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 Κύµα µετανάστευσης νέου επιστηµονικού προσωπικού δηµιουργεί η παρατεταµένη 

ύφεση. Η υψηλή ανεργία και οι χαµηλές απολαβές δείχνουν την πόρτα εξόδου στους 

νέους, οι οποίοι είναι απογοητευµένοι από την χώρα τους. Στους νέους κυρίαρχα στ 

είναι τα συναισθήµατα της αγωνίας και της απογοήτευσης για την κατάσταση  και τις 

προοπτικές στην ελληνική οικονοµία , αλλά και για το µέλλον, που προβλέπεται 

δυσοίωνο.   

Ανεργία, υποαπασχόληση ή ετεροαπασχόληση είναι αυτό που περιµένει τους νέους 

πτυχιούχους µετά την αποφοίτησή τους. Τα στοιχεία είναι όντως αποκαλυπτικά. Σε 

πρόσφατη έρευνα σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την αξιοποίηση του 

πτυχίου τους, ένας στους τέσσερις ήταν άνεργος για περισσότερους από δέκα οκτώ  

µήνες, οι µισοί απασχολούνταν σε εργασίες εντελώς άσχετες µε την επιστήµη τους 

(υπάλληλοι και ταµίες σούπερ µάρκετ, αποθηκάριοι, υπάλληλοι καταστηµάτων 

ένδυσης και υπόδησης, οδηγοί ταξί, σερβιτόροι και λοιπά τουριστικής φύσεως 

επαγγέλµατα) και ένας στους τέσσερις υποαπασχολούνταν σε δουλειές «σχετικές» 

(φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα). Πρόσφατη  έρευνα της Οριζόντιας ∆ράσης των 

Γραφείων ∆ιασύνδεσης των ελληνικών ΑΕΙ µορφοποιεί ξεκάθαρα το πρόβληµα: Οι 

επιστηµονικοί κλάδοι µε την υψηλότερη επισφάλεια απασχόλησης είναι οι ξένες 

γλώσσες, η Ιστορία – Αρχαιολογία, η Ιατρική – Οδοντιατρική, η Φιλολογία – 

Φιλοσοφία, τα Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία, η Φυσική Αγωγή – αθλητισµός. 

Αντίθετα, οι κλάδοι µε τα χαµηλότερα ποσοστά επισφαλούς απασχόλησης είναι η 

Οικιακή Οικονοµία, η ∆ιαιτολογία, η Νοσηλευτική, η Νοµική, η Κτηνιατρική, η 

Φαρµακευτική, οι επιστήµες διοίκησης και οι µηχανικοί υπολογιστών – συστηµάτων 

πληροφορικής – επικοινωνιών. 

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα περίπου το 30% των νέων πτυχιούχων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι άνεργοι, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο 14%. 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι η ανεργία στους νέους µεταξύ 15 και 24 χρονών βρίσκεται 

στο 29,8 %, αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (20%), ενώ γίνεται 

αναφορά και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει τους επιχειρηµατίες να 

προσλαµβάνουν νέους, κατεβάζοντας το όριο του κατώτατου µισθού στα 590 ευρώ 

και προσφέροντας κρατικές επιδοτήσεις.Το τροµακτικό συµπέρασµα που προέκυψε 

από έρευνα της Κάπα Research για το «Το Βήµα της Κυριακής» είναι ότι επτά στους 

δέκα Έλληνες αποφοίτους επιθυµούν να φύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν, 

ενώ ένας στους δέκα ήδη ψάχνει για δουλειά σε άλλη χώρα ή προσπαθεί να συνεχίσει 

τις σπουδές του στο εξωτερικό για να αποκτήσει πρόσβαση σ’ άλλες αγορές 

εργασίας. Από εκείνους οι οποίοι δηλώνουν πρόθυµοι να εργαστούν στο εξωτερικό, 

το 66,4% δηλώνει ότι το κάνει για να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά, το 

44,7% για να βρει µια καλή δουλειά και το 32,6% για να διασφαλίσει περισσότερη 

αξιοκρατία στην εξέλιξή του. Μάλιστα, το 60,7% δηλώνει ότι θα προτιµούσε µια 

θέση εργασίας µε προοπτική καριέρας στο εξωτερικό παρά µια µόνιµη θέση εργασίας 

στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η συντριπτική 

πλειονότητα εκείνων που δηλώνουν πρόθυµοι να µεταναστεύσουν θέτει ως 

επιδιωκόµενο µισθό ένα ποσό της τάξεως των 1.500 ως 5.000 ευρώ. 



Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα από την Ερευνητική Μονάδα 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, οι χώρες 

πρώτης προτίµησης, είναι η Βρετανία µε ποσοστό 31,7% και οι ΗΠΑ (28,7%), ενώ η 

Γερµανία έρχεται τρίτη στη σειρά προτίµησης (6,6%), µε τέταρτη την Ελβετία. 

Επιπλέον πολλοί έλληνες γιατροί ζουν και εργάζονται στη Σουηδία.  Όσον αφορά τα 

επιστηµονικά πεδία στα οποία απασχολούνται οι έλληνες επιστήµονες του 

εξωτερικού, το 81% των ελλήνων επιστηµόνων ασχολείται κυρίως µε  τοµείς, όπως η 

οικονοµία-διοίκηση επιχειρήσεων και τα νοµικά (33%), ο προγραµµατισµός 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, η φυσική και η χηµεία (25%), ενώ αρκετοί είναι και οι 

µηχανικοί(23%).                                                                                                            

Οι νέοι επιστήµονες που δοκιµάζουν την τύχη τους στο εξωτερικό, ανήκουν συνήθως 

στην κατηγορία των αποφοίτων µε τα περισσότερα προσόντα (γλώσσες, 

µεταπτυχιακά). Το 73% από αυτούς έχει µεταπτυχιακό τίτλο, το 51,2% έχει 

διδακτορικό, ενώ το 41% έχει σπουδάσει στα εκατό καλύτερα πανεπιστήµια του 

κόσµου. Ακόµη, το 68,4% των πτυχιούχων που εργάζονται στο εξωτερικό, έχει 

ετήσιο εισόδηµα µεγαλύτερο από 40.000 ευρώ. Στην Ελλάδα το ποσοστό των 

πτυχιούχων που κερδίζουν περισσότερα από 40.000 ευρώ είναι σχεδόν το µισό: 

34,4%. 

Πού όµως οφείλεται  αυτό το τόσο έντονο  στη χώρα µας φαινόµενο της νέας  

µετανάστευσης; Της µετανάστευση, δηλαδή, των νέων πτυχιούχων, που είτε έχουν 

βρει κλειστές τις πόρτες της αγοράς εργασίας είτε η φύση της απασχόλησή τους δεν 

συνάδει µε τις σπουδές τους ή  µε τα προσόντα τους. Οφείλεται κυρίως στους εξής 

λόγους : 

� Στα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, όπως τη βρήκαν µετά την 

αποφοίτησή τους από κολέγια και πανεπιστήµια. Την κατάσταση αυτήν την   

περιγράφουν διεξοδικά νέοι άνθρωποι, µε λόγια όπως: «το σύστηµα στην 

Ελλάδα δεν ενθαρρύνει τους νέους», «δεν βρήκα δουλειά, γιατί δεν είχα 

γνωριµίες», «εδώ δεν µπορείς να ζήσεις µια αξιοπρεπή ζωή». Σύµφωνα µε την 

έρευνα, ο σηµαντικότερος λόγος για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό 

είναι οι καλύτερες προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης, η αξιοκρατία στον 

εργασιακό χώρο, οι οικονοµικές απολαβές, το ενδιαφέρον για την εργασία και 

η απόκτηση περισσότερων και εξειδικευµένων γνώσεων. 

� Είναι γεγονός ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθµός των νεαρών αποφοίτων 

ανώτερων και ανώτατων ιδρυµάτων που φεύγουν από την Ελλάδα, καθώς η 

επιδεινούµενη ύφεση πνίγει την αγορά εργασίας. Μεγάλα ποσοστά ανεργίας 

παρατηρούνται στους Έλληνες αποφοίτους πανεπιστηµίων, καθώς η αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα δεν µπορεί να τους απορροφήσει, ενώ η κατάσταση 

έχει επιδεινωθεί  µε την οικονοµική κρίση. Η υψηλή ανεργία και οι χαµηλές 

απολαβές δείχνουν την πόρτα εξόδου στους νέους οι οποίοι εγκαταλείπουν 

απογοητευµένοι τη χώρα τους.  

� Ταυτόχρονα τονίζεται  ότι η διαφθορά και η έλλειψη αξιοκρατίας –δυστυχώς 

η χώρα µας ήδη από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του ελληνικού κράτους 

χαρακτηρίζεται από µια «κουλτούρα ρουσφετιού» -ωθούν  τους νέους να 

στραφούν σε άλλες χώρες αναζητώντας ένα πιο δίκαιο επαγγελµατικό 

µέλλον. 



� Μία επιπλέον  αιτία συνδέεται µε την ελλιπή δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας από τις επιχειρήσεις. Οι τελευταίες επενδύουν όλο και λιγότερο στην 

Ελλάδα. Πολλές επιχειρήσεις, αντίθετα, µεταφέρουν τα κεφάλαιά τους και 

επενδύουν στο εξωτερικό. Πολλές µάλιστα άρχισαν ή  σκέφτονται να 

µεταφέρουν είτε την παραγωγή τους είτε ακόµα και την έδρα τους  σε χώρες 

όµορες µε λιγότερο δυσβάσταχτο φορολογικό περιβάλλον. Παράλληλα, η 

εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα είναι πολύ µικρή.   

 

�  Υπάρχει επίσης αδυναµία πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας. Στις 

διάφορες έρευνες που έχουν γίνει υπογραµµίζεται η ανυπαρξία εργασιακής 

εµπειρίας ως βασικής αιτίας που οι επιχειρήσεις δεν προσλαµβάνουν νέους. 

Τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης, απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, 

επαγγελµατικής ειδίκευσης κ.λπ. δεν εµφανίζονται να έχουν την 

αποτελεσµατικότητα και να εφοδιάζουν τους νέους µε τα προσόντα που οι 

επιχειρήσεις απαιτούν. 

 

� Τέλος, η ανεργία των νέων τροφοδοτείται από την πολύ υψηλότερη ανεργία 

των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε σύγκριση µε τους αποφοίτους της βασικής και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό το παράδοξο φαινόµενο οφείλεται- όπως 

δείχνουν όλες οι έρευνες απορροφητικότητας των ΑΕΙ-ΤΕΙ- στην 

αναντιστοιχία των ειδικεύσεων και προσόντων των πτυχιούχων µε αυτά που 

ζητά η αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα προγράµµατα των περισσότερων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων συνεχίζουν να είναι προσκολληµένα στη δεκαετία 

του '70. 

 

Συνεπώς οι νέοι της Ελλάδας έχουν δίκιο να βλέπουν µε απογοήτευση το µέλλον .Η 

διέξοδος λοιπόν είναι εκτός συνόρων; Μια πρώτη απάντηση -κυρίως από την οπτική 

γωνία του νέου πτυχιούχου που µάταια αναζητά εργασία στη χώρα του, είναι πως 

όντως η λύση είναι στο εξωτερικό. Εκεί όπου θα µπορεί να αναζητήσει τις ευκαιρίες 

που αναλογούν στις σπουδές και  τα προσόντα του και  όπου θα καταφέρει να 

αποκατασταθεί επαγγελµατικά. Η άποψη αυτή, αν και ακούγεται λογική από τους 

απογοητευµένους νέους, δεν αποτελεί, ωστόσο,  την ορθότερη λύση για τη χώρα ως 

σύνολο. καθώς η φυγή πτυχιούχων και νέων στερεί από τη χώρα σηµαντικό δυναµικό 

στο οποίο θα µπορούσε να στηριχτεί η οικονοµική ανάκαµψη. Η Ελλάδα φτωχαίνει 

όχι µόνο λόγω των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων αλλά και επειδή οι κυρίαρχες 

πολιτικές επιλογές συµβάλλουν στην απαξίωση και τελικά στο διωγµό των παιδιών 

της, συχνά των πιο ικανών. Έτσι, χάνεται µία ακόµα ευκαιρία να µετακινηθεί η χώρα 

στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, ώστε να παράγει πιο σύνθετα προϊόντα και 

υπηρεσίες έντασης γνώσης ή τεχνολογίας. 

Οι εκτιµήσεις για τη µελλοντική  πορεία του φαινοµένου δεν είναι αισιόδοξες. 

∆ιαχρονικά καταγράφεται µια ισχυρή συρρίκνωση της απασχολησιµότητας των νέων 

στη χώρα µας. Το 1998 απασχολούνταν το 28,1% των νέων ηλικίας 18 - 25 χρόνων. 

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η ανεργία των νέων θα φτάσει στο 28% ως το τέλος του 

2010,  από 25,5%  το Σεπτέµβριο του 2009. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) στις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην αγορά 

εργασίας, οι οποίες έχουν ήδη γίνει ορατές µε την αύξηση των απολύσεων και τη µη 

αναπλήρωση των θέσεων εργασίας που χάνονται. Οι ερευνητές του ΙΝΕ εκτιµούν ότι 



θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του αριθµού των απολύσεων εξαιτίας της µείωσης 

του ποσού των αποζηµιώσεων, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αναδιαρθρώσουν το προσωπικό τους. Η ανεργία των νέων αναµένεται να µειωθεί  

µετά το 2011. Είναι πιθανό ότι θα αγγίξει ένα ανώτατο σηµείο και στη συνέχεια θα 

σταθεροποιηθεί. Γενικά εκτιµάται ότι οι νέοι θα συνεχίσουν να ψάχνουν ευκαιρίες 

για να φύγουν στο εξωτερικό µε αποτέλεσµα να υπάρχει «διαρροή εγκεφάλων» σε 

άλλες χώρες και ότι το φαινόµενο δεν θα σταµατήσει µέχρι αντιµετωπιστούν οι 

«δοµικές ατέλειες» του ελληνικού συστήµατος και να υπάρξει ανάπτυξη.               

H κρισιµότητα της κατάστασης επιβάλλει την άµεση ανάληψη δραστικών µέτρων. 

Πράγµα όχι εύκολο καθώς η οικονοµική κρίση έχει επιδεινώσει µια  ήδη νοσηρή 

στην αγορά εργασίας κατάσταση. Συνεπώς κατά την άποψή µας, τα απαραίτητα 

µέτρα πρέπει να στοχεύουν τόσο στην άµεση ανακούφιση από τις συνέπειες της 

κρίσης, όσο και στη µακροχρόνια αναδιάρθρωση της οικονοµίας.  

 Όσον αφορά τα άµεσα µέτρα, η ελληνική κυβέρνηση  καλείται να αναλάβει δράση 

και να προωθήσει  µεταρρυθµίσεις που θα φέρουν γρήγορα αποτελέσµατα -χωρίς 

ταυτόχρονα να αυξηθούν οι δηµόσιες δαπάνες- όπως η βελτίωση των µηχανισµών 

αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης και η µείωση των επιδοµάτων για τους 

µακροχρόνια ανέργους. Ο ΟΟΣΑ ήδη προτείνει πιθανά σχέδια δράσης  όπως  η 

καταβολή περιορισµένης αποζηµίωσης στην περίπτωση απόλυσης νέων (καθώς και 

επιµήκυνση της δοκιµαστικής περιόδου για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου), σε µια 

προσπάθεια να πειστούν οι εταιρίες να προσλάβουν νέους, απελευθερωµένες από το 

φόβο του υψηλού κόστους απόλυσης, σε περίπτωση που ο νέος και άπειρος 

εργαζόµενους αποδειχτεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης. 

Μέτρα αναλόγου –ίσως και µεγαλύτερης βαρύτητας –πρέπει όµως  να ληφθούν  για 

την αντιµετώπιση της ανεργίας που υφίσταται στην Ελλάδα ανεξάρτητα και πριν  την 

οικονοµική κρίση .Μέτρα  που θα αποβλέπουν σε  µια πιο µακροπρόθεσµη  πολιτική 

αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και ανάπτυξη, που θα ανακάµψουν την εγχώρια 

αγορά  εργασίας. Η δοµή της αγοράς στην Ελλάδα έχει άµεση ανάγκη την ενίσχυση 

της καινοτοµίας, ώστε να υπάρξουν περισσότερες επιχειρήσεις που θα θέλουν να 

αξιοποιήσουν τους αποφοίτους των πανεπιστηµίων και όχι µόνο. 

Ένα µέτρο-κλειδί ,είναι η αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης-κατάρτισης 

από την πολιτεία. Οι νέοι πρέπει να είναι συνεχώς ενήµεροι για τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά εργασίας. Είναι απόλυτα απαραίτητη η συνεργασία ανάµεσα 

στα πανεπιστήµια και στην αγορά εργασίας, ακόµη και ανάµεσα στις επιχειρήσεις και 

στις σχολές τεχνικής κατάρτισης. Η δηµιουργία τµηµάτων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση πρέπει να  γίνεται µε συστηµατική  µελέτη της αγοράς εργασία καθώς 

αρκετά από αυτά παρέχουν τίτλους που δεν «λένε τίποτα» στην προσπάθεια των 

αποφοίτων να βρουν εργασία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε αρκετές χώρες του 

εξωτερικού ενοποιούνται τµήµατα πανεπιστηµίων τα οποία επανέρχονται σε 

ευρύτερες οµάδες επιστηµών. Επιπλέον η  τριτοβάθµια εκπαίδευση έτσι όπως έχει 

αναπτυχθεί στην Ελλάδα προετοιµάζει στελέχη για τον δηµόσιο και ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα και όχι για τον ιδιωτικό. Πολλοί νέοι επιδιώκουν να εισαχθούν σε AEI 

και TEI-είτε έχουν τα προσόντα είτε όχι-µε την ελπίδα ότι όταν αποφοιτήσουν, θα 

εργαστούν στο ∆ηµόσιο, ενώ ελάχιστη προσοχή δίνεται στην τεχνική εκπαίδευση. 

Επειδή όµως το ∆ηµόσιο έχει περιορίσει σηµαντικά τις προσλήψεις, η ανεργία 

διογκώνεται. Αντίθετα, υπάρχει έλλειψη προσφοράς τεχνικών επαγγελµάτων. Εδώ 



βρίσκεται η µεγάλη διαφορά µας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν 

ανεπτυγµένη βιοµηχανία και η πλειονότητα των αποφοίτων Λυκείου απασχολείται σε 

αυτήν. H δυσλειτουργία αυτή µε την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα φαίνεται ότι 

αποτελεί και τη σηµαντικότερη συµβολή της εκπαίδευσης στον παράγοντα «ανεργία» 

όπως επισηµαίνει και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας κ.Σ.Ροµπόλης. Συνεπώς 

η  παρούσα   κατάσταση επιβάλλεται να αλλάξει µε το να δοθεί η δέουσα έµφαση 

στην τεχνική εκπαίδευση. Ωστόσο, σ’ αυτό το σηµείο  πρέπει να τονιστεί ότι το 

µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης το φέρει όχι τόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα  αλλά η ίδια 

η οικονοµία και τα διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Και αυτό γιατί η 

ανεργία έχει πιο πολύ να κάνει µε την ύπαρξη ή όχι θέσεων εργασίας και λιγότερο µε 

την εκπαίδευση αυτή καθαυτή. 

Για τη µείωση της ανεργίας έµφαση πρέπει να δοθεί στον εγκαταλελειµµένο 

γεωργικό τοµέα. Είναι τουλάχιστον λυπηρό –αν όχι καταστροφικό το φαινόµενο της 

εγκατάλειψης της γεωργίας σε µια κατά κόρων γεωργική χώρα και η στροφή σε έναν 

τριτογενή τοµέα που  υπολειτουργεί καθώς δεν υπάρχει το κατάλληλο αναπτυξιακό 

υπόβαθρο –τουλάχιστον όχι ακόµη –στη χώρα µας. Πολύ περισσότερο για τις 

βιολογικές καλλιέργειες στην οποίες η χώρα µας θα µπορούσε να διέθετε συγκριτικό 

πλεονέκτηµα.   Σε ποια έκταση , όµως, ο πρωτογενής τοµέας είναι σε θέση να   

απασχολήσει χιλιάδες νέους, όταν η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ 

συρρικνώνεται; Εξ άλλου ποιος διατίθεται να «φάει τα νιάτα του δουλεύοντας στα 

χωράφια;» Αυτή η στενόµυαλη και εσφαλµένη, ωστόσο,  νοοτροπία του έλληνα-τόσο 

του νέου όσο και του γονιού που θέλει το παιδί του «επιστήµονα» µε αποτέλεσµα µια  

πληθώρα «άσχετων επιστηµόνων » ή «κορνιζαρισµένων πτυχίων»- πρέπει 

οπωσδήποτε να µεταβληθεί αν επιδιώκουµε πραγµατικά την ανάπτυξη της χώρας. 

 

Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο µέλλον ,τονίζουµε πως είναι αναγκαία η αλλαγή του 

αναπτυξιακού µοντέλου στην χώρα µας µε την παράλληλη προώθηση της έρευνας, 

κάτι που θα συντελέσει στην εξοµάλυνση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 

εργασίας τόσο των πτυχιούχων όσο και των µη πτυχιούχων στην Ελλάδα και θα 

µειώσει το φαινόµενο της «διαρροής εγκεφάλων» 

 

  

 


