
  
 
 



 2 

 
 

 
 
 

 

Ταλέντα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα:  
Μία δύσκολη συμβίωση; 

 
 
 
Τα στερεότυπα των ταλέντων για τις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

-  Η ικανοποίηση στην εργασία και στη ζωή εντός και εκτός συνόρων –  

Οι επιπτώσεις στην μετανάστευση και τον επαναπατρισμό 

 
 

Ιούνιος, 2019 
 

 
 
 

 
    

 

 
 
 

                                                                         

  

 
 

 
 
 

 



 3 

 
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από μία ομάδα τεσσάρων ερευνητών: 

 
Κωνσταντίνος Τασούλης, Ph.D. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  

DEREE School of Business and Economics & ALBA Graduate Business 
School, The American College of Greece  
(ktasoulis@acg.edu) 

 
Γιώργος Θερίου, Ph.D.  
Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας   
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

(gtheriou@teiemt.gr) 
 
Παύλος Βλάχος, Ph.D.  

Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ 
ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece 
(pvlachos@alba.acg.edu) 

 
Χρήστος Καμπόλης, Ph.D.  
Chief Economist  

IMD World Competitiveness Center 
(christos.cabolis@imd.org ) 
 

 
Συνεργάτες: 
Λένα Τριαντογιάννης, ΜΒΑ 

Partner, Egon Zehnder 
 
Ευδοκία Παππά, Ph.D. 

Research Associate, Egon Zehnder  
  
Οι εικόνες στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο σχεδιάστηκαν από την 

Καρίνα Βασιλειάδη κατά την εκπόνηση της μελέτης της για το Brain Drain 
στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο του International 
Honors Program, και χρησιμοποιούνται με την άδειά της. 

 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή (ολική, μερική ή 
αποσπασματική) ή μετάφραση της μελέτης, με την προϋπόθεση 

αναγραφής της πηγής προέλευσης. Οι συγγραφείς δεν φέρουν ευθύνη για 
τυχόν παρερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι συγγραφείς 
διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, να 

προσθέσουν ή να διαγράψουν τμήματα της παρούσας μελέτης ανά πάσα 
στιγμή.   
  

mailto:ktasoulis@acg.edu
mailto:gtheriou@teiemt.gr
mailto:pvlachos@alba.acg.edu)
mailto:christos.cabolis@imd.org


 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ............................................................................................. 4 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ..................................................................................................................... 5 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ................................................................................................. 7 

3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ....................................................................................... 8 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ............................................................................................................ 9 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ........................................................................................................ 12 

5.1 Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ................................ 12 
5.2 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ............................................................................ 12 
5.2.1 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........................................................... 12 
5.2.2 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ........................................................ 14 
5.3 ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ................................................................................................ 16 
5.4 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ............................................... 17 
5.4.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ....................... 18 
5.4.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ................... 18 
5.5 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................. 19 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................ 21 

6.1 ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ......................................................................................................................... 21 
6.2 ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΟΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ....................... 22 
6.3 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ «ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ» .................................. 22 
6.4 Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΘΕΙ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ....... 22 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................. 23 

7.1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ... 23 
7.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ............................................................................... 24 
7.3 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 25 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ .................................................................................................................... 27 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................. 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ....................................................................... 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ............................... 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ......................................................................................................... 47 

 



 5 

1. Πρόλογος 
 
Ταλέντα και Ανταγωνιστικότητα 
 

Η παγκοσμιοποίηση, το δημογραφικό και η 4η βιομηχανική επανάσταση 
είναι οι τρεις κινητήριες δυνάμεις που συγκλόνισαν τις παγκόσμιες 
ισορροπίες από την αρχή του αιώνα. Και βέβαια στη συνέχεια μετέβαλαν 

αυτές τις ισορροπίες φέρνοντας τα πάνω κάτω και την ανατολή στη δύση. 
 
Σ’ αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον παίρνουν μέρος όλοι, αλλά 

κάποιοι τα καταφέρνουν καλλίτερα από κάποιους άλλους. Κι αυτό 
συμβαίνει για πολλούς λόγους.  
 

Επιλέγω να εστιάσω στο Ανθρώπινο Δυναμικό και την Ταχύτητα.   
 
Στην Ταχύτητα διότι αν δεν το κάνεις γρήγορα δεν θα είσαι δεύτερος ή 

έστω τελευταίος, απλά δεν θα υπάρχεις. 
 
Στο Ανθρώπινο Δυναμικό γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα τελευταία 2 με 2,5 

εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος είναι η μόνη δύναμη που κινεί τα νήματα 
σε όλα τα επίπεδα πάνω στον Πλανήτη Γη. Μόνο ο άνθρωπος ξέρει να 

πλάθει ιστορίες και να τις κάνει πιστευτές  και παντοδύναμες (όπως το 
χρήμα, οι θρησκείες και οι αυτοκρατορίες) κι έτσι να διοικεί και να 
καθοδηγεί πολλά περισσότερα άτομα από 1000 που μπορούσε να έχει ο 

ικανότερος αρχηγός μιας αγέλης ζώων.  Και τολμώ να πω ότι και το αύριο 
εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο ο οποίος καταφέρνει με 
την τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώνει την παραγωγικότητά του, να ενισχύει 

την ανταγωνιστικότητά της επιχείρησης του και στο τέλος να ενισχύει την 
ευημερία των πολιτών της χώρας του. 
 

Στην Ελλάδα, έχουμε συνηθίσει να περιγράφουμε αυτά τα θέματα ανάλογα 
με την ψυχική κατάσταση της στιγμής (είτε άκρως απαισιόδοξα είτε το 
αντίθετο) και ίσως φορώντας τους μυωπικούς φακούς των προσωπικών 

μας σκοπιμοτήτων.  
 
Η αξιόλογη μελέτη που κρατάτε στα χέρια σας επιχειρεί να φωτίσει κάποιες 

πολύ βασικές πτυχές σχετικά με τη μετανάστευση των μορφωμένων 
ανθρώπων και να αποσαφηνίσει την ύπαρξη κάποιων στερεοτυπικών 
αντιλήψεων σχετικά με το επιχειρείν εντός ή εκτός της χώρας μας.   Δεν 

στέκεται μόνον στους άλλους.  Περιλαμβάνει και εμένα. 
 
Άραγε θα καταφέρει να μας κινητοποιήσει για συλλογικές δράσεις 

ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου του brain drain αλλά και 
αδυναμίας του brain attraction; Θα πεισθούμε ότι πρέπει επιτέλους να 
αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη;  Θα καταφέρουμε να αλλάξουμε 

με τις συλλογικότητες την ολισθαίνουσα πορεία της Αθήνας στον Διεθνή 
Δείκτη Ανταγωνιστικότητας των Πόλεων σε σχέση με το Ταλέντο; 
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Όσοι πιστεύουν ότι αυτό είναι αδύνατον ας δοκιμάσουν διαφορετικά μέχρι 
να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο Ξέρω και το Κάνω. Δηλαδή ας 

προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα για 
να βρούμε τη λύση. 
 

Δρ Βενετία Κουσία 
Πρόεδρος, Επιτροπή Απασχόλησης,  Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο 

 
Γενική Διευθύντρια, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας 
 

23.5.2019 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ  
 
Ποιες είναι οι αντιλήψεις των ταλαντούχων Ελλήνων για τις επιχειρήσεις 
και πως αυτές επηρεάζουν το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain 

drain); Πόσο ικανοποιημένοι είναι όσοι ζούνε στην Ελλάδα αλλά και όσοι 
μετανάστευσαν στο εξωτερικό από την εργασία και την ζωή τους; Ποιες 
είναι οι αιτίες της συνεχιζόμενης μετανάστευσης των Ελλήνων και πως 

διαμορφώνονται οι προθέσεις επαναπατρισμού; 
 
Επιδιώκοντας να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, 

αποτυπώνουμε βαθύτερες αιτίες που σχετίζονται με τη φυγή ειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού και θέτουμε προβληματισμούς και προτάσεις προς 
ελληνικές επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση του φαινομένου. Επίσης, καθώς η έρευνα βασίζεται σε δείγμα 
Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, προσφέρεται η δυνατότητα 
συγκριτικής ανάλυσης των αντιλήψεων τους.  

 
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ως ταλέντα ορίζονται οι 
μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες που ανήκουν σε παραγωγικές ηλικίες 

(κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής ή σε διαδικασία φοίτησης, μεταξύ 18-
45 ετών). Σημειώνουμε ότι αναμφίβολα υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι 

σε μεγαλύτερες και μικρότερες ηλικίες ή δίχως εκπαίδευση σε ανώτατη 
εκπαιδευτική σχολή. Εντούτοις, επικεντρωνόμαστε σε αυτό το τμήμα της 
κοινωνίας καθώς συχνά θεωρείται ως το πλέον δυναμικό και ελπιδοφόρο, 

αλλά και με τις μεγαλύτερες πιθανότητες μετανάστευσης. 
 
Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν εστιάζουν σε 

μακροοικονομικό επίπεδο ως συνήθως αλλά στον ρόλο των 
επιχειρήσεων. Πολλοί ερευνητές εξετάζουν τη διαρροή εγκεφάλων σε 
σχέση με ευρύτερους παράγοντες όπως το οικονομικό περιβάλλον, την 

ανεργία και την διαφθορά. Ωστόσο, για ένα πολύπλοκο θέμα όπως η 
διαρροή εγκεφάλων, απαιτείται ανάλυση σε πολλαπλά επίπεδα, όπως το 
μίκρο- (άτομο), μέσο- (επιχείρηση) και μάκρο- (οικονομία). 

 
Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει σημαντικά στο δεύτερο επίπεδο, καθώς ο 
ρόλος των επιχειρήσεων στο φαινόμενο διαρροής εγκεφάλων δεν φαίνεται 

να έχει  αναδειχθεί σε προγενέστερες μελέτες. Χρησιμοποιώντας μία 
θεωρία κοινωνικής ψυχολογίας, το Μοντέλο του Περιεχομένου των 
Στερεοτύπων (ΜΠΣ, Stereotype Content Model) υποστηρίζουμε ότι 

σημαντική διάσταση της διαρροής εγκεφάλων αποτελούν και οι αντιλήψεις 
των εργαζομένων για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.  
 

Θεσμικοί φορείς όπως το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης, ο ΣΕΒ αλλά και οι διοικήσεις των ελληνικών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να αναλάβουν δράση προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι αρνητικές αντιλήψεις των Ελλήνων για τις 
επιχειρήσεις.  
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Επιδιώκουμε να προσανατολίσομε τη συζήτηση σχετικά με τη διαρροή 
εγκεφάλων στον ρόλο και την ευθύνη που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

τόσο στο φαινόμενο όσο και στην άμβλυνση του. Εστιάζουμε στις 
αντιλήψεις των Ελλήνων για τις επιχειρήσεις βασιζόμενοι στο Μοντέλο του 
Περιεχομένου των Στερεοτύπων, που ανήκει στον κλάδο της κοινωνικής 

ψυχολογίας (Cuddy et al., 2009; Fiske et al., 2002). 
 
Το μοντέλο βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις διαστάσεις της κοινωνικής 

αντίληψης, τις προθέσεις μιας οντότητας (warmth) και τις ικανότητές 
της (competence). Οι προθέσεις εξαρτώνται από το πόσο 
αντιλαμβανόμαστε το άλλο μέρος να έχει συμφέροντα τα οποία 

ευθυγραμμίζονται (ή είναι ανταγωνιστικά) με τα δικά μας. Η ικανότητα 
αφορά σε αντιλήψεις αναφορικά με τις ικανότητες του άλλου μέρους να 
φέρει σε πέρας τις προθέσεις του (ανταγωνιστικές ή μη). Οι προθέσεις 

φαίνεται να είναι περισσότερο σημαντικές και είναι αυτό που αρχικά 
αξιολογεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.  
 

Με βάση το ΜΠΣ, οντότητες (ή πιο τυπικά οι στόχοι κοινωνικής αντίληψης) 
όπως είναι οι χώρες, οι κοινωνικές ομάδες, τα άτομα, αλλά και οργανισμοί, 

επιχειρήσεις και εμπορικές ονομασίες (brands), ταξινομούνται σε  τέσσερις 
κατηγορίες ή στερεότυπα. Τα στερεότυπα αυτά παρατίθενται στο 
Διάγραμμα 1. Αυτά προκύπτουν από έναν απλό συνδυασμό 2Χ2 των 

βασικών διαστάσεων προθέσεων και ικανοτήτων. 
 

Διάγραμμα 1: Μοντέλο Περιεχομένου Στερεοτύπων 
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(Α) Καλές προθέσεις  & Υψηλές ικανότητες → Στερεότυπο Θαυμασμού 
(Β) Kαλές προθέσεις & Xαμηλές ικανότητες → Στερεότυπο Λύπης/Οίκτου  

(Γ) Kακές προθέσεις & Yψηλές ικανότητες → Στερεότυπο Φθόνου 
(Δ) Kακές προθέσεις & Xαμηλές ικανότητες →Στερεότυπο Περιφρόνησης 

 
Ανάλογα με την ταξινόμηση ενός «στόχου» αντίληψης ακολουθούν 
αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές. Το ιδανικό 

τεταρτημόριο για να βρίσκεται κάποιος είναι στο τεταρτημόριο Α 
(στερεότυπο θαυμασμού / admiration stereotype). Στο στερεότυπο 
θαυμασμού, συνήθως κατηγοριοποιούμε οντότητες που πιστεύουμε ότι 

ανήκουν στο ίδιο γκρουπ στο οποίο θεωρούμε ότι ανήκουμε και εμείς. 
 
Με αντίστοιχο τρόπο σχηματίζονται και τα στερεότυπα λύπης, φθόνου ή 

περιφρόνησης. Για παράδειγμα, η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι 
συνταξιούχοι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι (μαζί π.χ., με τις 
νοικοκυρές) στερεοτυπικά κατατάσσονται στο στερεότυπο λύπης/οίκτου (ή 

πατερναλισμού). Επομένως, όταν ακούμε και αξιολογούμε (σχετικά 
ενστικτωδώς αρχικά) μια νοικοκυρά ή ένα γέροντα/γερόντισσα θεωρούμε 
αυτόματα ότι θα έχει καλές προθέσεις απέναντί μας (μη ανταγωνιστικά 

συμφέροντα) αλλά και χαμηλές ικανότητες. Προφανώς οι νοικοκυρές και οι 
γέροντες/γερόντισσες αδικούνται με αυτήν την αυτοματοποιημένη 
κατηγοριοποίηση, αλλά κάπως έτσι λειτουργούν τα στερεότυπα.  

 
Το ΜΠΣ έχει τύχει ευρείας χρήσης και αποδοχής στην κοινωνική 
ψυχολογία (συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής). Η έρευνα δείχνει ότι 

αυτές οι δυο διαστάσεις εξηγούν το 80% της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
Για παράδειγμα, το ΜΠΣ έχει χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση 
συμπεριφορών  όπως αυτή των καταναλωτών, του ρατσισμού αλλά και πιο 

σύνθετων φαινομένων όπως οι γενοκτονίες. Για τη μέτρηση του ΜΠΣ 
χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες που βασίζονται στη πρόσφατη βιβλιογραφία 
(π.χ. Kervyn et al., 2012).   

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από δύο κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία είναι οι μορφωμένοι άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας που ζούνε 

στην Ελλάδα και αποτελούν το ταλαντούχο, εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. 
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι μορφωμένοι Έλληνες παραγωγικής ηλικίας 
που έχουν εγκατασταθεί ή μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Αυτό το πολύτιμο 

έμψυχο κεφάλαιο που διέρρευσε στο εξωτερικό κυμαίνεται μεταξύ 350.000 
και 427.000 ατόμων σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου 
Ελληνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος, αντίστοιχα (New Diaspora, 

2016). 
 
Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν διαδικτυακά κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής 
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πλατφόρμας Qualtrics. Συνολικά, συλλέχθηκαν 2.331 έγκυρα 
ερωτηματολόγια. Από αυτά, 1.210 ερωτηματολόγια αφορούσαν σε άτομα 

που ζουν στην Ελλάδα και 1.121 σε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. 
 

Πίνακας 1: Δείγμα έρευνας 

 

 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Συμμετέχοντες 1.210 1.121 2.331 

% 51.9 48.1 100 

 
Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 

το οποίο παρουσιάζεται πλήρως στο Παράρτημα 1. Οι μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν υιοθετήθηκαν από προηγούμενες διεθνείς έρευνες και 
περιλαμβάνουν ψυχομετρικά εργαλεία που χαρακτηρίζονται από 

εγκυρότητα και αξιοπιστία (Kervyn et al., 2012). Το ερωτηματολόγιο ήταν 
διαρθρωμένο σε 8 θεματικές ενότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και 
η ενότητα των δημογραφικών στοιχείων. Στους συμμετέχοντες 

απευθύνθηκαν κοινές αλλά και διαφορετικές ερωτήσεις ανάλογα με τον 
τόπο διαμονής τους, όπως φαίνεται παρακάτω. Εντός παρενθέσεως 
αναφέρεται ο αριθμός των ερωτήσεων: 

 
Κοινές Ερωτήσεις: 

o Ικανοποίηση από την εργασία και τη ζωή (8) 

o Προτεραιότητες κατά την αναζήτηση εργασίας (10) 
o Δημογραφικά στοιχεία (9) 

 

Ερωτήσεις προς τους Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα: 
o Στερεότυπα για τις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα (16) 

o Προθέσεις μετανάστευσης (2) 
 
Ερωτήσεις προς τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό: 

o Στερεότυπα για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό (16)  

o Αιτίες μετανάστευσης (10) 

o Προθέσεις επαναπατρισμού (2) 
 
Η δειγματοληψία που χρησιμοποιήσαμε είναι σκοπού (purposive sampling) 

καθώς λόγω της φύσης του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων δόθηκε 
έμφαση σε άτομα «παραγωγικής» ηλικίας (18-45) και υψηλής 

εκπαίδευσης. Η δειγματοληψία για τους Έλληνες στο εξωτερικό 
επιπροσθέτως αξιοποίησε και τη μέθοδο χιονοστιβάδας (snowball 
sampling), κατά την οποία οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να μοιραστούν 

το ερωτηματολόγιο με μέλη των προσωπικών δικτύων τους στο εξωτερικό.  
 
Συγκεκριμένα, αρχικά, πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα για την εύρεση 

διαδικτυακών ομάδων και κοινοτήτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι 
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οποίες εκπροσωπούσαν τους πληθυσμούς της έρευνας. Συγκεκριμένα, 
αναγνωρίστηκαν 256 διαδικτυακές ομάδες στις οποίες συμμετείχαν άτομα 

είτε με βάση χαρακτηριστικά γεωγραφικής τοποθεσίας (π.χ. Έλληνες στο 
Λονδίνο) είτε με βάση ιδιότητες (π.χ. αναζήτηση εργασίας, φοιτητικές 
ομάδες). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων τελειόφοιτων 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ερευνητών. Κατά αυτό τον τρόπο 
δημιουργήθηκε μια δυνητική δεξαμενή ερωτώμενων η οποία ξεπερνούσε 
συνολικά τα 850.000 μέλη. 

 
Τα αποτελέσματα τα οποία περιγράφονται στην συνέχεια είναι συνεπή με 
το ΜΠΣ και με προγενέστερες μελέτες. Αυτό ενισχύει την πεποίθηση των 

ερευνητών για την ποιότητα και αποδοτικότητα της δειγματοληψίας 
σκοπού για την μελέτη του φαινομένου διαρροής εγκεφάλων. 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται συνοπτικά στο 
διάγραμμα 2.  Συνολικά, το 80% του δείγματός μας είναι άτομα ηλικίας 
18-45, ενώ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 84% είναι κάτοχοι πτυχίου από 

ανώτατη σχολή. Το δείγμα αυτό συνάδει με την εστίαση της έρευνας στα 
ταλέντα και το φαινόμενο διαρροής εγκεφάλων. Τα χαρακτηριστικά του 
δείγματος παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα 2.  

 
 

Διάγραμμα 2: Βασικά χαρακτηριστικά δείγματος  

απόφοιτοι ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

(πρώτο πτυχίο ή/και 
µεταπτυχιακό/διδακτορικό 

τίτλο)

Φύλο

58%

42%

Επίπεδο εκπαίδευσης

85%

Βασικά χαρακτηριστικά δείγµατος

Έλληνες στην 
Ελλάδα

80%

Ηλικία

Έλληνες στο 
εξωτερικό

88%

18-45 
ετών

Εργασιακή κατάσταση

65% Έλληνες στην Ελλάδα 
85% Έλληνες στο εξωτερικό

Επαγγελµατικός τίτλος
Πολυπληθέστερες κατηγορίες

χωρίς διοικητικές 
αρµοδιότητες

διοικητικές θέσεις
< 3 έτη εµπειρίας 

40% 
Έλληνες στην 

Ελλάδα 

55% Έλληνες 
στο εξωτερικό

26% 
Έλληνες στην 

Ελλάδα 

17% Έλληνες στο 
εξωτερικό

Μισθωτοί

Φοιτητές

22% Έλληνες στην Ελλάδα 
7% Έλληνες στο εξωτερικό

2331 συµµετέχοντες
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

5.1 Η ικανοποίηση των ταλέντων στην εργασία και στη ζωή 
 

Η παρούσα ενότητα βασίζεται σε 8 ερωτήσεις, εκ των οποίων 3 αφορούν 
στην ικανοποίηση στην εργασία και 5 την ικανοποίηση στη ζωή. Όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 7, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι αρκετά έως 

πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία τους (5.56), σαφώς περισσότερο 
από τους Έλληνες στην Ελλάδα (4.69).  
 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα ταλέντα που ζουν στο 
εξωτερικό είναι περισσότερο ικανοποιημένα στη ζωή τους, σε σχέση με 
αυτά που ζούνε στην Ελλάδα (4.90  και 4.52 αντίστοιχα). Αυτό το εύρημα 

μάλλον έρχεται σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση και τον «αστικό 
μύθο» ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι γενικά καλύτερη από την ζωή σε χώρες 
του εξωτερικού.  

 
Οι διαφορές που περιγράφησαν είναι στατιστικά σημαντικές.  
 

 
Διάγραμμα 3: Ικανοποίηση στην εργασία και στη ζωή 

(1= καθόλου ικανοποιημένος/η, 7 = απόλυτα ικανοποιημένος/η) 

 
 

 
 
 

 

5.2 Στερεότυπα για τις επιχειρήσεις 
 

5.2.1 Στερεότυπα των ταλέντων στην Ελλάδα 
 

Με βάση τις απαντήσεις των ταλέντων που κατοικούν στην Ελλάδα, οι 
μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα μας βρίσκονται στο τεταρτημόριο (Γ) – 
κακές προθέσεις/υψηλές ικανότητες (στερεότυπο φθόνου / envious 

stereotype). Σε αυτό το τεταρτημόριο έχουμε αμφίθυμα συναισθήματα και 
μια κατάσταση στην οποία τα άτομα συνεργάζονται αρμονικά μέχρι να 
υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή κοινωνική αναταραχή. Κλασσικό παράδειγμα 

Εργασιακή ικανοποίηση 4,69 Εργασιακή ικανοποίηση 5,56

Ικανοποίηση στη ζωή  4,90Ικανοποίηση στη ζωή  4,52

Έλληνες στην Ελλάδα Έλληνες στο εξωτερικό
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κοινωνικής ομάδας που τοποθετείται στερεοτυπικά εδώ είναι τα άτομα 
Εβραϊκής καταγωγής (Glick,  2002). Άλλη κοινωνική ομάδα είναι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι και γενικά οι αντιλαμβανόμενοι ως «ευκατάστατοι 
πολίτες». Όταν τα πράγματα πάνε καλά, τότε υπάρχει συνεργασία με αυτές 
τις ομάδες. Όταν όμως υπάρχει κοινωνική αναταραχή, οι ομάδες αυτές 

δέχονται επίθεση αφού η αντίληψη και το στερεότυπο είναι ότι τα 
συμφέροντα τους επιτυγχάνονται σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων 
δεδομένου ότι έχουν υψηλές ικανότητες υλοποίησης των κακών (ή 

ανταγωνιστικών προς τους άλλους) προθέσεων τους. Επομένως, οι νέοι 
Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα θεωρούν τις μεγάλες επιχειρήσεις 
ικανές, αλλά τις κατατάσσουν χαμηλά σε θέματα ενδιαφέροντος για το 

δημόσιο συμφέρον και το ανθρώπινο δυναμικό τους (τεταρτημόριο Γ).  
 
Διάγραμμα 4: Στερεότυπα για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα  
(Απαντήσεις των ταλέντων που κατοικούν στην Ελλάδα, 

1=Διαφωνώ απόλυτα, 7=Συμφωνώ απόλυτα) 

 

 
 
Τα αποτελέσματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις κατατάσσουν 
χαμηλότερα σε όλα τα στοιχεία ερωτήσεων με εξαίρεση να αποτελούν οι 

καλές προθέσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, όπου βρίσκονται στο μέσο 
της κλίμακας («ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ»). Ειδικότερα, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τοποθετούνται στερεοτυπικά (σαν 

ομάδα) στο τεταρτημόριο (Δ) – κακές προθέσεις/χαμηλές ικανότητες 
(στερεότυπο περιφρόνησης / contemptuous stereotype). Το τεταρτημόριο 
αυτό συνήθως σχετίζεται με κοινωνικές ομάδες όπως οι επαίτες. Το 

συναίσθημα που σχετίζεται με αυτήν την ομάδα είναι αυτό της 
περιφρόνησης.  

5.16

4.95

3.87

3.26

3.95

3.6

4.04

3.24

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Είναι ικανές στο να φέρνουν 

αποτελέσματα/επιτυγχάνουν τους …

Έχουν τις ικανότητες για να 

υλοποιήσουν τα σχέδια τους

Έχουν καλές προθέσεις ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό

Λαμβάνουν συστηματικά υπόψη το 

δημόσιο συμφέρον

Οι μικρομεσαίες / 
μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα...

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (<250 εργαζόμενοι)

Μεγάλες επιχειρήσεις (250+ εργαζόμενοι)
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5.2.2 Στερεότυπα των ταλέντων στο εξωτερικό 
 

Με βάση τις απαντήσεις των ταλαντούχων Ελλήνων που κατοικούν εκτός 
Ελλάδος (κυρίως Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία), οι μεγάλες επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό τοποθετούνται στο «χρυσό» τεταρτημόριο (Α) – καλές 

προθέσεις/υψηλές ικανότητες (στερεότυπο θαυμασμού / admiration 
stereotype). Σε αυτό το τεταρτημόριο προκύπτουν συναισθήματα 
θαυμασμού αλλά και περηφάνιας. Η αξιολόγηση των εταιρειών στο 

εξωτερικό είναι σχεδόν άριστη αναφορικά στις ικανότητες τους και 
ιδιαίτερα υψηλή, αναφορικά στις προθέσεις τους.  
 

Διάγραμμα 5: Στερεότυπα για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό  

(Απαντήσεις Ελλήνων στο εξωτερικό,  

1=Διαφωνώ απόλυτα, 7=Συμφωνώ απόλυτα) 
 

 
 

Εκ διαμέτρου αντίθετα είναι τα στερεότυπα των ταλέντων στο εξωτερικό 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το στερεότυπο για την μεγάλη 
κερδοσκοπική επιχείρηση στην Ελλάδα από τους Έλληνες του εξωτερικού 

είναι αυτό της περιφρόνησης (κακές προθέσεις/χαμηλές ικανότητες). Είναι 
προφανές ότι το στερεότυπο των ταλέντων στο εξωτερικό είναι σαφώς 
χειρότερο από τα αντίστοιχο στερεότυπο των ταλέντων που κατοικούν 

στην Ελλάδα (στερεότυπο φθόνου).  
 
Θα μπορούσε ίσως κάποιος να υποστηρίξει ότι η σύγκριση που κάνουν οι 

Έλληνες στο εξωτερικό για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
δημιουργεί κάποιου είδους αντιπαραβολής (contrast effect), η απλούστερα 
ένα φαινόμενο «μεγέθυνσης» αντιλήψεων (προς το θετικό) για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις στο εξωτερικό, το οποίο μολονότι αντανακλά μεροληψία 

3.86

3.61

2.96

2.45

5.81

5.87

5.10

4.43

1 2 3 4 5 6 7

Είναι ικανές στο να φέρουν 

αποτελέσματα / επιτυγχάνουν τους …

Έχουν τις ικανότητες για να 

υλοποιήσουν τα σχέδια τους

Έχουν καλές προθέσεις ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό

Λαμβάνουν συστηματικά υπόψη το 

δημόσιο συμφέρον

Οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα / στο 
εξωτερικό...

Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
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εξακολουθεί να είναι η «πραγματικότητα» για τους Έλληνες του 
εξωτερικού. 

 
Συνοπτικά, στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται: 

 

α) τα στερεότυπα των ταλέντων που κατοικούν στην Ελλάδα, για τις 
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και  
 

β) τα στερεότυπα των ταλέντων στο εξωτερικό, για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

 
 

Διάγραμμα 6: Συνοπτική απεικόνιση των στερεοτύπων των ταλέντων 

για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  
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5.3 Αιτίες μετανάστευσης 

  
Η παρούσα ενότητα αφορά μόνο στους Έλληνες του εξωτερικού και 

περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις οι οποίες φαίνονται στο διάγραμμα που 
ακολουθεί. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι βασικότερες αιτίες 
μετανάστευσης είναι: 

 
α. Οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής        
εξέλιξης (34.3%),  

β. Οι χαμηλές απολαβές στην Ελλάδα (29.9%), και  
γ. Η αναξιοκρατία και διαφθορά στη χώρα (27.2%).  

 

Παράγοντες που σχετίζονται με την χαμηλή ποιότητα ζωής, το κλίμα 
απαισιοδοξίας και την έλλειψη σεβασμού από κρατικούς οργανισμούς προς 
τους πολίτες φαίνεται να λαμβάνουν μικρότερα ποσοστά. Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται να αναδεικνύεται η σημασία και ο ρόλος των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα στο φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» και 
της μετανάστευσης γενικότερα.  

 
Διάγραμμα 7: Αιτίες μετανάστευσης 

 

 

2.44%

5.66%

7.92%

9.14%

9.57%

10.27%

18.28%

27.24%

29.94%

34.38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Πολιτική αστάθεια

Γραφειοκρατία στην Ελληνική δημόσια διοίκηση

Υπερβολική φορολόγηση

Δυσχερές περιβάλλον για την ανατροφή των 
παιδιών / δημιουργία οικογένειας

Έλλειψη σεβασμού από κρατικούς οργανισμούς 
προς τους πολίτες

Κλίμα απαισιοδοξίας στην Ελληνική κοινωνία

Χαμηλή ποιότητα ζωής και καθημερινής 
διαβίωσης

Αναξιοκρατία και διαφθορά στη χώρα

Χαμηλές οικονομικές απολαβές στην Ελλάδα

Λίγες  ευκαιρίες απασχόλησης και 
επαγγελματικής εξέλιξης

Αιτίες μετανάστευσης
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Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματά της παρούσας έρευνας στη συγκεκριμένη 

ερώτηση συνάδουν με αυτά από άλλες μελέτες για τη διαρροή εγκεφάλων. 
Ενδεικτικά, η έρευνα της ICAP (2018) κατέδειξε ως τις τρεις κυριότερες 
αιτίες μετανάστευσης ως την έλλειψη αξιοκρατίας/διαφθορά στην Ελλάδα 

(44%), την οικονομική κρίση και αβεβαιότητα στην Ελλάδα (36%), και τις 
προοπτικές απασχόλησης στο εξωτερικό (29%). Στην παρούσα έρευνα, η 
έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα 

φαίνεται να αποτελούν σημαντικότερο παράγοντα από την 
αναξιοκρατία/διαφθορά στη χώρα. 
 

5.4 Προθέσεις μετανάστευσης και επαναπατρισμού 

  
Η ενότητα περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις που σχετίζονται με την πιθανότητα 
επαναπατρισμού των ταλέντων του εξωτερικού τους επόμενους 12 μήνες 

και τα επόμενα 3-5 έτη.  Αντίστοιχα, τα ταλέντα που κατοικούν στην 
Ελλάδα ερωτήθηκαν για την πιθανότητα μετανάστευσης στο εξωτερικό. Τα 
αποτελέσματα όπως αυτά παρουσιάζονται στα διαγράμματα 8 και 9 δεν 

είναι ενθαρρυντικά για την χώρα καθώς η διαρροή εγκεφάλων φαίνεται 
πως θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.  
 

Βραχυπρόθεσμα, η πιθανότητα μετανάστευσης των ταλέντων εκτός 
Ελλάδας είναι σχεδόν διπλάσια από την πιθανότητα επαναπατρισμού των 
ταλέντων από το εξωτερικό. Μεσοπρόθεσμα, στα επόμενα 3-5 χρόνια 

φαίνεται πως η τάση αυτή θα παραμείνει, αφού η εκτιμώμενη πιθανότητα 
για μετανάστευση εκτός Ελλάδας αυξάνεται στο 42.4% ενώ η πιθανότητα 
επαναπατρισμού αυξάνεται στο 28.9%.  

 
 

Διάγραμμα 8: Πρόθεση μετανάστευσης 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

25,89%

Πιθανότητα 

µετανάστευσης 

εκτός Ελλάδας τους 

επόµενους 12 µήνες

42,42%

Πιθανότητα 

µετανάστευσης εκτός 

Ελλάδας τα επόµενα 

3-5 χρόνια
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Διάγραμμα 9: Πρόθεση επαναπατρισμού 
 

 
 

Επιπρόσθετα, με χρήση πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression 
analysis), εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις 
μετανάστευσης αλλά και επαναπατρισμού τα επόμενα 3-5 χρόνια. Οι 

παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω, ενώ τα πλήρη 
στατιστικά αποτελέσματα βρίσκονται στο παράρτημα 2.  
 

5.4.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση μετανάστευσης 
 
Σε σειρά σημαντικότητας, οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 
πιθανότητα μετανάστευσης των ταλέντων από την Ελλάδα προς το 

εξωτερικό τα επόμενα 3-5 χρόνια:  
 

1. Η ηλικία. Όπως αναμένεται, τα άτομα μικρότερης ηλικίας είναι 
πιθανότερο να μεταναστεύσουν τα επόμενα 3-5 χρόνια.  

2. Η εργασιακή ικανοποίηση. Το χαμηλό επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης είναι ο δεύτερος βασικότερος παράγοντας που οδηγεί 
τα ταλέντα στο εξωτερικό. 

3. Ο τόπος κατοικίας: Φαίνεται πως υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

μετανάστευσης ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στο δείγμα της 
έρευνας, οι κάτοικοι στην Ήπειρο και στη Μακεδονία είναι 
πιθανότερο να μεταναστεύσουν συγκριτικά με τους κατοίκους της 

Στερεάς Ελλάδας. 
4. Οι ικανότητες των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Όσο 

χειρότερα είναι τα στερεότυπα για τις ικανότητες των μεγάλων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τόσο πιθανότερη η μετανάστευση.  
5. Η μόρφωση. Όπως επίσης αναμένεται εξ ’ορισμού του φαινομένου 

της διαρροής εγκεφάλων, οι περισσότερο μορφωμένοι άνθρωποι 

είναι πιθανότερο να φύγουν. 
 

5.4.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση επαναπατρισμού 
 

Σε σειρά σημαντικότητας, οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 
πιθανότητα επιστροφής των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελλάδα τα 
επόμενα 3-5 χρόνια:  

28,88%

Πιθανότητα 

επιστροφής στην 

Ελλάδα τα επόµενα 

3-5 χρόνια

13,95%

Πιθανότητα 

επιστροφής στην 

Ελλάδα τους 

επόµενους 12 µήνες
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1. Η μόρφωση. Αν και αυτό φαίνεται οξύμωρο, οι πιο μορφωμένοι 

είναι πιθανότερο να επιστρέψουν. Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι οι 
λιγότερο μορφωμένοι Έλληνες που ζούνε στο εξωτερικό θεωρούν ότι 
θα είναι δυσκολότερο να βρουν την εργασία και τις απολαβές που 

επιθυμούν στην Ελλάδα ώστε να επιστρέψουν. 
2. Τα χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. Ο παράγοντας της 

νοσταλγίας φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ώστε να ωθεί 

όσους είναι περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό να επιθυμούν 
περισσότερο να επιστρέψουν. 

3. Οι θετικές προθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. Όσο θετικότερα είναι τα στερεότυπα για τις προθέσεις των 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα προς το ανθρώπινο δυναμικό και στην 
κοινωνία, τόσο πιθανότερος ο επαναπατρισμός.  

4. Η ηλικία. Τα άτομα μικρότερης ηλικίας είναι πιθανότερο να 
επιστρέψουν τα επόμενα 3-5 χρόνια. Ενδεχομένως, τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιθανότερο να έχουν περισσότερο 

«εδραιωμένες» σχέσεις και κοινωνικές καταστάσεις στο εξωτερικό 
και άρα περισσότερα εμπόδια επαναπατρισμού. Επίσης μια ακόμα 
πιθανή ερμηνεία είναι ότι αρκετοί από αυτούς βρίσκονται στο 

εξωτερικό για σπουδές.  
5. Οι απολαβές στο εξωτερικό. Τα άτομα με χαμηλότερες απολαβές 

στο εξωτερικό είναι πιθανότερο να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς 

αποκομίζουν συγκριτικά λιγότερα οφέλη σε σχέση με τους άλλους 
Έλληνες στο εξωτερικό. 

6. Οι προθέσεις των επιχειρήσεων στη χώρα διαμονής στο 

εξωτερικό. Όσο θετικότερες είναι οι αντιλαμβανόμενες προθέσεις 
των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 
επιστρέψουν.  

7. Η εργασιακή ικανοποίηση στο εξωτερικό. Τα ταλέντα που ζούνε 
στο εξωτερικό που είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την 
εργασία τους είναι συγκριτικά λιγότερο πιθανόν να επιστρέψουν στη 

χώρα. 
 

5.5 Προτεραιότητες κατά την αναζήτηση εργασίας  
 
Η ενότητα «προτεραιότητες κατά την αναζήτηση εργασίας» σχετίζεται με 
τα κριτήρια επιλογής εργοδότη και περιλαμβάνει 10 στοιχεία ερωτήσεων τα 

οποία ιεραρχήθηκαν από τους ερωτώμενους από το 1 (ο πιο σημαντικός 
παράγοντας) έως το 10 (ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας) και 
παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.   
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Διάγραμμα 10: Προτεραιότητες κατά την αναζήτηση εργασίας 
(10= o πιο σημαντικός παράγοντας, 1= ο λιγότερο σημαντικός 

παράγοντας) 

 
 

 
 

Οι αντιλήψεις των ταλέντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συγκλίνουν 
στα κριτήρια επιλογής εργοδότη και ιδιαίτερα στις δυο προτεραιότητες που 
είναι:  

 
α) το αντικείμενο της εργασίας (ενδιαφέρουσα εργασία) και 
β) οι οικονομικές απολαβές (π.χ. μισθός, παροχές).   

 
Οι Έλληνες στο εξωτερικό διαφέρουν σε κάποιο βαθμό στη μεγαλύτερη 
σημασία που δίνουν: 

 
α) στην «Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής»,  
β) στην «Δυνατότητα να μάθω νέα πράγματα», και  

γ) στις «Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης».  
 
Οι Έλληνες στην Ελλάδα εστιάζουν περισσότερο:  

 
α) στην  «Οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, και,  
β) στο «Ευχάριστο/Θετικό εργασιακό περιβάλλον».  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Κοινωνική υπευθυνότητα

Οικονομική σταθερότητα της εταιρίας

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Η κουλτούρα και οι αξίες της επιχείρησης

Δυνατότητα να μάθουν νέα πράγματα

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Εργασιακή ασφάλεια

Ισορροπία εργασιακής/προσωπικής ζωής

Οικονομικές απολαβές

Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας

Προτεραιότητες στην αναζήτηση εργασίας

Έλληνες στο εξωτερικό Έλληνες στην Ελλάδα
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν, για πρώτη φορά 
ίσως, τον αρνητικό αντίκτυπο του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα στο φαινόμενο διαρροής εγκεφάλων. Συγκεκριμένα: 
 

6.1 Τα ταλέντα που μετανάστευσαν περιφρονούν τις μεγάλες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα  
 
Οι ταλαντούχοι Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό περιφρονούν 
τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και εν γένει δεν τις εμπιστεύονται, ενώ 

αντίθετα, θαυμάζουν τις εταιρείες στη χώρα διαμονής τους και σε πολλές 
περιπτώσεις νιώθουν περήφανοι που εργάζονται εκεί. Θεωρούν ότι οι 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν καλές προθέσεις απέναντι στο 

ανθρώπινο δυναμικό, σε αντίθεση με τις θετικές προθέσεις των 
επιχειρήσεων στη χώρα διαμονής τους όπως η Αγγλία, η Γερμανία και η 
Ελβετία.  

 
Αυτό το εύρημα αντανακλά σημαντικά ζητήματα για πολλές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα όπως δυσλειτουργική ηγεσία, τοξικότητα στο εργασιακό 

περιβάλλον και στην εταιρική κουλτούρα, χαμηλές απολαβές και 
υπερεργασία. Πρόσφατη έρευνα ανέδειξε τα χαμηλά επίπεδα ακεραιότητας 
και ηθικής συμπεριφοράς των ανωτάτων στελεχών στον ιδιωτικό τομέα 

στην Ελλάδα και τις δυσμενείς συνέπειες τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό 
όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις (Tasoulis, Krepapa and Stewart, 
2018).  

 
Επίσης, τα ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό θεωρούν ότι οι μεγάλες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα μάλλον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία,  

αναδεικνύοντας το πρόβλημα έλλειψης κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας των επιχειρήσεων στη χώρα μας.  
 

Τέλος, θεωρούν ότι οι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα διαθέτουν χαμηλό 
επίπεδο ικανοτήτων, ιδιαίτερα αν αυτό συγκριθεί με τις επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό, που αντανακλά εγχώρια προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Σε 

επίπεδο επιχειρήσεων, αυτά τα προβλήματα φαίνεται να αφορούν στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ψηφιοποίησης, 
διαχείρισης γνώσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, δημιουργίας 

θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και ευρύτερα προβλήματα 
προγραμματισμού, οργάνωσης, και διοίκησης. 
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6.2 Τα ταλέντα στην Ελλάδα φθονούν τις μεγάλες επιχειρήσεις  
 

Τα ταλέντα που κατοικούν στην Ελλάδα έχουν αρκετά θετικές αντιλήψεις 
για τις ικανότητες των μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα μας και τις 
αξιολογούν θετικότερα από ότι τα ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό. 

Ωστόσο, το εγχώριο ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό θεωρεί ότι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις είναι μάλλον κακοπροαίρετες με ανταγωνιστικά 
συμφέροντα απέναντί στους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Οι 

παράγοντες που διαμορφώνουν αυτήν την αντίληψη δεν διαφέρουν από 
αυτούς που αναφέρθηκαν στην περίπτωση των Ελλήνων που 
μετανάστευσαν στο εξωτερικό (δηλ. δυσλειτουργική ηγεσία, τοξικό 

εργασιακό περιβάλλον, χαμηλές αμοιβές). Συνδυαστικά, θα λέγαμε πως τα 
ταλέντα της χώρας αντιπαθούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, και σε αρκετές 
περιπτώσεις νιώθουν μνησικακία ή τις «έχουν άχτι». 

 

6.3 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως «φτωχοί συγγενείς» 
 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στη δυσχερέστερη θέση, καθώς 

τοποθετούνται στο στερεότυπο της περιφρόνησης. Τα ταλέντα θεωρούν ότι 
αυτές οι επιχειρήσεις διαθέτουν χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων και μάλλον 
αρνητικές προθέσεις προς το ανθρώπινο δυναμικό τους και την κοινωνία. 

Τα αποτελέσματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 
αξιοσημείωτα καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Small Business Act 
(2017) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατέχουν συντριπτική 

υπεροχή στον τομέα της απασχόλησης (55,2%). Τα ταλέντα της χώρας 
δεν εμπιστεύονται αυτές τις επιχειρήσεις, ή στην καλύτερη περίπτωση 
νιώθουν συμπάθεια και λύπη για το επίπεδό τους. 

 

6.4 Η έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης ωθεί τα ταλέντα στο 
εξωτερικό  
 

Πλήθος ερευνών έχει αναφερθεί στη σημασία της εργασιακής ικανοποίησης 
στη ζωή των ανθρώπων (Rice et al., 1980; Bowling et al., 2010). Στην 
παρούσα μελέτη, η εργασιακή ικανοποίηση των ταλέντων στην Ελλάδα 

είναι σε μέτρια επίπεδα, και αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα που αυξάνει 
την πιθανότητα μετανάστευσης. Αντίθετα, τα ταλέντα στο εξωτερικό είναι 
περισσότερο ικανοποιημένα όχι μόνο στην εργασία τους αλλά και στη ζωή 

τους, και επομένως αναφέρουν χαμηλές προθέσεις επαναπατρισμού. Τα 
ευρήματα δείχνουν πως μεσοπρόθεσμα η διαρροή θα συνεχιστεί καθώς η 
πιθανότητα μετανάστευσης των ταλέντων προς το εξωτερικό είναι σαφώς 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα επαναπατρισμού των νέο-μεταναστών 
(42% και 29% αντίστοιχα).  
 

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνήθως δεν νοούνται 
ως μέρος της εξίσωσης της διαρροής εγκεφάλων. Η παρούσα 
έρευνα υποδεικνύει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Προφανώς το 

δυσχερές (για τις Ελληνικές επιχειρήσεις) μάκρο-οικονομικό περιβάλλον 
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ενισχύει τα παραπάνω προβλήματα αλλά δεν φαίνεται να είναι εκείνο που 
—αποκλειστικά — τα δημιουργεί.  

 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τα δυσμενή στερεότυπα των ταλέντων της 
Ελλάδας για τις επιχειρήσεις. Οι επιπτώσεις αυτών των αντιλήψεων στη 

διαρροή εγκεφάλων είναι σημαντικές. Ταυτόχρονα, το 61% των 
επιχειρήσεων της χώρας αδυνατεί να εντοπίσει κατάλληλα ταλέντα 
(Manpower, 2018), το οποίο ασφαλώς επηρεάζει την αποτελεσματικότητά 

τους. Είναι λοιπόν κρίσιμο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση τόσο σε 
εταιρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση,  
παραθέτουμε τρεις προτάσεις προς επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, και 

αναδεικνύουμε θετικά παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή 
επιχειρηματική κοινότητα. 

 

7.1 Κατανόηση και διαχείριση στερεοτύπων για την προσέλκυση ταλέντων 
 
Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν αν κατανοήσουν πως γίνονται αντιληπτές 

από τα ταλέντα και διαχειριστούν αυτά τα στερεότυπα σύμφωνα με την 
στρατηγική τους. Στην παρούσα μελέτη επικεντρωθήκαμε στα στερεότυπα 
με βάση το μέγεθος της εταιρείας, όμως υφίστανται στερεότυπα με βάση 

τον κλάδο λειτουργίας, τη χώρα προέλευσης, την ηλικία της επιχείρησης 
κλπ. Αναλογιστείτε, για παράδειγμα, το στερεότυπο για τις ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας, τους 

οργανισμούς στο δημόσιο, ή τα μεγάλα ξενοδοχεία. Καθώς τα στερεότυπα 
για τις εταιρείες στη χώρα μας είναι γενικώς αρνητικά, οι εταιρείες 
οφείλουν όχι μόνο να κατανοήσουν με ποιον τρόπο γίνονται αντιληπτές 

αλλά και να διαφοροποιηθούν, να «ξεφύγουν από το σωρό». Αυτή η 
διαφοροποίηση θα πρέπει να επικοινωνηθεί προς τους υποψηφίους μέσα 
από μια ξεκάθαρη πρόταση αξίας εργοδότη (Employer Value Proposition). 

 
Για παράδειγμα, η Σουηδική επιχείρηση H&M αντιλήφθηκε ότι το 
στερεότυπο για την εργασία σε εταιρείες λιανικού εμπορίου περιλαμβάνει 

συμβάσεις μικρής διάρκειας, εργασία μερικής απασχόλησης και χαμηλούς 
μισθούς. Η ηγεσία της επιχείρησης αποφάσισε ότι θέλει να διαφοροποιηθεί 
και να ξεφύγει από αυτό το στερεότυπο, επικοινωνώντας μια ξεκάθαρη 

πρόταση αξίας εργοδότη. Συγκεκριμένα, η H&M δημοσιοποίησε ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας πλήρους απασχόλησης, μισθούς πάνω από το μέσο όρο της 
αγοράς, σημαντικές παροχές και αφοσίωση στην εταιρική κοινωνική 

ευθύνη (Breaugh, 2016). 
 
Στην ελληνική αγορά, ένα παράδειγμα εταιρείας που στοχεύει να 

προσπεράσει τα στερεότυπα που δημιουργούνται λόγω της χώρας 
προέλευσης είναι η Beat. Παρότι η Ελλάδα δεν θεωρείται ως ελκυστικός 
προορισμός εργασίας για τα διεθνή ταλέντα, η εταιρεία προσπαθεί να 
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προσελκύσει ταλέντα από το εξωτερικό στέλνοντας κατάλληλα μηνύματα 
στην ιστοσελίδα τους. Για παράδειγμα, αναλύοντας το κείμενο στην 

ιστοσελίδα τους με τίτλο «Wherever you are in the world, to Athens», 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης κειμένων LIWC και αντίστοιχα 
«λεξικά», βρίσκουμε ότι το 11% των λέξεων που αναφέρονται είναι 

κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή αντανακλούν θετικές εταιρικές προθέσεις 
προς τους υποψηφίους, ενώ ο μέσος όρος σε αντίστοιχα κείμενα είναι 5%. 
Επίσης, το κείμενο είναι γραμμένο με αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα, 

επικοινωνώντας με αυτόν τον τρόπο τις υψηλές ικανότητες της εταιρείας 
(94.6%, πολύ παραπάνω από τον μέσο όρο 64.8% που εντοπίζεται σε 
αντίστοιχα κείμενα).  

 

7.2. Υλοποίηση εταιρικών υποσχέσεων προς το ανθρώπινο δυναμικό και 
διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού   

 
Η επικοινωνία των κατάλληλων μηνυμάτων προς τους υποψήφιους είναι 
κομβικής σημασίας, εντούτοις δεν είναι αρκετή. Οι υποψήφιοι αναζητούν 

πληροφορίες για τις επιχειρήσεις μέσα από πληθώρα μέσων, όπως το 
προσωπικό τους δίκτυο επαφών, τις πλατφόρμες αξιολόγησης εταιρειών 
όπως το Glassdoor, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Ο τρόπος με τον 

οποίο πραγματικά διοικείται το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να κρυφτεί 
στη σημερινή εποχή. Επομένως, αν οι εταιρείες δεν προβάλλουν αυθεντικά 
μηνύματα (αυθεντική πρόταση αξίας εργοδότη) και δεν υλοποιούν αυτά 

που υπόσχονται στις ιστοσελίδες τους, είναι σαφώς εκτεθειμένες.  
 
Για παράδειγμα, η Microsoft μέσω του λογαριασμού της στο κοινωνικό 

δίκτυο Instagram, (Microsoft Life), το οποίο ακολουθείται από 100,000 
άτομα,  προσφέρει μια ματιά από την καθημερινή εμπειρία που βιώνουν οι 
εργαζόμενοι της. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει live 

αναμεταδόσεις όπου μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι και 
να ενημερωθούν για τον οργανισμό όπως και live συνεντεύξεις με 
υποψήφιους εργαζομένους. Ομοίως, η Marriott International, Inc., 

αξιοποίησε τη δυναμική του κοινωνικού δικτύου Instagram για τη προβολή 
μαρτυριών (testimonials) των εργαζομένων της. Η HubSpot (εταιρεία 
λογισμικών μάρκετινγκ) με αφορμή τη διάκριση της το  2018 από τη 

Glassdoor ως  “Best Place to Work”, κοινοποίησε μέσω της σελίδας της στο 
Instagram μια φωτογραφία με τους εργαζομένους της επαινώντας τους για 
τη σημαντική αυτή διάκριση σχετικά με το πως συνετέλεσαν αφενός στη 

βελτίωση της κουλτούρας της αφετέρου στη δημιουργία ενός καλύτερου 
περιβάλλοντος εργασίας. 
 

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, οι εταιρείες Beat και Workable αξιολογούνται 
από εργαζομένους με 5/5 και 4.6/5 στην πλατφόρμα αξιολόγησης 
εταιρειών Glassdoor, στοιχεία τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα στους 

υποψηφίους. Αντίθετα, πλήθος εταιρειών με χαμηλές αξιολογήσεις 
αναφέρονται στην ίδια πλατφόρμα, παρότι πολλές από αυτές διατείνονται 
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στις ιστοσελίδες τους πως «οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο 
της επιχείρησής μας».  

 
Η ευθύνη για την υλοποίηση των εταιρικών υποσχέσεων βαραίνει κυρίως 
τις ηγετικές ομάδες των επιχειρήσεων οι οποίες με τις θέσεις και αποφάσεις 

τους επηρεάζουν καταλυτικά την κουλτούρα, τις αξίες και τις πολιτικές των 
επιχειρήσεων στην πράξη. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των στελεχών σε 
όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, καθώς αυτοί είναι οι άνθρωποι που 

διαχειρίζονται και επηρεάζουν τους ανθρώπους στην καθημερινότητα τους, 
με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Η φιλοσοφία των επιχειρήσεων απέναντι 
στους ανθρώπους δεν είναι αποκλειστικό ζήτημα των στελεχών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι συνήθως έχουν περιορισμένους βαθμούς 
ελευθερίας, ειδικά στη χώρα μας. 
 

Στην πράξη, οι πολιτικές και πρακτικές που διατηρούν τους ανθρώπους 
στις επιχειρήσεις είναι γνωστές, και αναφέρονται σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Κατ’ ελάχιστον, όπως προκύπτει και από 

τη δική μας έρευνα, οι εταιρείες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την 
κάλυψη των δύο προτεραιοτήτων των εργαζομένων: το αντικείμενο 
εργασίας και τις απολαβές. Επομένως, ζωτικής σημασίας είναι ο σχεδιασμός 

θέσεων εργασίας που έχουν ενδιαφέρον και υπηρετούν ένα σκοπό, 
παρέχουν ένα βαθμό αυτονομίας στους εργαζόμενους, και αξιοποιούν τα 
ταλέντα τους. Εξίσου σημαντικός είναι ο σχεδιασμός ελκυστικών 

συστημάτων αμοιβών με αμοιβαία οφέλη, αλλά και η αναγνώρισης της 
συνεισφοράς του ανθρώπινου δυναμικού. Εκτός αυτών, είναι χρήσιμη η 
συστηματική διάχυση υπεύθυνων πληροφοριών για την στρατηγική και 

οικονομική πορεία της εταιρείας, ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι 
βρίσκονται σε «ασφαλές καράβι», ο προσεκτικός σχεδιασμός χώρων 
εργασίας, και οι πρακτικές που ενισχύουν τις αξίες του σεβασμού και της 

αξιοκρατίας (π.χ. κατά των διακρίσεων, αποτροπής εκφοβισμού στους 
χώρους εργασίας).   
 

7.3 Θεσμικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης 

 
Για να αποτραπεί η περαιτέρω διαρροή εγκεφάλων (brain drain) αλλά και η 

απαξίωση του εγχώριου δυναμικού (brain down the drain), είναι επιτακτική 
η βελτίωση της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων ως προς την αντιμετώπιση 
του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι απαραίτητο να μετριαστούν τα 

στερεότυπα φθόνου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και περιφρόνησης για τις 
μικρές επιχειρήσεις. Οι ενέργειες μεμονωμένων επιχειρήσεων μπορούν να 
αποτελέσουν φωτεινά παραδείγματα, εντούτοις θεσμικές πρωτοβουλίες 

από οργανισμούς όπως το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΣΕΒ, κλαδικοί σύνδεσμοι επιχειρήσεων (πχ. 
ΣΕΤΕ, ΣΕΒΤ, ΣΕΠΕ) αλλά και συμμαχίες εταιρειών όπως το Brain Regain 

(Γιάνναρου, 2019) μπορούν να συνδράμουν καταλυτικά προς αυτήν την 
κατεύθυνση και να επιταχύνουν τις εξελίξεις δημιουργώντας κρίσιμες μάζες 
πρωτοπόρων επιχειρήσεων.  
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Επομένως, οι θεσμικοί φορείς και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

διατηρήσουν ή και να επαναπατρίσουν ταλέντα και ιδιαίτερα τις ειδικότητες 
που στερείται η ελληνική αγορά εργασίας (π.χ. μάνατζερ, επαγγελματίες 
κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), θα πρέπει να 

εστιάσουν στην εργασιακή ικανοποίηση. Εκτός των αναγκών των 
εργαζομένων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 
(ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας, ελκυστικές αμοιβές, κλπ.), προτείνονται 

ενέργειες που θα εστιάσουν α) σε θέματα ισορροπίας προσωπικής ζωής / 
εργασίας και β) εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Αντίστοιχα, κρίσιμα θέματα 
αποτελούν ο περιορισμός της υπερεργασίας, η ενίσχυση της τηλεργασίας, 

και η ευελιξία στο ωράριο εργασίας. Επίσης, η διαρκής επένδυση σε 
σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης και ανάπτυξης θα ενισχύσει την εργασιακή 
ικανοποίηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον δείκτη μέτρησης της απόδοσης 

των κρατών της Ε.Ε. σε θέματα συστημάτων ανάπτυξης ικανοτήτων, η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η από τις 28 θέσεις (CEDEFOP, 2016). 

Επικοινωνιακά, οι σχετικές προτάσεις είναι χρήσιμες για καμπάνιες ή 

στρατηγικές επαναπατρισμού. 
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Η διαρροή εγκεφάλων φαίνεται να μην σχετίζεται μόνο με τη δημόσια 

οικονομία, την ανεργία, και τη διαφθορά, αλλά και με το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν γίνονται αντιληπτές με θετικό τρόπο. Οι 
συγκρίσεις με τις εταιρείες του εξωτερικού είναι αποκαρδιωτικές.  Οι 

εταιρείες στην Ελλάδα καθώς και οι θεσμικοί φορείς που φιλοδοξούν να 
συγκρατήσουν ή να επαναφέρουν το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
που έχασε και εξακολουθεί να χάνει η χώρα πιθανόν θα ωφεληθούν αν 

αφουγκραστούν τα αποτελέσματα της έρευνας.  
 
Το κύμα φυγής αναμένεται να συνεχιστεί και μάλιστα σε μεγαλύτερο 

ρυθμό από το κύμα επιστροφής. Με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα, 
η αποτροπή της φυγής πρέπει να είναι βασικός στόχος της Ελλάδας και 
συλλογικά των επιχειρήσεων της χώρας. Την εποχή της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης, νέοι, μορφωμένοι, δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι αναζητούν 
και βρίσκουν ελκυστικότερες επιλογές εκτός συνόρων. Η ανάσχεση της 
«αιμορραγίας» της χώρας από το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων 

περνάει σαφώς από το χώρο των επιχειρήσεων και το εργασιακό 
περιβάλλον.  

 
Η ευθύνη για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης ασφαλώς δεν 
βαραίνει προφανώς μόνο τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αφορά εξόχως στις 

πολιτικές δυνάμεις, τους επιχειρηματικούς θεσμικούς φορείς, τους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά και όσους εμπλέκονται σε ατομικό 
επίπεδο. Οι Έλληνες που έφυγαν δεν φαίνεται πιθανό να επιστρέψουν 

τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Αφενός είναι ικανοποιημένοι στην εργασία 
και τη ζωή τους στο εξωτερικό, αφετέρου είναι εξαιρετικά σκεπτικοί για το 
χαρακτήρα και τις ικανότητες των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Μακροπρόθεσμα ίσως επιστρέψουν στην Ελλάδα με τεχνογνωσία, πλούσιες 
εμπειρίες και να συνεισφέρουν καταλυτικά στην κοινωνία και την 
οικονομία της χώρας. Καθώς αυτό το ενδεχόμενο δε μοιάζει πιθανό, η 

Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να απολέσει εκ νέου το δυναμικότερο και 
πλέον μορφωμένο τμήμα της. 

  



 28 

Βιβλιογραφία 
 
Γιάνναρου, Λ. (2019, 17 Απριλίου). Συμμαχία για το Brain Regain. 
Καθημερινή. Ανακτήθηκε από:  

http://www.kathimerini.gr/1019940/gallery/epikairothta/ellada/symmaxia
-gia-to-brain-regain 

 

Bowling, N. A., Eschleman, K. J., and Wang, Q. (2010). A meta-analytic 
examination of the relationship between job satisfaction and subjective 
well-being. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 

915-934. 
 
Breaugh, J. (2016). Talent acquisition: A guide to understanding and 

managing the recruitment process. SHRM Foundation. Ανακτήθηκε από: 
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-
and-expert-views/documents/talent-acquisition-recruitment.pdf 

 
CEDEFOP (2016). European Skills Index. Ανακτήθηκε από: 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-

index?field_pillar_tid=&field_countries_tid=15 
 

Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often 
mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow 
from perceived status and completion. Journal of Personality and Social 

Psychology, 82, 878- 902. 
 
Glick, P.  (2002).  Sacrificial lambs  dressed  in  wolves'  clothing:  Enviou

s  prejudice,ideology,  and  the  scapegoating  of  Jews. In L.S.  Newman 
& R. Erber (Eds.) Understanding genocide: The social psychology of   
the Holocaust (pp.  113-142). London: Oxford University Press.    

 
ICAP (2018). Αποτελέσματα Έρευνας Brain Drain. 4th Human Capital 
Summit. Ανακτήθηκε από: 

https://www.icap.gr/Images/Conferences/HCS18_Brain%20Drain_Draft%
20presentation_June%207th.pdf 
 

Kervyn, N., Fiske, S. T., & Malone, C. (2012). Brands as intentional 
agents framework: How perceived intentions and ability can map brand 
perception. Journal of Consumer Psychology, 22(2), 166-176. 

 
ManpowerGroup (2018). 2018 Talent shortage survey. Available at 
https://www.manpowergroup.gr/documents/20195/0/2018_Infographic-

Greece.pdf/a9e184c0-fcce-4d08-9374-34e0deb60f57  
 
New Diaspora (2016). Ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στη 

διάρκεια της κρίσης. Ανακτήθηκε από: 

http://www.kathimerini.gr/1019940/gallery/epikairothta/ellada/symmaxia-gia-to-brain-regain
http://www.kathimerini.gr/1019940/gallery/epikairothta/ellada/symmaxia-gia-to-brain-regain
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index?field_pillar_tid=&field_countries_tid=15
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index?field_pillar_tid=&field_countries_tid=15
https://www.icap.gr/Images/Conferences/HCS18_Brain%20Drain_Draft%20presentation_June%207th.pdf
https://www.icap.gr/Images/Conferences/HCS18_Brain%20Drain_Draft%20presentation_June%207th.pdf
https://www.manpowergroup.gr/documents/20195/0/2018_Infographic-Greece.pdf/a9e184c0-fcce-4d08-9374-34e0deb60f57
https://www.manpowergroup.gr/documents/20195/0/2018_Infographic-Greece.pdf/a9e184c0-fcce-4d08-9374-34e0deb60f57
http://www.newdiaspora.com/el/the-number-of-greeks-who-moved-abroad-during-the-crisis/
http://www.newdiaspora.com/el/the-number-of-greeks-who-moved-abroad-during-the-crisis/


 29 

http://www.newdiaspora.com/el/the-number-of-greeks-who-moved-
abroad-during-the-crisis/ 

 
Rice., R.W., Near, J.P., & Hunt, R.G., (1980). The Job-Satisfaction/ Life-
Satisfaction Relationship: A Review of Empirical Research, Basic and 

Applied Social Psychology, 1(1), 37-64.  
 
SBA (2017). Fact Sheet Greece.  Ανακτήθηκε από: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29489/attachments/13/transl
ations/en/renditions/pdf  
 

Tasoulis, K., Krepapa, A., & Stewart, M. (2018). Leadership integrity and 
the role of HRM in Greece: Gatekeeper or Bystander? Thunderbird 
International Business Review, pp. 1-13, 

https://doi.org/10.1002/tie.22010.  
 
Voliotis, S., Vlachos, P. A., & Epitropaki, O. (2016). Perception-induced 

effects of corporate social irresponsibility (CSiR) for stereotypical and 
admired firms. Frontiers in psychology, 7, 970. 
 

  

http://www.newdiaspora.com/el/the-number-of-greeks-who-moved-abroad-during-the-crisis/
http://www.newdiaspora.com/el/the-number-of-greeks-who-moved-abroad-during-the-crisis/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29489/attachments/13/translations/en/renditions/pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29489/attachments/13/translations/en/renditions/pdf


 30 

Παράρτημα 1 – Ερωτηματολόγιο 
 

Το παρόν και το μέλλον των Ελλήνων εργαζομένων 

Q1  
Αγαπητοί/ές, 

 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να μάθουμε περισσότερα για τις σκέψεις των 
Ελλήνων/-ίδων σχετικά με την εργασιακή τους απασχόληση.  

 
Ποια είναι η άποψή τους για τις εταιρείες στην Ελλάδα ή στη χώρα που εργάζονται;  Πόσο 

διατεθειμένοι είναι να μεταναστεύσουν ή να επαναπατριστούν; Ποια κριτήρια θεωρούν 

σημαντικά κατά την αναζήτηση εργασίας;  
 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και διαρκεί 8-10 λεπτά. Τα 

αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας 
και με απόλυτη εμπιστευτικότητα από την ερευνητική ομάδα. Η έρευνα έχει εγκριθεί από 

την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Alba Graduate Business School του 
Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδος. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Οκτώβρη 

του 2018.  

 
Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμμετοχή σας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε 

(προαιρετικά) σε κλήρωση για 2 δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από την Amazon, 
προσθέτοντας το e-mail σας στο τέλος του ερωτηματολογίου.  

 

Για ερωτήσεις ή και τυχόν προβλήματα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 
Δρ. Παύλος Βλάχος, ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece 

(pvlachos@alba.acg.edu) 
Δρ. Γιώργος Θερίου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (gtheriou@teiemt.gr) 

Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης, ALBA Graduate Business School & DEREE School of 

Business, The American College of Greece (ktasoulis@alba.acg.edu) 
 

 
Q2  

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί ("Συναινώ, επιθυμώ να συμμετάσχω") , 

αναγνωρίζετε ότι η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι εθελοντική, είστε 18 ετών και πάνω 
και ότι γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στη μελέτη 

ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. 
 

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η έρευνα θα εμφανίζεται καλύτερα σε φορητό ή επιτραπέζιο 
υπολογιστή. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι λιγότερο συμβατές για χρήση σε μια 

κινητή συσκευή. 

o Συναινώ, επιθυμώ να συμμετάσχω  (1)  

o Δεν συναινώ, δεν επιθυμώ να συμμετάσχω  (2)  
 

Skip To: End of Survey If Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί ("Συναινώ, επιθυμώ να 

συμμετάσχω") , αναγνωρίζετε ότι η συμμετο... = Δεν συναινώ, δεν επιθυμώ να 

συμμετάσχω 
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Q3 Όταν επιλέγετε έναν εργοδότη, ποια κριτήρια έχουν περισσότερη σημασία για εσάς; 
Παρακαλώ ιεραρχήστε τους παρακάτω παράγοντες από το 1 (=ο πιο σημαντικός) εώς το 

10 (=ο λιγότερο σημαντικός).  *Σημείωση: Επιλέξτε και σύρετε προς τα πάνω / κάτω τις 
επιλογές, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.  

______ Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής (3) 

______ Εργασιακή ασφάλεια (1) 
______ Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας (2) 

______ Να μου ταιριάζει η κουλτούρα και οι αξίες της εταιρείας (4) 

______ Δυνατότητα να μάθω νέα πράγματα / προσωπική ανάπτυξη (5) 
______ Η κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της εταιρείας (6) 

______ Οικονομικές απολαβές (π.χ. μισθός, μπόνους, παροχές) (7) 
______ Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (π.χ. προαγωγή) (8) 

______ Η οικονομική σταθερότητας της εταιρείας (9) 

______ Ευχάριστο / Θετικό εργασιακό περιβάλλον (10) 
 

Q4 Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; 

o Εργαζόμενος/η πλήρους απασχόλησης (π.χ. μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος)  (1)  

o Εργαζόμενος/η μερικής απασχόλησης (σε σταθερή βάση)  (2)  

o Εργαζόμενος/η μερικής απασχόλησης (σε περιστασιακή βασή)  (3)  

o Άνεργος/η (που αναζητεί εργασία)  (4)  

o Συνταξιούχος  (5)  

o Φοιτητής / Φοιτήτρια  (6)  

o Άλλο  (7)  
 

 

Q5 Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε); 

▼ Αγία Λουκία (46976) ... Άλλη (47139) 
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Q6 Πόσο χρόνο έχετε ζήσει σε αυτή τη χώρα; 

o Λιγότερο από 1 χρόνο  (1)  

o 1-2 χρόνια  (2)  

o 3-4 χρόνια  (3)  

o 5-6 χρόνια  (4)  

o 7-8 χρόνια  (5)  

o 9 χρόνια ή περισσότερο  (6)  

Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... != 

Ελλάδα 

 

Q7 Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις ακόλουθες 
προτάσεις που αφορούν στο χαρακτήρα και τις ικανότητες των μεγάλων εταιρειών 

(πάνω από 250 εργαζόμενοι) στη χώρα που εργάζεστε. 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

(1) 

  2   3 

Ούτε 

συμφωνώ, 
ούτε 

διαφωνώ 
(4) 

  5   6 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

(7) 

Οι μεγάλες εταιρείες στη 
χώρα που εργάζομαι έχουν 

καλές προθέσεις ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό (1)  
o  o  o  o  o  o  o  

Οι μεγάλες εταιρείες στη 
χώρα που εργάζομαι 

λαμβάνουν συστηματικά 

υπόψη το δημόσιο 
συμφέρον (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Οι μεγάλες εταιρείες στη 

χώρα που εργάζομαι έχουν 
τις ικανότητες για να 

υλοποιήσουν τα σχέδιά τους 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Οι μεγάλες εταιρείες στη 

χώρα που εργάζομαι είναι 

ικανές στο να φέρνουν 
αποτελέσματα/επιτυγχάνουν 

τους στόχους τους (4)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... != 

Ελλάδα 

 

Q8 Σε ποιο βαθμό νιώθετε τα παρακάτω συναισθήματα για τις μεγάλες εταιρείες (πάνω 

απο 250 εργαζόμενοι) στη χώρα που εργάζεστε. 

 

Πολύ 

χαμηλό 
(1) 

  (2)   (3) 
Μέτριο 

(4) 
  (5)   (6) 

Πολύ 

υψηλό 
(7) 

Θαυμασμό 

(1)  o  o  o  o  o  o  o  
Οίκτο / 

Λύπη (2)  o  o  o  o  o  o  o  
Θυμό (3)  o  o  o  o  o  o  o  
Απέχθεια 

(4)  o  o  o  o  o  o  o  
 

 
 

Q9 Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις ακόλουθες 

προτάσεις που αφορούν στο χαρακτήρα και τις ικανότητες των μεγάλων εταιρειών 
(πάνω από 250 εργαζόμενοι) στην Ελλάδα. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
(1) 

  2   3 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ 

(4) 

  5   6 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
(7) 

Οι μεγάλες εταιρείες στην 

Ελλάδα έχουν καλές 
προθέσεις ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό (1)  
o  o  o  o  o  o  o  

Οι μεγάλες εταιρείες στην 

Ελλάδα λαμβάνουν 
συστηματικά υπόψη το 

δημόσιο συμφέρον (2)  
o  o  o  o  o  o  o  

Οι μεγάλες εταιρείες στην 

Ελλάδα έχουν τις 
ικανότητες για να 

υλοποιήσουν τα σχέδιά τους 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Οι μεγάλες εταιρείες στην 
Ελλάδα είναι ικανές στο να 

φέρνουν 

αποτελέσματα/επιτυγχάνουν 
τους στόχους τους (4)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q10 Σε ποιο βαθμό νιώθετε τα παρακάτω συναισθήματα για τις μεγάλες εταιρείες στην 
Ελλάδα; 

 

Πολύ 

χαμηλό 

(1) 

  (2)   (3) 
Μέτριο 

(4) 
  (5)   (6) 

Πολύ 

υψηλό 

(7) 

Θαυμασμό 
(1)  o  o  o  o  o  o  o  

Οίκτο / 

Λύπη (2)  o  o  o  o  o  o  o  
Θυμό (3)  o  o  o  o  o  o  o  
Απέχθεια 

(4)  o  o  o  o  o  o  o  
Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... = 

Ελλάδα 

Q11 Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις ακόλουθες 

προτάσεις που αφορούν στο χαρακτήρα και τις ικανότητες των μικρών και μεσαίων 

εταιρειών (από 10 έως 250 εργαζόμενοι) στην Ελλάδα. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

(1) 

  2   3 

Ούτε 
συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 
(4) 

  5   6 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(7) 

Οι μικρές και μεσαίες 
εταιρείες στην Ελλάδα 

έχουν καλές προθέσεις ως 
προς το ανθρώπινο 

δυναμικό (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Οι μικρές και μεσαίες 

εταιρείες στην Ελλάδα 
λαμβάνουν συστηματικά 

υπόψη το δημόσιο 

συμφέρον (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Οι μικρές και μεσαίες 
εταιρείες στην Ελλάδα 

έχουν τις ικανότητες για να 

υλοποιήσουν τα σχέδιά τους 
(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Οι μικρές και μεσαίες 
εταιρείες στην Ελλάδα είναι 

ικανές στο να φέρνουν 
αποτελέσματα/επιτυγχάνουν 

τους στόχους τους (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Display This Question: 
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If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... = 

Ελλάδα 

Q12 Σε ποιο βαθμό νιώθετε τα παρακάτω συναισθήματα για τις μικρές και μεσαίες 
εταιρείες (από 10 έως 250 εργαζόμενοι) στην Ελλάδα; 

 
Πολύ 

χαμηλό 

(1) 

  (2)   (3) 
Μέτριο 

(4) 
  (5)   (6) 

Πολύ 
υψηλό 

(7) 

Θαυμασμό 

(1)  o  o  o  o  o  o  o  
Οίκτο / 

Λύπη (2)  o  o  o  o  o  o  o  
Θυμό (3)  o  o  o  o  o  o  o  
Απέχθεια 

(4)  o  o  o  o  o  o  o  
Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... != 

Ελλάδα 

Q13 Αν έχετε μεταναστεύσει από την Ελλάδα στη χώρα διαμονής σας, παρακαλώ δηλώστε 
τις 3 πιο σημαντικές αιτίες που επηρέασαν την απόφαση σας.  

▢ Χαμηλές οικονομικές απολαβές στην Ελλάδα  (1)  

▢ Λίγες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης  (2)  

▢ Γραφειοκρατία στην ελληνική δημόσια διοίκηση  (3)  

▢ Έλλειψη σεβασμού από κρατικούς οργανισμούς προς τους πολίτες  (4)  

▢ Αναξιοκρατία και διαφθορά στη χώρα  (5)  

▢ Κλίμα απαισιοδοξίας στην ελληνική κοινωνία  (6)  

▢ Πολιτική αστάθεια  (7)  

▢ Υπερβολική φορολόγηση  (8)  

▢ Χαμηλή ποιότητα ζωής και καθημερινής διαβίωσης  (9)  

▢ Δυσχερές περιβάλλον για την ανατροφή παιδιών / δημιουργία οικογένειας  

(10)  
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Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... != 

Ελλάδα 

 

Q14 Πόσο πιθανό είναι να μετεγκατασταθείτε στην Ελλάδα τους επόμενους 12 μήνες; 

 0% (Εξαιρετικά 
απίθανο) 

50% (Ούτε 
πιθανό, ούτε 

απίθανο) 

100% 
(Εξαιρετικά 

πιθανό) 

 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Η πιθανότητα να μεταγκατασταθώ στην 

Ελλάδα τους επόμενους 12 μήνες είναι... 

(6)  

 

Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... != 

Ελλάδα 

 
 

Q14α Πόσο πιθανό είναι να μετεγκατασταθείτε στην Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια; 
 

 
 0% (Εξαρετικά 

απίθανο) 

50% (Ούτε 

πιθανό, ούτε 
απίθανο) 

100% 

(Εξαιρετικά 
πιθανό) 

 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Η πιθανότητα να μεταγκατασταθώ στην 
Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι... (1) 

 

 

Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... = 

Ελλάδα 

 
Q15 Πόσο πιθανό είναι να μεταναστεύσετε εκτός Ελλάδας τους επόμενους 12 μήνες; 

 0% (Εξαιρετικά 

απίθανο) 

50% (Ούτε 

πιθανό, ούτε 
απίθανο) 

100% 

(Εξαιρετικά 
πιθανό) 

 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Η πιθανότητα να μεταναστεύσω εκτός 
Ελλάδας τους επόμενους 12 μήνες είναι... 

(1)  
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Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... = 

Ελλάδα 

 

Q16 Πόσο πιθανό είναι μεταναστεύσετε εκτός Ελλάδας τα επόμενα 3-5 χρόνια; 

 0% (Εξαιρετικά 
απίθανο) 

50% (Ούτε 
πιθανό, ούτε 

απίθανο) 

100% 
(Εξαιρετικά 

πιθανό) 

 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Η πιθανότητα να μεταναστεύσω εκτός 

Ελλάδας τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι... (1) 
 

 

Display This Question: 

If Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; != Άνεργος/η (που αναζητεί 

εργασία) 

Or Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; != Συνταξιούχος 

Or Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; != Φοιτητής / Φοιτήτρια 

 
Q17 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
(1) 

  (2)   (3) 

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ 

(4) 

  (5)   (6) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
(7) 

Συνολικά είμαι 

ικανοποιημένος/η 
με τη δουλειά 

μου (8)  
o  o  o  o  o  o  o  

Σε γενικές 

γραμμές, μου 
αρέσει η δουλειά 

μου (9)  
o  o  o  o  o  o  o  

Σε γενικές 

γραμμές, μου 
αρέσει η εταιρεία 

στην οποία 

εργάζομαι (10)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q18 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;  

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

(1) 

  (2)   (3) 

Ούτε 
συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 
(4) 

  (5)   (6) 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

(7) 

Στα περισσότερα 

θέματα η ζωή 

μου είναι κοντά 
στο ιδανικό (1)  

o  o  o  o  o  o  o  
Οι συνθήκες της 
ζωής μου είναι 

εξαιρετικές (2)  o  o  o  o  o  o  o  
Είμαι 

ικανοποιημένος/η 
από τη ζωή μου 

(3)  
o  o  o  o  o  o  o  

Εώς τώρα έχω τα 

σημαντικά 
πράγματα που 

θέλω στη ζωή 
μου (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Αν μπορούσα να 
ζήσω την ζωή 

μου από την 

αρχή, θα έκανα 
ελάχιστες 

αλλαγές (5)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 
Q19 Ποιο είναι το φύλο σας; 

o Γυναίκα  (1)  

o Άνδρας  (2)  

o Άλλο  (3)  

o Δεν επιθυμώ να απαντήσω  (4)  
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Q20 Ποια είναι η ηλικία σας; 

o 18-25  (1)  

o 26-30  (2)  

o 31-35  (3)  

o 36-40  (4)  

o 41-45  (5)  

o 46-50  (6)  

o 51-55  (7)  

o 56-60  (8)  

o 60+  (9)  

 

Q21 Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; 

o Απόφοιτος/η Γυμνασίου  (1)  

o Απόφοιτος/η Λυκείου  (2)  

o Ανώτερη Μόρφωση (π.χ. ΙΕΚ)  (3)  

o Ανώτατη Μόρφωση (π.χ. ΑΕΙ/ΤΕΙ)  (4)  

o Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό  (5)  
 

Display This Question: 

If Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; = Εργαζόμενος/η πλήρους 

απασχόλησης (π.χ. μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος) 

Or Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; = Εργαζόμενος/η μερικής 

απασχόλησης (σε σταθερή βάση) 

Or Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; = Εργαζόμενος/η μερικής 

απασχόλησης (σε περιστασιακή βασή) 
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Q22 Ποιος από τους παρακάτω ρόλους ανταποκρίνεται καλύτερα στον τίτλο της θέσης 
σας; 

o Εργαζόμενος/η (χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες)  (1)  

o Στέλεχος/μάνατζερ (λιγότερο από 3 χρόνια εμπειρία)  (2)  

o Στέλεχος/μάνατζερ (περισσότερο από 3 χρόνια εμπειρία)  (3)  

o Ανώτερο / Ανώτατο στέλεχος (C-suite)  (4)  

o Αυτοαπασχολούμενος/η  (5)  

o Άλλο  (7) ________________________________________________ 

 

Display This Question: 

If Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; = Εργαζόμενος/η πλήρους 

απασχόλησης (π.χ. μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος) 

Or Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; = Εργαζόμενος/η μερικής 

απασχόλησης (σε σταθερή βάση) 

Or Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα; = Εργαζόμενος/η μερικής 

απασχόλησης (σε περιστασιακή βασή) 

 
Q23 Πόσους εργαζόμενους απασχολεί η εταιρεία / ο οργανισμός όπου εργάζεστε; 

o 1-9  (1)  

o 10-49  (2)  

o 50-250  (3)  

o 251 ή περισσότερους  (4)  

Display This Question: 

If Σε ποια χώρα εργάζεστε (αν δεν εργάζεστε, επιλέξτε σε ποια χώρα ζείτε);... = 

Ελλάδα 
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Q25 Σε ποια περιοχή της Ελλάδας ζείτε; 

o Ήπειρος  (1)  

o Θεσσαλία  (2)  

o Θράκη  (3)  

o Κρήτη  (4)  

o Μακεδονία  (5)  

o Νησιά Αιγαίου Πελάγους  (6)  

o Νησιά Ιονίου Πελάγους  (7)  

o Πελοπόννησος  (8)  

o Στερεά Ελλάδα  (9)  

 

Q24 Ποιο είναι το επίπεδο των ετήσιων καθαρών απολαβών σας; (Σημείωση: 
Υπενθυμίζουμε ότι οι απαντήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές, διαχειρίζονται αποκλειστικά 

και μόνο από την ερευνητική ομάδα, και τα αποτελέσματα εμφανίζονται συγκεντρωτικά ή 

ως μέσοι όροι). 

▼ Έως €5,000 (1) ... Δεν επιθυμώ να απαντήσω (8) 

 

Q26 Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση, παρακαλούμε συμπληρώστε το e-
mail σας. 

________________________________________________________________ 
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Παράρτημα 2 – Βασικά Χαρακτηριστικά Δείγματος  
 

Φύλο 
Τα 2.331 άτομα που απάντησαν ολοκληρωμένα στο ερωτηματολόγιο και 
απαρτίζουν το εξεταζόμενο δείγμα, αποτελούνται κατά 57.7% από 

γυναίκες και 41.5% από άντρες. Το δείγμα των ατόμων που ζει στην 
Ελλάδα αποτελείται κατά 60.4% από γυναίκες και 39,1% από άντρες ενώ 
το δείγμα από το εξωτερικό αποτελείται κατά 52.6% από γυναίκες και 

46.1% από άντρες.  
 

Διάγραμμα 11: Φύλο 

 

 
 

  

60.4%

52.6%
57.7%

39.1%

46.1%
41.5%

0.3% 0.8% 0.5%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο
Γυναίκα Άνδρας Άλλο Δεν επιθυμώ να απαντήσω



 43 

Ηλικία 
Η ηλικιακή κατηγορία 18-45 αποτελεί το 80.6% και το 87.5% του 

δείγματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντίστοιχα. Αυτό συνάδει με 
τους ερευνητικούς στόχους και τις μεθόδους δειγματοληψίας καθώς το 
φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων είναι εντονότερο στις λεγόμενες και 

«παραγωγικές ηλικίες». Τα άτομα ηλικίας 46-60 αποτελούν το 19.4% και 
12.5% των δειγμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και επίσης 
απαρτίζουν μέρος του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων παρότι δεν 

βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης.  
 

Διάγραμμα 12: Ηλικία 
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Επίπεδο Εκπαίδευσης  
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (πρώτο πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο) σε 
ποσοστό που ξεπερνά το 85% σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό το 50.3% 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου. Συνολικά, το 
δείγμα μας αποτελείται κυρίως από ανθρώπους με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, το οποίο συνάδει με την εστίαση της έρευνας στο φαινόμενο 

διαρροής εγκεφάλων. 
 

Διάγραμμα 13: Επίπεδο εκπαίδευσης 
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Εργασιακή κατάσταση  
Οι μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης που ζουν στην Ελλάδα 

αθροίζονται στο 65.1% και 85.2% για τους Έλληνες που ζουν στο 
εξωτερικό. Τα άτομα που βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση δηλαδή 
είναι άνεργοι που αναζητούν εργασία είναι 9.3% για όσους ζουν στην 

Ελλάδα και 4.8% για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Τέλος, το ποσοστό 
των φοιτητών ανέρχεται σε 21.5% για Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και 
6.8% για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Άλλη μια κατηγορία που 

απαρτίζει ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετεχόντων αποτελούν οι 
συνταξιούχοι (1.3% για Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και 0.8% για 
Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό). 

 
Διάγραμμα 14: Εργασιακή κατάσταση 
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Τίτλος θέσης 
Σε σχέση με τον επαγγελματικό τίτλο τον οποίο κατέχουν οι ερωτώμενοι 

που εργάζονται, η πολυπληθέστερη κατηγορία αφορά στους εργαζόμενους 
χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες (39.4% για Έλληνες που ζουν στην 
Ελλάδα και 55,1% για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό). Ακολουθούν οι 

εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις με περισσότερο από 3 έτη εμπειρίας 
(25.7% για Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και 17.2% για Έλληνες που 
ζουν στο εξωτερικό) 

 
Διάγραμμα 15: Επαγγελματικός τίτλος 
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Παράρτημα 3 – Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών 

παλινδρομήσεων 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση μετανάστευσης εκτός 
Ελλάδας τα επόμενα 3-5 χρόνια. 

  

  

Unstandardized Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

T Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 55.923 8.437   6.628 0.000 

Φύλο  2.981 1.921 0.044 1.551 0.121 

Ηλικία  -4.675 0.512 -0.299 -9.135 0.000 

Μορφωτικό Επίπεδο 1.940 1.117 0.054 1.737 0.083 

Επίπεδο ετήσιων καθαρών 

απολαβών 

0.080 0.430 0.005 0.185 0.853 

Εργασιακή κατάσταση  1.471 0.557 0.092 2.640 0.008 

Περιοχή κατοικίας στην 

Ελλάδα  

2.136 0.446 0.143 4.792 0.000 

Προθέσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

0.145 0.769 0.006 0.189 0.850 

Ικανότητηες μεγάλων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

-1.373 0.803 -0.051 -1.709 0.088 

Εργασιακή Ικανοποίηση -4.707 0.683 -0.210 -6.891 0.000 

a. Ανεξάρτητη Μεταβλητή: Πόσο πιθανό είναι μεταναστεύσετε εκτός Ελλάδας τα επόμενα 3-5 

χρόνια; - Η πιθανότητα να μεταναστεύσω εκτός Ελλάδας τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι... 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση επαναπατρισμού στην 

Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια. 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 308.373 1353.909  .228 .820 

Φύλο  3.649 2.200 .069 1.659 .098 

Ηλικία  -1.930 .757 -.113 -2.550 .011 

Μορφωτικό επίπεδο 4.486 1.283 .147 3.495 .001 

Επίπεδο ετήσιων 

καθαρών απολαβών  

-1.389 .653 -.097 -2.128 .034 

Έτη ζωής στη χώρα -2.574 .832 -.143 -3.095 .002 

Χώρα εργασίας  -.006 .029 -.008 -.204 .839 

Προθέσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα 

2.850 1.020 .125 2.794 .005 

Ικανότητες μεγάλων 

επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα 

.258 .881 .012 .293 .769 

Προθέσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό 

-1.541 .674 -.096 -2.286 .023 

Ικανότητες μεγάλων 

επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα 

-.018 .885 -.001 -.020 .984 

Εργασιακή Ικανοποίηση -2.230 .978 -.095 -2.280 .023 

Συναισθήματα 

θαυμασμού για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα 

1.427 .845 .078 1.690 .092 

a. Εξαρτημένη Μεταβλητή: Πόσο πιθανό είναι να μετεγκατασταθείτε στην Ελλάδα τα επόμενα 3-5 

χρόνια; - Η πιθανότητα να μετεγκατασταθώ στην Ελλάδα τα επόμενα 3-5 χρόνια είναι... 
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