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"Εντός-Εκτός" από την Δανία έως την... Ινδία
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν μετέβησαν στις χώρες όπου πλέον εργάζονται, τις
προκλήσεις που έπρεπε να διαχειριστούν αλλά και τις προοπτικές που "ανοίγονται"
μπροστά τους, αναφέρθηκαν έλληνες μηχανικοί, κατά τη διάρκεια της επίσημης
παρουσίασης της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, "Εντός-Εκτός". Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του
Επιμελητηρίου, όπου δεκάδες μηχανικοί είδαν, άκουσαν και ρώτησαν -μέσω Skypeσυναδέλφους τους που ήδη ζουν και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της πρωτοβουλίας 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 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.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,
Τάσος Κονακλίδης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία "Εντός - Εκτός" ως "εξαιρετικά
σημαντική". "Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον. Η διασύνδεση των
ελλήνων μηχανικών που εργάζονται στην χώρα μας με εκείνους που αναζήτησαν τη τύχη τους
στο εξωτερικό είναι ζωτική καθώς προωθεί και την μεταφορά τεχνογνωσίας. Κάποια στιγμή οι
συνάδελφοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας,
φέρνοντας μαζί τους την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκόμισαν από την εργασία τους στο
εξωτερικό", είπε. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο τριήμερο επιχειρηματικότητας που
πραγματοποίησε την άνοιξη το ΤΕΕ/ΤΚΜ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
Ο συντονιστής της εκδήλωσης, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σύνδεσμος της με την Μόνιμή
Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων και μέλος της ομάδας εργασίας «Εντός-Εκτός»,
Δημήτρης Μήτρου, ξεκαθάρισε ότι "το ΤΕΕ δεν θέλει, ούτε επιδιώκει να διώξει τους
μηχανικούς αλλά να στηρίξει όσους έχουν αποφασίσει συνειδητά να φύγουν και να
αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό προκειμένου να εγκλιματιστούν στις νέες συνθήκες και τα
νέα δεδομένα εργασίας". Ο κ.Μήτρου τάχθηκε υπέρ της παραμονής των μηχανικών στην
Ελλάδα "προκειμένου να δώσουμε τη μάχη εδώ".
Η πρόεδρος Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και μέλος της ομάδας εργασίας "Εντός-Εκτός",
Μαρία Γρηγοριάδου παρουσίασε τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας «ΕντόςΕκτός» και πως αυτή υλοποιήθηκε βήμα - βήμα σε χρονικό διάστημα μόλις τριών μηνών. Ο
Γιάννης Δαρδαμανέλης, μέλος Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και ομάδας εργασίας
"Εντός-Εκτός", διάβασε στους παραβρισκόμενους επιστολή του γενικού γραμματέα
Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με την οποία
τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία "Εντός-Εκτός" και τον καλεί σε συνεργασία καθώς
παρόμοια πρωτοβουλία σχεδιάζουν τα αρμόδια υπουργεία σε κεντρικό επίπεδο στην
Αθήνα. Από την πλευρά της, η Τάνια Κερκίρη, μέλος ομάδας εργασίας «Εντός-Εκτός» έκανε
την παρουσίαση του site της πρωτοβουλίας: www.entosektos.gr
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε σύνδεση μέσω Skype με μηχανικούς που ζουν στο
εξωτερικό. Όπως τον κ. Πρόδρομο Ζαχαριάδη, ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα το 1998
αναζητώντας τη τύχη του στη Νορβηγία. Εκεί βρήκε δουλειά σε εταιρία παροχής και
διάθεσης φυσικού αερίου. Πριν από λίγους μήνες η εταιρία τον έστειλε στη Βομβάη της Ινδίας,
όπου πλέον ζει και εργάζεται. Ο κ. Ζαχαριάδης έδωσε σημαντικές πληροφορίες και απάντησε
σε αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη πιθανότητα να βρουν δουλειά έλληνες μηχανικοί στην
Νορβηγία. Παρουσίασε αναλυτικά όλα τα προτερήματα αλλά και τα μειονεκτήματα.

Ακολούθησε σύνδεση με την Κοπεγχάγη της Δανίας, όπου οι μηχανικοί Ιωάννης
Βουσβούκης και Θεόδωρος Μπίκος εργάζονται στην τεχνική εταιρία που ελέγχει τις
μελέτες της τρίτης επέκτασης του μετρό της πόλης. Οι δύο μηχανικοί είπαν πως βρήκαν τη
δουλειά, αν είναι ικανοποιημένοι από τις απολαβές και αν σχεδιάζουν να γυρίσουν πίσω στην
Ελλάδα. Τόνισαν ότι η επιστημονική κατάρτιση των ελλήνων μηχανικών είναι πολύ
υψηλή, γεγονός που αποτελεί κοινή παραδοχή στο εξωτερικό και είπαν ότι υπάρχει ζήτηση για
μηχανικούς στη Δανία.
Η εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκε και ο μηχανικός και βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
της ΝΔ, Γιώργος Ορφανός, μεταδόθηκε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.gr).

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

