ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ
TANDEM

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ευρωπαϊκό έργο TANDEM (αρχικά του: Talent and

Στο

Extended Mobility in the European Innovation Union)

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τις αρχές Φεβρουαρίου

είναι ένα έργο διετούς διάρκειας (έναρξη Οκτ. 2012-Οκτ.

έως τα τέλη Μαΐου του 2013 έρευνα στην οποία μετείχαν ξένοι

2014) και απευθύνεται σε υπηρεσίες που αφορούν

ερευνητές που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

έργου

TANDEM

απασχόληση και διπλή σταδιοδρομία (DC), γραφεία
προσωπικού και στα μέλη του δικτύου EURAXESS.

Ο στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ερευνητές από άλλες χώρες καθώς και οι

Το έργο TANDEM στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων

οικογένειες τους όσο διάστημα διαμένουν και εργάζονται στην

υπηρεσιών

Ελλάδα.

από

τα

μέλη

του

δικτύου

T A N D E Mουσιαστικά
P R O J E Cστην
T
συνεισφέροντας
μετακινούμενων

ερευνητών

σε

EURAXESS

εξυπηρέτηση
θέματα

των

Τα

σημαντικότερα

αποτελέσματα

συνοψίζονται

παρακάτω:

διπλής

σταδιοδρομίας και κοινωνικής ένταξης του συντρόφου του

•

μετακινούμενου ερευνητή.

Η λήψη βίζας και άδειας εργασίας είναι δύο από τα
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μετακινούμενοι ερευνητές από τρίτες χώρες λόγω της

Στα πλαίσια του έργου TANDEM θα υλοποιηθούν τα

γραφειοκρατίας και των μακροχρόνιων διαδικασιών που

εξής:

απαιτούνται.

•

Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων για την επιτυχή
παροχή των υπηρεσιών διπλής σταδιοδρομίας και

•
•

•

κοινωνικής ένταξης.

Η στέγαση και η εύρεση σχολείου για τα παιδία είναι
δύο από τα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα που

Ανάπτυξη ευέλικτης μεθοδολογίας και μοντέλου για την

αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι ερευνητές αμέσως μετά

υιοθέτηση αυτών των υπηρεσιών.

την άφιξη τους στην Ελλάδα.

Παροχή

αξιόπιστων

αποτελεσμάτων

για

το

πώς

μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κινητικότητα των

•

ερευνητών οι υπηρεσίες διπλής σταδιοδρομίας και

Η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας θεωρείται επίσης
αρκετά σημαντικής δυσκολία.

κοινωνικής ένταξης.
•
Εταίροι του έργου TANDEM :

Οι υπηρεσίες διττής σταδιοδρομίας δεν είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες στην χώρα μας. Για τον λόγο αυτό συνίσταται

•

ETH Ζυρίχη (Ελβετία) (Συντονιστής)

η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών γιατί σε πολλές

•

ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα)

περιπτώσεις θα αποτελέσει σημαντική αντικίνητρο για την

•

SAIA (Σλοβακία)

προσέλκυση ερευνητών στην Ελλάδα.

•

Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (Δανία)

•

Πανεπιστήμιο Tartu (Εσθονία)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου TANDEM
www.euraxess-tandem.eu

Σχέδιο δράσης
Implementation

Συμπεράσματα-Συστάσεις
•

Με βάση τα αποτελέσματα έρευνας αναπτύχθηκαν

Η έρευνα έδειξε πως τα σημαντικότερα προβλήματα που

υποστηρικτικά

στους

αντιμετωπίζουν οι ξένοι ερευνητές και οι οικογένειες τους όσο

ερευνητικούς φορείς να εισάγουν νέες ή να υιοθετούν

διάστημα διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα, χωρίζονται

υπάρχουσες υπηρεσίες για την απομάκρυνση των

σε δύο κατηγορίες:

εμποδίων

μοντέλα

και

προϋποθέσεων
•

προκειμένου

να

ευνοϊκότερων

εγκατασταθούν

οι

1. Σύντομη διαμονή, εντός των πρώτων τριών μηνών από

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι

για τα παιδιά, για ερευνητές από τρίτες χώρες άδεια

παρέχει ένα ευέλικτο σύστημα στους ερευνητικούς

παραμονής και άδεια εργασίας)

για

αυτοαξιολόγηση
και

των

προσδιορισμού

παρεχόμενων
των

2. Μακρά διαμονή, περισσότερους από τρείς μήνες από την
μετακίνηση τους (υπηρεσίες διττής σταδιοδρομίας και για

αναγκών

προκειμένου να παρέχουν αξιόπιστες και υψηλού

τον/την

επιπέδου υπηρεσίες.

εκμάθηση γλώσσας)

σύντροφο

του

μετακινούμενου

ερευνητή,

Οι διάφορες παρεχόμενες υπηρεσίες που υιοθετούνται
από το κάθε μοντέλο για την εξυπηρέτηση ενός

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα

ερευνητικού φορέα, συνδυάζονται διάφορα κριτήρια

υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις :

αξιολόγησης,

•

δημιουργία

την μετακίνηση τους (εύρεση κατοικίας, εύρεση σχολείου

υπηρεσιών

•

επιτρέπουν

ερευνητές από το εξωτερικό και οι οικογένειες τους.

φορείς

•

τη

που

όπως

διαθέσιμοι

πόροι,

κατηγορίες

ερευνητών, απαιτούμενος χρόνος, κ.α.. Με αυτό τον

1.

τρόπο τα μοντέλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν με τον

•

Πληροφόρηση

μέσω

του

Ελληνικής

ιστοσελίδας

καλύτερο δυνατό τρόπο.

EURAXESS για πρακτικά θέματα όπως εύρεση κατοικίας,

Η παραπάνω μεθοδολογία παρέχει τη δυνατότητα

εύρεση σχολείου για τα παιδιά καθώς και για τις

εφαρμογής τόσο σε εσωτερικό επίπεδο κάθε φορέα, όσο

διαδικασίες πού πρέπει να ακολουθούσουν οι ερευνητές

και σε εθνικό επίπεδο για το σύνολο των ερευνητικών

από τρίτες χώρες για την λήψη άδειας παραμονής και

φορέων.

άδειας εργασίας

Παραδείγματα επιμέρους υπηρεσιών που θα μπορούσαν

•

που θα απευθυνθούν στο δίκτυο EURAXESS

να αξιοποιηθούν από τα υποστηρικτικά μοντέλα είναι:
έλεγχος

βιογραφικών

σημειωμάτων,

Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης για τους ερευνητές

μεταφράσεις

εγγράφων από τα ελληνικά στα αγγλικά, υποστήριξη για

2.

άδεια εισόδου και παραμονής, αναγνώριση πτυχίου, κ.α.

•

Μαθήματα

Ελληνικής

γλώσσας,

συνεργασία

με

υφιστάμενες δομές
•

Συμβουλές από ειδικούς σε θέματα διττής σταδιοδρομίας
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