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Επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας “Εντός εκτός” του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Μηχανικοί-μετανάστες παρουσιάζουν την εμπειρία τους
Ποιες είναι οι μέχρι στιγμής εμπειρίες των Ελλήνων μηχανικών, που έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό, αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο; Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν και πώς τα
ξεπέρασαν; Πώς μπορεί ένας νέος επιστήμονας να προσαρμοστεί ευκολότερα στην ξένη χώρα
όπου εργάζεται, πολλές φορές κατ΄ανάγκη;
Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα θα δοθούν στη διάρκεια εκδήλωσης, που
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στο κεντρικό
αμφιθέατρο του κτηρίου του (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49). Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνουν
ζωντανές συνδέσεις, μέσω skype, με μηχανικούς που πλέον ζουν και εργάζονται σε
Ευρώπη, Ωκεανία και Ασία.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστεί η πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για
την διασύνδεση των μηχανικών, που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά και η
σχετική ιστοσελίδα (www.entosektos.gr), η οποία δημιουργήθηκε από την εθελοντική ομάδα
εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Επαγγελματικών Θεμάτων του επιμελητηρίου.
Στόχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να δημιουργήσει γέφυρες με τους μηχανικούς του εξωτερικού,
ώστε να διευκολύνει την επαγγελματική τους πορεία, αλλά και να κρατήσει επαφή, ώστε να είναι
ευκολότερη η επιστροφή τους στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά, σε ζωντανή μετάδοση, μέσω της ιστοσελίδας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www. tkm.tee.gr).
Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσου Κονακλίδη, θα μιλήσουν οι εξής:
-Μαρία Γρηγοριάδου, πρόεδρος Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και μέλος της ομάδας εργασίας
ΕντόςΕκτός, η οποία θα παρουσιάσει τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας «Εντός Εκτός».
-Γιάννης
Δαρδαμανέλης, μέλος Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και ομάδας εργασίας
ΕντόςΕκτός (παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Εντός Εκτός» και σύνδεση με συνδέσμους στο
εξωτερικό, μέσω skype)
-Τάνια Κερκίρη, μέλος ομάδας εργασίας «ΕντόςΕκτός» (παρουσίαση του site του ΕντόςΕκτός).
Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Δημήτρης Μήτρου,
σύνδεσμος της Διοικούσας Επιτροπής με την Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και μέλος της
ομάδας εργασίας «ΕντόςΕκτός».

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

