Τα ΝΕΑ onLine - ΕΛΛΑΔΑ

Page 1

Τετάρτη
20
Δεκεμβρίου
2006
Αρ .

Φύλλο
υ
18721

Ξενιτεύονται οι οδοντίατροι
3.000 Έλληνες στην Αγγλία με εισόδημα τριπλάσιο από ό,τι
στην Ελλάδα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ
Όταν τέλειωσε την Οδοντιατρική, ο Δημήτρης Τσάνης είχε δύο επιλογές: ή να μείνει
στην Ελλάδα εξοπλίζοντας ένα ιατρείο με δάνειο και πολλά έξοδα, ή να φύγει στο
εξωτερικό. Επέλεξε το δεύτερο.
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Σε έναν μήνα από την ώρα που έφτασε στην Αγγλία είχε
βρει δουλειά και μέσα σε δυόμισι χρόνια «έβγαλε» όλο τον
εξοπλισμό για το οδοντιατρείο που άνοιξε πριν από μερικές
μέρες στα Ιωάννινα - ο οποίος κοστίζει έως και πάνω από
100.000 ευρώ.
Ο Νίκος Παπανικολάου κλείνει ήδη πέντε χρόνια στο Λονδίνο «Οι ευκαιρίες για δουλειά
στην Αγγλία είναι
και παρ' όλο που σκέφτεται να επαναπατριστεί κάποια
στιγμή, συνειδητοποιεί ότι στην Αγγλία το εισόδημά του είναι περισσότερες και καλύτερες
τριπλάσιο από αυτό που θα έχει στην Ελλάδα! Εκτός αυτού, από την Ελλάδα», λέει ο
οδοντίατρος Νίκος
όπως αναφέρει στα «ΝΕΑ», «είναι πιο εύκολο να βρεις
γρήγορα μια καλή ευκαιρία για δουλειά στην Αγγλία, παρά να Παπανικολάου, που εδώ και
πέντε χρόνια εργάζεται στο
χτίσεις από την αρχή την πελατεία στην Ελλάδα».
Λονδίνο
Κατά εκατοντάδες συρρέουν οι Έλληνες οδοντίατροι - αλλά
και γιατροί - στη Βρετανία. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν προσληφθεί
από δημόσια και ιδιωτικά οδοντιατρεία περίπου 200, ενώ μέχρι το τέλος του 2007, ο
αριθμός των... ξενιτεμένων οδοντιάτρων αναμένεται να φτάσει τους 3.000!
Ήδη τα βιογραφικά πέφτουν βροχή στις εταιρείες που αναλαμβάνουν τον ρόλο του
διαμεσολαβητή ανάμεσα στους εργοδότες της Αγγλίας και τους Έλληνες οδοντιάτρους. Τα
κίνητρα είναι πολλά.
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90.000 ευρώ τον χρόνο
Όπως λέει ο Νίκος Παπανικολάου, που ασκεί την Οδοντιατρική σε ιδιωτικό οδοντιατρείο
του Λονδίνου, «ένας οδοντίατρος κερδίζει κατά μέσο όρο περίπου 90.000 ευρώ τον
χρόνο». Στην Ελλάδα το ετήσιο εισόδημα ενός μέσου οδοντιάτρου δεν ξεπερνά τις 35.000
ευρώ.
Επιπλέον ο πληθωρισμός και η ανεργία των οδοντιάτρων στη χώρα μας παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα: οι οδοντίατροι ξεπερνούν σήμερα τους 13.000 σε όλη τη χώρα. Οι μισοί
απ' αυτούς ασκούν το επάγγελμα στον Νομό Αττικής, ενώ μόνο στην Αθήνα οι οδοντίατροι
είναι πάνω από 5.500.
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Την ίδια ώρα, η χώρα μας έχει τη μικρότερη αναλογία κατοίκων - οδοντιάτρων στην
Ευρώπη. Για κάθε οδοντίατρο της πρωτεύουσας αναλογούν 650 κάτοικοι, ενώ η αναλογία
για όλη τη χώρα είναι περίπου 1 προς 950. Σε άλλες χώρες αναλογούν έως και πάνω από
4.000 κάτοικοι ανά οδοντίατρο. Η ανεργία των Ελλήνων οδοντιάτρων φτάνει το 5,5%, ενώ
ένας στους τέσσερις υποαπασχολείται.
Έχουν «πέραση» τα πτυχία
Τα πτυχία των ελληνικών οδοντιατρικών σχολών έχουν
αρκετή «πέραση» στην Αγγλία και οι κάτοχοί τους
προτιμώνται σε σχέση με τους πτυχιούχους ανατολικών
χωρών, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μάλιστα, όπως
αναφέρουν στελέχη εταιρείας που αναλαμβάνει τη
διασύνδεση Ελλήνων οδοντιάτρων με το Ηνωμένο Βασίλειο,
η βρετανική αγορά πρόκειται να ανοίξει ακόμη περισσότερο,
καθώς στο προσεχές διάστημα αναμένεται να
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απομακρυνθούν από το αγγλικό σύστημα Υγείας 7.500
γιατροί και οδοντίατροι προερχόμενοι από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κενά θα αναπληρώσουν άνθρωποι
από όλη την Ευρώπη, ανάμεσά τους και Έλληνες.

«Αν μπορούσα να
προσαρμοστώ στον τρόπο
ζωής της Αγγλίας, ίσως να
μην επέστρεφα στην
Ελλάδα», λέει ο
Η εργασιακή εμπειρία στην Αγγλία επέφερε στον Δημήτρη
Δημήτρης Τσάνης. Με
Τσάνη ένα καλό κομπόδεμα, ώστε να μπορέσει να οργανώσει δυόμισι χρόνια εργασίας
το ιατρείο του χωρίς άγχος. «Και να σκεφτεί κανείς ότι
στην Αγγλία κατάφερε να
έφυγα για την Αγγλία χωρίς να έχω στείλει ούτε ένα
οργανώσει το ιατρείο του
βιογραφικό. Ήταν πολύ εύκολο να βρω δουλειά, ενώ
στα Ιωάννινα χωρίς δάνειο
παράλληλα είχα την ευκαιρία να εξειδικευτώ στα οδοντικά
εμφυτεύματα, κάτι που θα μου φανεί πολύ χρήσιμο από 'δώ και πέρα. Συνολικά η
εργασιακή εμπειρία ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που θα είχα αν έμενα στην Ελλάδα.
Εκεί κάθε οδοντίατρος βλέπει κάθε μέρα δεκάδες ασθενείς».

ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ
200 Έλληνες γιατροί σε νοσοκομεία της Αγγλίας
Οι περιοχές εκτός Λονδίνου παρέχουν αυτή τη στιγμή τις περισσότερες ευκαιρίες εργασίας,
καθώς η οδοντιατρική αγορά του Λονδίνου αγγίζει πλέον τα όρια του κορεσμού.
«Η Πολιτεία οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά με τη διαρροή οδοντιατρικού δυναμικού,
δίνοντας τη δυνατότητα στον νέο οδοντίατρο να είναι ανταγωνιστικός στο ξεκίνημά του,
χωρίς να απαιτείται οικονομική αιμορραγία του ιδίου και της οικογένειάς του», σχολιάζει ο
κ. Μιχάλης Κατρίνης, μέλος του Δ.Σ. τής Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
Εκατοντάδες είναι και οι γιατροί που μεταναστεύουν στη Βρετανία για να βρουν δουλειά
αμέσως μόλις αποκτήσουν το πτυχίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα εξάμηνο, από
το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, 200 Έλληνες γιατροί τοποθετήθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία
της Αγγλίας.
Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν αποφοίτους της Ιατρικής που εργάζονται για έναν
χρόνο και αποκτούν ένα καλό εφόδιο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευση της ειδικότητας.
Το κίνητρο είναι αρκετά δελεαστικό, αν υπολογίσει κανείς ότι στην Ελλάδα οι νέοι γιατροί
περιμένουν έως και πάνω από 11 χρόνια ώσπου να αρχίσουν την ειδικότητα!
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