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    Κοινή πρωτοβουλία ΑΠΘ, ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΠΒΕ για την ανάσχεση του     
φαινομένου του brain drain 

 

 

Κοινή πρωτοβουλία για την ανάσχεση του φαινομένου της μετανάστευσης 
επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain) αναλαμβάνουν το ΑΠΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), που ενώνουν 
τις δυνάμεις τους προκειμένου -μεταξύ άλλων- ν΄ αντιστοιχήσουν τις δεξιότητες των 
φοιτητών του Πολυτεχνείου με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας 
για έρευνα και ανάπτυξη (R&D).  
Από την πρωτοβουλία, η εφαρμογή της οποίας θα αρχίσει σταδιακά να 
προετοιμάζεται από τον Ιούνιο ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως τον 
Σεπτέμβριο, εκτιμάται ότι θα ωφελούνται 40-50 άτομα ανά εξάμηνο κύκλο, 
όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου των τριών φορέων. 
Παράλληλα, στην πρώτη αυτή φάση, στην όλη διαδικασία υπολογίζεται ότι θα 
συμμετάσχουν πάνω από 20 επιχειρήσεις. 
Πρόκειται στην ουσία για μια πρωτοβουλία στέγασης και mentoring  επί 
εξάμηνο φοιτητών, που εκπονούν τις διπλωματικές τους, ώστε αφενός οι νέοι 
αυτοί να έρχονται σε επαφή με τις επιχειρήσεις (πληροφορικής σε πρώτη φάση) πριν 
ακόμη αποφοιτήσουν και αφετέρου οι εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση στην 
ανάπτυξη R&D με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. Αν δε, η συνεργασία ¨δέσει¨ δεν 
αποκλείεται να γίνει ευκολότερη και η επαγγελματική τους αποκατάσταση είτε στην 
ίδια την εταιρεία με την οποία θα συνεργαστούν είτε και με την ίδρυση δικής τους 
επιχείρησης στη βάση της εμπειρίας που απέκτησαν. Ετσι δεν θα υπάρχει πλέον η 
ανάγκη της μετανάστευσης λόγω της αδυναμίας εύρεσης εργασίας εντός των 
συνόρων της Ελλάδας. 
 
Όπως επισήμανε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας, η συνεργασία που 
ανακοινώθηκε σήμερα αφορά σε πρώτη φάση τις τεχνολογίες πληροφορικής 
όπως αυτές εφαρμόζονται στις επιστήμες του μηχανικού. ¨Η ιδέα είναι ότι κατόπιν 
συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών πολυτεχνικής και εκπροσώπων των 
επιχειρήσεων θα δίνονται στους τελειόφοιτους της Πολυτεχνικής  θέματα 
διπλωματικών εργασιών, τα οποία θα σχετίζονται με συγκεκριμένα 
προβλήματα των συνεργαζόμενων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Ακολούθως οι 
φοιτητές θα στεγάζονται σε χώρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου πέρα από τη δουλειά 
της διπλωματικής τους θα έχουν βοήθεια τύπου μέντορινγκ για να αναπτύξουν 
την εργασία τους ώστε να φτάσει στο στάδιο του ολοκληρωμένου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, που ενδεχομένως αργότερα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση 
για δική τους εταιρεία¨ εξήγησε ο κ.Μήτκας.  
Οι φοιτητές θα φιλοξενούνται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για διάστημα έως και έξι μηνών και η 
ιδέα είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι 
θα μπορούν να μείνουν σε αυτούς τους χώρους έως και για τρία χρόνια.   
 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης, σημείωσε: ¨ως 
επιχειρήσεις βλέπουμε ότι πρέπει να συντρέξουμε σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να 
μπορέσουμε να δώσουμε στο οικοσύστημά μας τη δυνατότητα να παράγει 
εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα απευθύνονται σε 
αγορές πέραν της ελληνικής. ¨Στην περιοχή μας υπάρχουν θαυμαστά παραδείγματα 



επιχειρήσεων πληροφορικής που πετυχαίνουν τζίρο μεγαλύτερο των βιομηχανιών 
και ταυτόχρονα όλη η Προστιθέμενη Αξία που δημιουργούν παραμένει στη χώρα. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική 
ανάσχεσης φαινομένου της μετανάστευσης, θέλουμε να συνδυάσουμε τις 
δυνάμεις μας για να προτείνουμε στους νέους μια τίμια ρεαλιστική 
αντιπρόταση για να μείνουν στον τόπο τους¨ επισήμανε ο κ. Καγγελίδης, ενώ 
πρόσθεσε ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να προέλθουν, πχ, από τους 
τομείς των συστημάτων αυτοκινητοβιομηχανίας, της ηλεκτρονικής υγείας και 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
Εξηγώντας τους λόγους που ώθησαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ να προσφέρει τη στέγη του για να 
στηρίξει τους φοιτητές μηχανικούς, ο πρόεδρος του Τμήματος, Πάρις Μπίλλιας, 
σημείωσε: ¨Εμείς ως ΤΕΕ και ως μηχανικοί έχουμε πληγεί ισχυρά από την κρίση τα 
τελευταία επτά-οκτώ χρόνια. Οι μηχανικοί φεύγουν καθημερινά από την πατρίδα μας 
για να βρουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες. Ευτυχώς το επίπεδο 
των σπουδών στα ελληνικά πολυτεχνεία είναι πολύ υψηλό κι αυτό αποδεικνύεται με 
την ευκολία που προσεγγίζουν τις αγορές του εξωτερικού οι μηχανικοί. Το 
φαινόμενο αυτό βέβαια πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν οι ακριβές και 
επίπονες σπουδές του μηχανικού και η προστιθέμενη αξία να φεύγει στο 
εξωτερικό χωρίς αντίκρισμα για την  ελληνική πολιτεία¨. Έτσι αποφασίστηκε να 
διατεθούν στους φοιτητές χώροι στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49, ικανοποιώντας και την επιδίωξη του Τμήματος να φέρει τη 
Θεσσαλονίκη και ιδίως τους νέους ανθρώπους κοντά στο επιμελητήριο. Ο κ. 
Μπίλλιας πρόσθεσε ότι αν το εγχείρημα πετύχει -κάτι για το οποίο εξέφρασε 
βεβαιότητα ότι θα συμβεί- η όλη πρωτοβουλία δεν θα μείνει στο επίπεδο των 
επιχειρήσεων πληροφορικής, αφού μεγάλες είναι οι δυνατότητες και για τις 
ειδικότητες των χημικών μηχανικών, των πολιτικών μηχανικών, των 
αρχιτεκτόνων κτλ. ¨Σε πλήρη ανάπτυξη στόχος είναι να έχουμε και εταιρείες εκτός 
ΣΕΠΒΕ¨ κατέληξε.  
 
 
Ο καθηγητής Κώστας Κατσάμπαλος, κοσμήτορας της Πολυτεχνικής, που 
εκπροσωπεί περίπου 9500 φοιτητές και 300 καθηγητές, εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
στο ΤΕΕ για το γεγονός ότι ¨τα μέλη του, με το υστέρημά τους εδώ και πολλές 
δεκαετίες, στηρίζουν την εκπαιδευτική και ερευνητική δράση των πολυτεχνείων από 
τις εισφορές τους. Κανένας άλλος επαγγελματικός κλάδος στην Ελλάδα δεν βοηθάει 
έτσι. Μόνο το ΤΕΕ το κάνει και εύχομαι να συνεχίσει να το κάνει¨. Πρόσθεσε ότι τόσο 
ο ίδιος προσωπικά ώς κοσμήτορας, όσο και οι πρόεδροι των επτά τμημάτων 
Πολυτεχνικής, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουν την πρωτοβουλία. 
 
Περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας, ο Σωτήρης Σιάγας, 
στέλεχος του ΣΕΠΒΕ, σημείωσε ότι από 1ης Ιουνίου στόχος είναι  να ξεκινήσει η 
 διαμόρφωση του χώρου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε τον Ιούλιο να ακολουθήσει η 
διαδικασία επιλογής των φιλοξενούμενων φοιτητών και τις πρώτες εβδομάδες 
του Σεπτεμβρίου να εγκατασταθούν οι πρώτοι εξ αυτών. Ο πρώτος κύκλος του 
προγράμματος χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους από τρεις φορείς. Η δυναμικότητά 
του προγράμματος θα είναι 40-50 άτομα σε πλήρη ανάπτυξη και η διάρκεια 
κάθε κύκλου περίπου έξι μήνες για τους προπτυχιακούς και 36 για τους 
διδακτορικούς φοιτητές. ¨Μέσω της πρωτοβουλίας όσοι μπαίνουν στον χώρο 
θα μπορέσουν να έχουν πιο πρακτική επαφή με την αγορά, ώστε είτε να 
στελεχώσουν επιχειρήσεις είτε να δημιουργήσουν οι ίδιοι spin-off, spin out 
(εταιρείες-τεχνοβλαστούς) από το πανεπιστήμιο. Επομένως η πρωτοβουλία αυτή 
δεν είναι μόνο για start-up εταιρείες αλλά και για να εκπαιδεύσει φοιτητές που θέλουν 
να αναπτύξουν κάτι δικό τους κατέληξε.  
 



Ερωτηθείς αν οι φιλοξενούμενοι θα αμείβονται, ο πρύτανης του ΑΠΘ υπενθύμισε ότι 
οι διπλωματικές εργασίες δεν έχουν αμοιβή, διευκρινίζοντας ότι ενδεχομένως θα 
υπάρξει οικονομική στήριξη από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Για τους δε 
διδακτορικούς επισήμανε ότι  τα διδακτορικά συνήθως έχουν υποστήριξη κι από 
ευρωπαϊκά προγράμματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

