές αποδοχές 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και 

διαφθορά 
 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΕΝΚΟΛΤΑΧ ενδιαφέρον για την κουλτούρα της 

άλλης χώρας 
 ΔΙΕΓΝΕΜ διερεύνηση γνώσεων και εμπειριών 
 ΥΠΟΑΠΣ υποαπασχόληση 
 ΠΟΛΟΙΚΑ  πολιτικοοικονομική αστάθεια 
 ΜΗΑΤΕΣΕ μη ανεπτυγμένος τομέας εργασίας στην 

Ελλάδα 
 ΚΣΙΦΠ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΣΥΝΞΣ συνταξιοδοτικό σύστημα 
 ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
 ΕΝΠΟΛ ενδιαφέρουν για τον πολιτισμό 
 ΠΕΡΣΠΟΥ περαιτέρω σπουδές 
 ΑΠΛΟΜΕΤ απουσία λόγων μετανάστευσης 
 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών 

των αναπληρωτών 
  

  

8 1. Υπάρχουν λόγοι για 
τους οποίους θα μείνετε 
Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

  

9 1. Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση 
της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει 
μεγάλη προσφορά 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από Ελλάδα 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
  ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά 
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εργασίας στον κλάδο 
σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή 
συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 
8. Φορολογικό σύστημα  
9. Ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο  10. Αξιοκρατία 
11. Αίσθημα ασφάλειας 
12. Ενδιαφέρεστε για 
τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

εργασίας 
 ΦΟΡΣΥΣ φορολογικό σύστημα 
 ΣΥΝΣΥΣ συνταξιοδοτικό σύστημα 
  ΑΝΩΒΙΕ Ανώτερο βιοτικό επίπεδο   

  

10 1. Θεωρείτε πως είναι 
πιθανή η εύρεση 
εργασίας στη χώρα που 
επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα 

αναζητούσατε εργασία 
σε άλλη χώρα από αυτή 
που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα 
που θα επιθυμούσα δεν 
προσφέρει τα παραπάνω. 
 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΠΕΥΕΡΧΕΕ πιθανή εύρεση εργασίας σε χώρα 
εκτός  επιλογής 

 
  

11 1. Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην 
Ελλάδα; Θα τους 
καλέσετε κι αυτούς αν 
επιτευχθούν οι στόχοι 
σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε 
οικογένεια στο 
εξωτερικό;  

 

  ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 

 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο 
εξωτερικό αν κριθεί αναγκαίο 
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12 1. Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε 
να έχετε στη χώρα 
εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 
 

  

13 1. Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι 
πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην 
οποία θα εργαστείτε; (π.χ Το 
γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά 
από συγγενείς και φίλους  2. 
Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος 
ζωής και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές 
συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος 
διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 
8. Το φαγητό 

 ΜΕΑΠΑΣΥ μεγάλη απόσταση από τους 
συγγενείς 
 

15 1. Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των επιστημών 
στην Ελλάδα 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο μέλλον 
 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 

από το κράτος 
 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες 

αυξημένες αποδοχές 
 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης στην Ελλάδα 

16 1. Τι θα μπορούσε, κατά 
την άποψή σας, να 
εφαρμόσει το ελληνικό 
κράτος για να 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
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ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain 
Drain; 

 

Ελλάδα 
  

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 11 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε1    

 

 

Γυναίκα 

 

Μαθηματικό 
ΑΠΘ 

Ναι Ναι  Αθήνα 
 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το Brain 
Drain (Διαρροή εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  
 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα 
στην Ελλάδα 

 BD ΚΕΦΓΕ το   brain drain αποτελεί κεφάλαιο 
για την Ελλάδα 

 ΕΜΕΠBRDR έμεσσα επηρεασμός από BRDR  
 ΑΠΕΠΗΡΕ απουσία επηρεασμού 
  

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΕΠΣΦΙΛ επίσκεψη σε φίλους 
 ΠΡΟΑΝΦΟΙ πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών 
 ΜΗΥΠΓΟΕΞ μη ύπαρξη γονέων στο 

εξωτερικό 
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3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό με 
το αντικείμενο σπουδών σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως στην 
Ελλάδα παρέχονται ευκαιρίες 
απασχόλησης στο 
αντικείμενο σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας 

στο αντικείμενο σπουδών 
 ΙΚΠΕΕΠΚ ικανοποίηση από προγενέστερη 

εργασιακή εμπειρία προ κρίσεως 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών 

απασχόλησης 
 

  
 

 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
αστάθεια 

 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση 
και η λειτουργία του κράτους, 
οι κοινωνικοοικονομικές 
παροχές, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα στην 
Ελλάδα; 

 ΜΗΙΚΚΟΠΕ μη ικανοποιητικές 
κοινωνικοοικονομικές παροχές στην Ελλάδα  
 

  

6 Θεωρείτε πως στην Ελλάδα 
δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 

 

7 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού επιπέδου  
3. Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης χώρας  
4. Διεύρυνση γνώσεων και 
εργασιακή εμπειρία στο 
εξωτερικό  5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης και 
προοπτικές καριέρας  6. 
Αναζήτηση καλύτερων 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου 

 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης και προοπτικές καριέρας 

 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της 
Ελλάδας 

 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και 
διαφθορά 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής 
συνθηκών των αναπληρωτών 
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συνθηκών εργασίας  7. 
Δυσκολία ανεύρεσης 
εργασίας στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. Χαμηλές 
αποδοχές  10. Οικονομική 
αβεβαιότητα της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική αστάθεια 
της χώρας  12. Ο τομέας 
εργασίας σας δεν είναι 
αναπτυγμένος στην Ελλάδα 
13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν στην 
απόφαση να φύγετε στο 
εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

 

9 Ποια τα κριτήρια που θέτετε 
για την επιλογή χώρας 
αναζήτησης εργασίας (π.χ 
Γνώση της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την Ελλάδα  
3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  10. 
Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. Ενδιαφέρεστε 
για τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΑΝΩΒΙΕ Ανώτερο βιοτικό επίπεδο   
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
  

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή η 
εύρεση εργασίας στη χώρα 
που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη 
χώρα επιλογής 

 ΠΕΥΕΡΧΕΕ πιθανή εύρεση εργασίας σε 
χώρα εκτός  επιλογής 
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αναπτυγμένη χώρα όπου θα υπήρχε 
ο συνδυασμός της  πιθανότητας  
εύρεσης εργασίας, αλλά και θα 
συνέτρεχαν και τα κριτήρια  που 
προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που θα 
επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

  

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; Θα 
τους καλέσετε κι αυτούς αν 
επιτευχθούν οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να δημιουργήσετε 
οικογένεια στο εξωτερικό;  

 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην 
Ελλάδα 
 

  

12 Σύμφωνα με τα αναμενόμενα 
μηνιαία έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να 
έχετε στη χώρα εργασίας 
που στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 
 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 

 
 

13 Θεωρείτε πως στο εξωτερικό 
είναι πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρα 
και τις φιλοδοξίες σας και να 
προωθήσετε την καριέρα 
σας; 

 

 ΜΗΕΚΣΤΕΞ μη εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία θα 
εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο τρόπος 
ζωής και οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. 
Οι καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 

 ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
 ΜΗΠΡΤΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο 

ζωής  και ψυχαγωγίας 
 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
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κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. Το 
φαγητό 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα (Brain 
Gain);  

 

 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των 
επιστημών στην Ελλάδα 

  

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει το 
ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για 
επιστήμονες από το κράτος 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα 

  

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού  12 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε 12    

 

 

Άντρας 

 

 

Παιδαγωγικό 
δημοτικής 

εκπαίδευσης  

 

Ναι 
μεταπτυχιακό  

Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για 
την Ελλάδα;  
 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα 
στην Ελλάδα 

 BDΟΔΥΦ  brain drain οδηγεί σε υπανάπτυξη 
και φτώχια 

 BDΔΦΜΕΙΣ brain drain δυσμενές φαινόμενο 
μείζονος σημασίας 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από 
το brain drain 
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2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε 
σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών 
στο εξωτερικό);   

 

 ΠΡΟΑΝΦΟΙ πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών 
 ΜΗΥΠΓΟΕΞ μη ύπαρξη γονέων στο εξωτερικό 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό 
με το αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης 
στο αντικείμενο σπουδών 
σας σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 

 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 
αντικείμενο σπουδών 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της 
οικονομικής κρίσης με την κοινωνική θεσμική 
και πολιτική αστάθεια 

  

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και η 
λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών 
παροχών στην Ελλάδα 
 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο 
ή ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς 
στην Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών 
των αναπληρωτών 
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7 4. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. Ενδιαφέρον 
για την κουλτούρα μιας 
άλλης χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  5. 
Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας  
6. Αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας  7. 
Δυσκολία ανεύρεσης 
εργασίας στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. Ο 
τομέας εργασίας σας δεν 
είναι αναπτυγμένος στην 
Ελλάδα 13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

 ΟΙΚΟΚΡ οικονομική κρίση   
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας 
 ΤΑΑΕΓΛΜ ταύτιση των απόψεων των αδιόριστων 

εκπαιδευτικών για λόγους μετανάστευσης 
 

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, 
εθνικοί, στράτευσης ακόμα 
κι αν άλλοι λόγοι σας 
ωθούν στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής 
στην Ελλάδα 

 ΜΕΤΜΛΟΙΚ μετανάστευση μόνο λόγο 
οικονομικών 
 

9 Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση της 
γλώσσας  2. Βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΚΟΑΠΑΕΛ κοντινή απόσταση από Ελλάδα 
 ΠΡΕΡΣΚΛ προσφορά εργασίας στον κλάδο 
 ΚΑΤΗΔΦΙ κατοικεί ήδη φίλος 
 ΠΟΛΟΙΣΤ πολιτικοοικονομική σταθερότητα 
 ΚΑΣΥΙΑΠΕ καλό σύστημα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
  ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά 
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5. Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  
10. Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. 
Ενδιαφέρεστε για τον 
πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

εργασίας 
  

10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή 
η εύρεση εργασίας στη 
χώρα που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που 
θα επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 
προτίμησης 

 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι αυτούς 
αν επιτευχθούν οι στόχοι 
σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε οικογένεια 
στο εξωτερικό;  

 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό 

αν κριθεί αναγκαίο 
 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να 
έχετε στη χώρα εργασίας 
που στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 

 ΥΨΚΔΕΜΑ υψηλό κόστος διαβίωσης μικρή 
αποταμίευση 

 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
  



 

 
146

διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι πιθανότερο 
να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο 
εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία 
θα εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 
βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο 
τρόπος ζωής και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές 
συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος 
διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. 
Το φαγητό 

 ΜΗΠΡΤΖΕΨ μη προσαρμογή στον τρόπο ζωής  
και ψυχαγωγίας 

 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
 ΜΕΓΑΠΟΣ μεγάλες αποστάσεις 
 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
 ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
 ΠΡΟΣΔΣΥ προσαρμογή σε διαφορετικές 

συνθήκες 
  

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των 
επιστημών στην Ελλάδα 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 
από το κράτος 

 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες 
αυξημένες αποδοχές 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

  

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει 
το ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα 

 ΑΝΑΚΙΝΕΛ ανάπτυξη κινήτρων στην Ελλάδα 
 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΠΑΦΟΡ πάταξη φοροδιαφυγής 
 ΠΡΟΕΠΚΕΦ προσέλκυση των επενδύσεων 

κεφαλαίων 
 ΑΣΠΡΟΠΕΡ ασφάλεια και προστασία 

περιβάλλοντος 
 ΑΞΙΟΚΡ αξιοκρατία 
 ΑΡΙΣΤΕΙΑ αριστεία 
 ΒΕΒΙΟΕΠΠ βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

στην Ελλάδα 
 ΣΥΕΚΜΑΕ σύνδεση της εκπαίδευσης 
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Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 13 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Ειδική αγωγή 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε 13    

 

 

Άντρας  

 

Παιδαγωγικό 
δημοτικής 

εκπαίδευσης  

Ειδική αγωγή  Ναι  Θεσσαλονίκη 

 

α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως είναι 

πρόβλημα ή κεφάλαιο για 
την Ελλάδα;  

Σε τι βαθμό σας 
έχει επηρεάσει εσάς; 
 

 BRDRΑΠΣΕ brain drain αποτελεί πρόβλημα στην 
Ελλάδα 

 ΔΙΑΕΓΛΕΕ διαφυγή επιστημόνων για λόγους 
εργασιακής εμπειρίας 

 ΔΙΑΕΓΛΕΠΓ για φυγή επιστημόνων για λόγους 
επιπλέον γνώσεων 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από 
το brain drain 

  

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. Συμμετείχατε 
σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. Ολοκληρώσατε 
κάποιο κύκλο σπουδών 
στο εξωτερικό);   

Έχετε διαμείνει για κάποιο χρονικό 
διάστημα λόγω εργασίας κάποιου 
γονέα στο εξωτερικό 

 ΔΙΑΚΟΠ διακοπές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης 
παραμονής στο εξωτερικό 
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3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που αναζητήσατε 
εργασία σε τομέα σχετικό 
με το αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης 
στο αντικείμενο σπουδών 
σας σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΥΠΕΡΕΜΑΣ ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΜΙΚΒΙΠΕΕ μικρός βαθμός ικανοποίησης από 

προγενέστερη εργασιακή εμπειρία 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 

4 Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε την Ελλάδα 
σε κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της 
οικονομικής κρίσης με την κοινωνική θεσμική 
και πολιτική αστάθεια 
 

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και η 
λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών 
παροχών στην Ελλάδα 
 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται κίνητρα σε 
εκπαιδευτικούς σε δημόσιο 
ή ιδιωτικό τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς 
στην Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών 
των αναπληρωτών 

7 5. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους 
οποίους σκέφτεστε (ή 
ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. Ενδιαφέρον 
για την κουλτούρα μιας 
άλλης χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  5. 
Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου 

 ΔΥΕΑΚΠΚ δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας 

 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας 

 ΔΥΕΕΡΣΕ δυσκολία εύρεσης 
 



 

 
149

και προοπτικές καριέρας  
6. Αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας  7. 
Δυσκολία ανεύρεσης 
εργασίας στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. Ο 
τομέας εργασίας σας δεν 
είναι αναπτυγμένος στην 
Ελλάδα 13. Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και διαφθορά 
14. Οικονομική κρίση);  

 

8 Υπάρχουν λόγοι για τους 
οποίους θα μείνετε Ελλάδα 
όπως οικογενειακοί, 
εθνικοί, στράτευσης ακόμα 
κι αν άλλοι λόγοι σας 
ωθούν στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής 
στην Ελλάδα 

  

9 Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση της 
γλώσσας  2. Βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει μεγάλη 
προσφορά εργασίας στον 
κλάδο σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή συγγενής  
5. Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 8. 
Φορολογικό σύστημα  9. 
Ανώτερο βιοτικό επίπεδο  
10. Αξιοκρατία 11. Αίσθημα 
ασφάλειας 12. 
Ενδιαφέρεστε για τον 
πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΓΝΩΓΛΩΣ γνώση της γλώσσας 
 ΑΞΙΑΙΣΑΣ αξιοκρατία αίσθημα ασφάλειας 
  ΑΜΑΠΣΑΕ άμεση απορρόφηση στην αγορά 

εργασίας 
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10 Θεωρείτε πως είναι πιθανή 
η εύρεση εργασίας στη 
χώρα που επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 
κριτήρια  που προανέφερα.  

 
Θα αναζητούσατε 

εργασία σε άλλη χώρα από 
αυτή που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα που 
θα επιθυμούσα δεν προσφέρει τα 
παραπάνω. 
 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 
προτίμησης 
 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι αυτούς 
αν επιτευχθούν οι στόχοι 
σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε οικογένεια 
στο εξωτερικό;  

 

 ΔΗΟΙΚΕ δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε να 
έχετε στη χώρα εργασίας 
που στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
 ΕΦΙΑΠΟ εφικτή η αποταμίευση 

 

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι πιθανότερο 
να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο 
εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην οποία 
θα εργαστείτε; (π.χ Το γεγονός ότι 

 ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
 ΚΑΙΡΣΥΝ καιρικές  συνθήκες 
 ΥΨΚΟΔΙ υψηλό κόστος διαβίωσης 
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βρίσκεστε μακριά από συγγενείς και 
φίλους  2. Δεν σας ταιριάζει ο 
τρόπος ζωής και οι επιλογές 
ψυχαγωγίας 3. Οι καιρικές 
συνθήκες  4. Το υψηλό κόστος 
διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 8. 
Το φαγητό 

 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε άμεσο 
μέλλον 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 
από το κράτος 

 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες 
αυξημένες αποδοχές 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

  

16 Τι θα μπορούσε, κατά την 
άποψή σας, να εφαρμόσει 
το ελληνικό κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain Drain; 

 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα 

 

 

 

Ατομικός πίνακας εκπαιδευτικού 14 

Προφίλ  

 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

 

 

Φύλο 

 

 

Τομέας 
βασικών 
σπουδών 
(πτυχίο) 

 

 

Μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό 

 

 

Εργασία τη 
δεδομένη 

στιγμή 

 

 

 
 
 
Τόπος 
διαμονής 

Ε14   

 

 

Άντρας 

 

 

Παιδαγωγικό 
δημοτικής 

εκπαίδευσης  

 

Οργάνωση και 
διοίκηση 

εκπαιδευτικών 
μονάδων 

Όχι  Θεσσαλονίκη 
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α/α  Ερωτήσεις  Απαντήσεις 

 

1 ‘Έχετε Ακουστά για το 
Brain Drain (Διαρροή 
εγκεφάλων);  

 
Θεωρείτε πως 

είναι πρόβλημα ή 
κεφάλαιο για την 
Ελλάδα;  
 

 ΔΙΑΕΣΧΕ διαφυγή επιστημόνων σε χώρες του 
εξωτερικού 

 ΑΕΠΠΟΑΚΣ αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον που οδηγεί 
σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

 ΜΕΒΕBRDR μεγάλος βαθμός επηρεασμού από το brain 
drain 

 

2 Έχετε προγενέστερη 
εμπειρία παραμονής στο 
εξωτερικό (Επίσκεψη σε 
φίλους / συγγενείς ή 
διακοπές  2. 
Συμμετείχατε σε 
πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών  3. 
Εθελοντική/Εποχιακή 
εργασία  4. 
Ολοκληρώσατε κάποιο 
κύκλο σπουδών στο 
εξωτερικό);   

 

 ΑΠΠΕΠΑΣΕ απουσία προγενέστερης εμπειρίας στο 
εξωτερικό 

 
 

3 Ποιο ήταν το χρονικό 
διάστημα που 
αναζητήσατε εργασία σε 
τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Καταφέρατε να 
εργαστείτε στην Ελλάδα 
σε τομέα σχετικό με το 
αντικείμενο σπουδών 
σας;  

Πιστεύετε πως 
στην Ελλάδα παρέχονται 
ευκαιρίες απασχόλησης 
στο αντικείμενο 
σπουδών σας σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  
 

 

 0-5 χρόνια 
 ΜΥΕΡΕΜΑΣ μη ύπαρξη εργασιακή εμπειρίας στο 

αντικείμενο σπουδών 
 ΜΗΠΕΥΑΠ μη παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 

4 Πιστεύετε ότι η 
οικονομική κρίση 

 ΑΣΟΚΘΚΠΑ άμεση σύνδεση της οικονομικής 
κρίσης με την κοινωνική θεσμική και πολιτική 
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οδήγησε την Ελλάδα σε 
κοινωνική, θεσμική, 
πολιτική και οικονομική 
αστάθεια;  

 

αστάθεια 
  

5 Θεωρείτε πως η οργάνωση και η 
λειτουργία του κράτους, οι 
κοινωνικοοικονομικές παροχές, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα στην Ελλάδα; 

 ΑΠΚΟΙΠΣΕ απουσία κοινωνικοοικονομικών παροχών 
στην Ελλάδα 
 

 

6 Θεωρείτε πως στην 
Ελλάδα δίνονται κίνητρα 
σε εκπαιδευτικούς σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα;  

 

 ΑΠΚΣΕΣΕ απουσία κινήτρων σε εκπαιδευτικούς στην 
Ελλάδα 

 ΑΒΛΜΣΑ αβεβαιότητα λόγο μεταβολής συνθηκών των 
αναπληρωτών 

7 6. Ποιοι είναι οι λόγοι για 
τους οποίους σκέφτεστε 
(ή ίσως)σκεφτείτε να 
μεταναστεύσετε από την 
Ελλάδα (π.χ Περαιτέρω 
Σπουδές  2. Αναζήτηση 
καλύτερου βιοτικού 
επιπέδου  3. 
Ενδιαφέρον για την 
κουλτούρα μιας άλλης 
χώρας  4. Διεύρυνση 
γνώσεων και εργασιακή 
εμπειρία στο εξωτερικό  
5. Δυνατότητα 
επαγγελματικής ανέλιξης 
και προοπτικές καριέρας  
6. Αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών 
εργασίας  7. Δυσκολία 
ανεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα 8. 
Υποαπασχόληση 9. 
Χαμηλές αποδοχές  10. 
Οικονομική αβεβαιότητα 
της χώρας  11. 
Πολιτικοοικονομική 
αστάθεια της χώρας  12. 
Ο τομέας εργασίας σας 
δεν είναι αναπτυγμένος 
στην Ελλάδα 13. 
Επικρατούσα 
αναξιοκρατία και 

 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας 
 ΤΑΑΕΓΛΜ ταύτιση των απόψεων των αδιόριστων 

εκπαιδευτικών για λόγους μετανάστευσης 
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διαφθορά 14. 
Οικονομική κρίση);  

 

8 Υπάρχουν λόγοι για 
τους οποίους θα μείνετε 
Ελλάδα όπως 
οικογενειακοί, εθνικοί, 
στράτευσης ακόμα κι αν 
άλλοι λόγοι σας ωθούν 
στην απόφαση να 
φύγετε στο εξωτερικό; 

 

 ΟΙΚΛΠΣΕ οικογενειακοί λόγοι παραμονής στην 
Ελλάδα 

  

9 Ποια τα κριτήρια που 
θέτετε για την επιλογή 
χώρας αναζήτησης 
εργασίας (π.χ Γνώση 
της γλώσσας  2. 
Βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την 
Ελλάδα  3. Υπάρχει 
μεγάλη προσφορά 
εργασίας στον κλάδο 
σας  4. Κατοικεί ήδη 
κάποιος φίλος ή 
συγγενής  5. 
Πολιτικοοικονομική 
σταθερότητα  6. Καλό 
σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  7. 
Συνταξιοδοτικό σύστημα 
8. Φορολογικό σύστημα  
9. Ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο  10. Αξιοκρατία 
11. Αίσθημα ασφάλειας 
12. Ενδιαφέρεστε για 
τον πολιτισμό της 
συγκεκριμένης χώρας);  

 

 ΑΝΚΒΕ αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου 
 ΑΝΚΣΥΕΡ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας 
 ΟΙΚΑΒΕΛ οικονομική αβεβαιότητα της Ελλάδας 
 ΕΠΑΝΑΚΔΙ επικρατούσα αναξιοκρατία και 

διαφθορά 
  

10 Θεωρείτε πως είναι 
πιθανή η εύρεση 
εργασίας στη χώρα που 
επιθυμείτε;;  

Εξαρτάται , θα  αναζητούσα  μία 
αναπτυγμένη χώρα όπου θα 
υπήρχε ο συνδυασμός της  
πιθανότητας  εύρεσης εργασίας, 
αλλά και θα συνέτρεχαν και τα 

 ΠΕΥΕΡΧΕΠ πιθανή εύρεση εργασίας στη χώρα 
επιλογής 

 ΑΝΕΡΕΧΠ αναζήτηση εργασίας εκτός χωρών 
προτίμησης 
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κριτήρια  που προανέφερα.  
 

Θα 
αναζητούσατε εργασία 
σε άλλη χώρα από αυτή 
που επιθυμείτε; 

Αναγκαστικά μιας και η χώρα 
που θα επιθυμούσα δεν 
προσφέρει τα παραπάνω. 
 

11 Έχετε δημιουργήσει 
οικογένεια στην Ελλάδα; 
Θα τους καλέσετε κι 
αυτούς αν επιτευχθούν 
οι στόχοι σας;  
Σκέφτεστε να 
δημιουργήσετε 
οικογένεια στο 
εξωτερικό;  

 

 ΜΗΔΗΟΙΚΕ μη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα 
 ΔΟΙΣΕΞΑΚΑ δημιουργία οικογένειας στο εξωτερικό αν 

κριθεί αναγκαίο 
 

12 Σύμφωνα με τα 
αναμενόμενα μηνιαία 
έσοδα-έξοδα που 
γνωρίζετε πως μπορείτε 
να έχετε στη χώρα 
εργασίας που 
στοχεύετε, σε τι βαθμό 
νομίζετε είναι εφικτή η 
κάλυψη των εξόδων 
διαβίωσης και η 
αποταμίευση;   

 

 ΔΥΣΑΠΟ  δύσκολη η αποταμίευση 
  

13 Θεωρείτε πως στο 
εξωτερικό είναι 
πιθανότερο να 
πραγματοποιήσετε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες 
σας και να προωθήσετε 
την καριέρα σας; 

 

 ΕΚΣΤΣΕΞ εκπλήρωση στόχων στο εξωτερικό 
 

14 Υπάρχει κάτι που ίσως  σας 
δυσαρεστεί στη χώρα στην 
οποία θα εργαστείτε; (π.χ Το 
γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά 
από συγγενείς και φίλους  2. Δεν 
σας ταιριάζει ο τρόπος ζωής και 
οι επιλογές ψυχαγωγίας 3. Οι 

 ΔΥΣΓΛΩ δυσκολίες στη γλώσσα 
 ΚΟΥΗΘΕΘ κουλτούρα ήθη και έθιμα 
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καιρικές συνθήκες  4. Το υψηλό 
κόστος διαβίωσης 5. Οι μεγάλες 
αποστάσεις  6. Αντιμετωπίζετε 
δυσκολία με τη γλώσσα 7. Η 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα 
8. Το φαγητό 

15 Θεωρείτε  πιθανή την 
επιστροφή Ελλήνων 
εκπ/κών στην Ελλάδα 
(Brain Gain);  

 

 ΔΕΠΣΑΜΜ δύσκολη η επιστροφή σε 
άμεσο μέλλον 

 ΑΠΕΠΕΣΕ απαραίτητη η επιστροφή των επιστημών 
στην Ελλάδα 

 ΚΙΕΥΕΑΚ κίνητρα και ευκαιρίες για επιστήμονες 
από το κράτος 

 ΕΥΑΠΑΑΑ ευκαιρίες απασχόλησης με ανάλογες 
αυξημένες αποδοχές 

 ΒΕΚΟΙΚΕ βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης στην Ελλάδα 

  

16 Τι θα μπορούσε, κατά 
την άποψή σας, να 
εφαρμόσει το ελληνικό 
κράτος για να 
ελαχιστοποιηθεί το 
φαινόμενο του Brain 
Drain; 

 

 ΔΗΝΘΕΓΕΠ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
επιστημονικό προσωπικό 

 ΚΑΛΣΕΕ καλύτερες συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα 

 ΥΨΗΜΙΑΠ υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές 
 ΑΣΠΡΟΠΕΡ ασφάλεια και προστασία 

περιβάλλοντος 
 ΑΞΙΟΚΡ αξιοκρατία 
 ΒΕΒΙΟΕΠΠ βελτίωση του βιοτικού 

 

 

 

 


