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γεωγραφικής κινητικότητας του εξειδικευμένου ανθρώπινου 
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Αξιότιμε κ. Καραμάνο, 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) σε 

συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής 

(ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διενεργεί online έρευνα που αφορά το 

σύνολο των διδακτόρων όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Αρχείο 

Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) που δια νόμου από το 1985 συγκροτεί το ΕΚΤ. Η 

έρευνα, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Πρωτοβουλίας 

"Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", στοχεύει στην αποτύπωση της επαγγελματικής 

και γεωγραφικής κινητικότητάς των διδακτόρων, εντός Ελλάδας αλλά και στο 

εξωτερικό, και στην ανάδειξη των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις τους.  

Στην πρώτη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε 

όσους έχουν αναγορευτεί διδάκτορες κατά την περίοδο 2000-2018. Ως επόμενο 

βήμα, το ερωτηματολόγιο θα συμπεριλάβει τους διδάκτορες των προηγούμενων 

ετών. Τα στοιχεία δε που θα συλλεγούν είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τους 

κανόνες του στατιστικού απορρήτου. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στο διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό 

περιβάλλον.  

Το EKT με τη δραστηριότητά του επιδιώκει να αναδείξει την συμβολή του 

ανθρώπινου δυναμικού στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας και στην οικονομία, 

ευρύτερα. Με την υλοποίηση σειράς δράσεων, μελετών και ερευνών όπως η 

παρούσα, που στοχεύει στην καταγραφή, σε επίπεδο απογραφής, της 

επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας όλων αυτών που έλαβαν τον τίτλο 

του διδάκτορα από το 1985 μέχρι σήμερα, το ΕΚΤ θα δώσει τη δυνατότητα τόσο 

στην ερευνητική κοινότητα να αναλύσει αυτά τα δεδομένα όσο και στην Πολιτεία να 

παράγει τεκμηριωμένες πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία (evidence based policies) 

για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ανθρώπινου 

δυναμικού οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να ενημερώσετε το 

προσωπικό σας που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή από 

το εξωτερικό, αλλά και όσους έχουν αποκτήσει στο παρελθόν διδακτορικό δίπλωμα 

από το Πανεπιστήμιο σας, για αυτή την έρευνα που θα πρέπει να την έχουν ήδη 

λάβει στο email τους με εξατομικευμένο υπερσύνδεσμο. Εάν τυχόν δεν έχουν λάβει 

τον υπερσύνδεσμο παρακαλούμε να τους ενημερώσετε να συμπληρώσουν τη 

σχετική φόρμα (http://www.ekt.gr/el/node/24275) για να συμμετάσχουν στην 

έρευνα. Όλες οι πληροφορίες για την έρευνα είναι διαθέσιμες στο 
http://www.ekt.gr/el/news/24292.  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, oι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επικοινωνούν με το ΕΚΤ: α) μέσω email: doctorate_holders@ekt.gr, β) 

τηλεφωνικά: Αθανασία Μεγρέμη: 210 7273968, Πωλίνα Γιωλτζόγλου: 210 

7273905) ενώ για πληροφορίες δημοσιότητας μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω email: 
dmaragos@ekt.gr και τηλεφωνικά: Δημήτρης Μαραγκός: 210 7273924.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και βρισκόμαστε στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε. 

 

                                                      Με τιμή, 

 

                                                      

Δρ. Εύη Σαχίνη     Λόης Λαμπριανίδης 

Διευθύντρια ΕΚΤ    Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Δ/ντης ΕΜΠΑΠ 
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