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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σο ΣΔΔ/ΣΚΜ θοπέαρ ζςμβολήρ ζηην ανασαίηιζη ηηρ ανεπγίαρ και ηος Brain 

Drain ζηον κλάδο ηων μησανικών 

 

Τνλ ξφιν ηνπ σο ελεξγφο θνξέαο αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο ζηνλ θιάδν ησλ 
κεραληθψλ, αλαραίηηζεο ηνπ brain drain θαη πξναγσγήο ηνπ brain gain, επηβεβαηψλεη ην 

ΤΔΔ/ΤΚΜ, κε ην πξφγξακκα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε άλεξγνπο 
λένπο επηζηήκνλεο πνιπηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ παξνπζηάζηεθε 

αλαιπηηθά ζε ελδηαθεξφκελνπο θαη ήδε αηηνχληεο ζπκκεηνρή, ζηε δηάξθεηα εηδηθήο 
εθδήισζεο ζην ακθηζέαηξν ηνπ Τκήκαηνο, κε ζέκα "Από ηο brain drain ζηο brain 

gain". 

Σην πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε 400.00 επξψ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
"Κεληξηθή Μαθεδνλία", έρνπλ ήδε δειψζεη ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξνη απφ 100 -θπξίσο 
λένη- κεραληθνί. 

Πξνινγίδνληαο ηελ εθδήισζε, ν Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ηηρ Γ.Δ. ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. 
Γιώπγορ Σζακούμηρ  εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ έρεη ραζεί, 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα αλαθηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά κπνξεί λα κπεη "θξαγή" ζηε 
θπγή λέσλ κεραληθψλ θαη έλα κέξνο ησλ μεληηεκέλσλ λα επαλαπαηξηζηεί, εθφζνλ 
βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, εμαζθαιίδνληαο πξννπηηθέο εξγαζίαο κε 

αμηνπξεπείο απνδνρέο θαη φξνπο: "Απφ ηελ πιεπξά καο, πξνζπαζνχκε λα ζπκβάιινπκε 
ζηελ θαηάξηηζε λέσλ αλέξγσλ κεραληθψλ, ελψ παξάιιεια, θαηαζέηνπκε πξνηάζεηο γηα 

ηελ ηελ αχμεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο». 

Χαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε, ε Ανηιπεπιθεπειάπσηρ Θεζζαλονίκηρ κ. Βούλα 
Παηοςλίδος, ηφληζε νηη δξάζεηο φπσο απηή πνπ ρξεκαηνδνηεί ε Πεξηθέξεηα Κ.Μ. κέζσ 

ηνπ ΠΔΠ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ κεραληθψλ 
πξνάγνληαο ηελ αμηνθξαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σεκείσζε δε, 
φηη  ίδηα πάιεςε πνιχ γηα φζα θαηάθεξε ζηε δσή ηεο θαη πξνέηξεςε ηνπο λένπο πνπ 

βξέζεθαλ ζην αθξναηήξην θαη ζην μεθίλεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, λα πξάμνπλ ην ίδην 
κε πίζηε γηα ην απνηέιεζκα. 

Ο θ. Γιάννηρ Σζιηζόποςλορ, ΑΤΜ θαη πξφεδξνο ηεο Μ.Δ. Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Καηλνηνκίαο ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ κίιεζε κε ζέκα «Δπηρεηξείλ θαη Νένη 

Μεραληθνί» θαη αλαθέξζεθε ζηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
δείγκα 508 κεραληθψλ, ην 84% ησλ νπνίσλ πεξίπνπ, αλαγλσξίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ελ δπλάκεη "αληίδνην" ζηελ αλεξγία ηνπ θιάδνπ θαη ζην brain 
drain. 

O ίδηνο αλαθέξζεθε ζηηο επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηνπο κεραληθνχο ζε λένπο 
ηνκείο. 

 Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

 Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα 
 Η ζχγρξνλε αγξνηηθή παξαγσγή 
 Η πξάζηλε επηρεηξεκαηηθή βηνκεραληθή παξαγσγή 

 Ιndustry 4.0 
 Η πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 



 Η πξάζηλε  ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Νέεο κέζνδνη παξαγσγήο θαη θαηαζθεπήο θηεξίσλ πξνζαξκνζκέλα ζηελ επίηεπμε   
πςεινχ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο θαη πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 

 Γεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
 Νέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ηνπ λεξνχ. 

 Κπθιηθή νηθνλνκία 
 Πιεξνθνξηθή /Βηνκεραληθή Πιεξνθνξηθή. 

Ο θ. Βαζίληρ Δβπένογλος,  ΗΜ θαη  αλ. πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ 
Θεκάησλ ΤΔΔ/ΤΚΜ, παξνπζίαζε αλαιπηηθά ην πξφγξακκα «Γπάζη ΣΔΔ/ΣΚΜ: 

Ανάπηςξη δεξιοηήηων επισειπημαηικόηηηαρ ζε άνεπγοςρ νέοςρ επιζηήμονερ 
πολςηεσνικών και ηεσνολογικών ειδικοηήηων για ηην ανηιμεηώπιζη ηος brain 

drain». 

Δπηθαινχκελνο ζηνηρεία παιαηφηεξεο έξεπλαο, θαηέδεημε ηνλ φγθν ηνπ brain drain, πνπ 
κφλν απφ ην 2010 σο ην 2015 μεπέξαζε ηα 135.000 άηνκα, αλεβάδνληαο ζε 15% ην 
πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΙ πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζην εμσηεξηθφ, λνχκεξν πνπ 

εθηηκάηαη πσο έρεη έθηνηε απμεζεί αηζζεηά. 

Ο ίδηνο ηφληζε πσο ην brain drain πεξηζζφηεξν νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε δήηεζε ζε 
έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ δελ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ ή 
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο θαη φρη ζηελ ππεξβάιινπζα 

πξνζθνξά πηπρηνχρσλ, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 
είλαη ρακειφηεξν απφ ηνλ κ.φ. ηφζν ηεο ΔΔ φζν θαη ηνπ ΟΟΣΑ (ζηηο ειηθίεο 15-69 εηψλ 
ν κ.φ. ζηελ Δ.Δ. είλαη 22% θαη ζηελ Διιάδα 19%, ζηηο ειηθίεο 25-64 ν κ.φ. ζηηο ρψξεο 

ΟΟΣΑ είλαη 31% θαη ζηελ Διιάδα 28%). 

Η δξάζε ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ, φπσο είπε, αθνξά ζε ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο 100 λέσλ 
αλέξγσλ επηζηεκφλσλ, απνθνίησλ πνιπηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζρνιψλ γηα ηελ 
επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θπξίσο κε ηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία 
κηθξψλ ή πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ή απηναπαζρφιεζεο, ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο 

ηεο Σηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαινλίθεο 

Ο ΠΜ θ. Φώηηρ Κοςβοςκλιώηηρ αλέπηπμε ην ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 
ζχγρξνλεο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ» επηζεκαίλνληαο κεηαμχ 
άιισλ φηη ε Διιάδα, έπεηηα θαη απφ ηελ άξζε ησλ capital controls, νθείιεη λα εληείλεη 
ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα κπνξέζεη λα αθνινπζήζεη ηελ ππφινηπε Δπξψπε ζηηο 

πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άξζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 
εκπνδίσλ. 

Παξέζεζε δε ηα «βήκαηα» πνπ πξέπεη λα θάλνπλ φινη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε: 

 Τν πξψην ζεκαληηθφ βήκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε θαη είλαη λα 
ζηακαηήζεη λα πηζηεχεη φηη γηα φια θηαίλε νη άιινη (ην θξάηνο, ην επξψ, νη 

ηξάπεδεο, ν αληαγσληζκφο, ν Θεφο, ν θαηξφο, ε ηχρε θιπ) θαη λα εζηηάζεη ζε κηα 
πξνζπάζεηα: φ,ηη κπνξεί λα επεξεάζεη γχξσ ηνπγηα λα ην θάλεη θαιχηεξν, πην 
παξαγσγηθφ, πην απνηειεζκαηηθφ, πην αληαγσληζηηθφ, πην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ 

πειάηε, πην εμσζηξεθέο, πην εππξνζάξκνζην ζηηο αιιαγέο θαη εληέιεη, πην βηψζηκν, 
λα ην θάλεη. 

 Τν δεχηεξν ζεκαληηθφ βήκα είλαη φηη ην ίδην ην θξάηνο πξέπεη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν 
πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία. Τν λα είλαη θάπνηνο απηναπαζρνινχκελνο δελ 

πξέπεη λα ηνλ θαηαηάζζεη απηφκαηα αλάκεζα ζηνπο πηζαλνχο θνξνθπγάδεο. 
Χξεηάδεηαη ιηγφηεξε θαη δηθαηφηεξε θνξνιφγεζε θαη ηαπηφρξνλα πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 



 Τξίην βήκα είλαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα λνκηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
επηρεηξήζεηο, λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηα πξφηππα 
άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ είλαη επλντθφηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα ζηελ Διιάδα.  

 Τέηαξην βήκα είλαη λα εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο λένπο, κέζα απφ 
παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία, ΑΔΙ θαη ΤΔΙ. 

 Τα ΜΜΔ λα ζηακαηήζνπλ λα δαηκνλνπνηνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα 
ππνζηεξίδνπλ ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, λα πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν ηηο 
δξάζεηο ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ έηζη ελεξγά ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. 

 Τέινο, λα δεκηνπξγεζεί ζπλνιηθά ζε Πεξηθεξεηαθφ ή Δζληθφ επίπεδν, έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ, θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη θεθαιαίσλ, γηα λα ζηεξηρηεί ε 
επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Τέινο ν θ. Μπανιάρ Γιώπγορ, ΜΜ, κίιεζε κε ζέκα «Κπθιηθή Οηθνλνκία: Αξρέο, 

επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηε κεηάβαζε απφ ην γξακκηθφ ζην θπθιηθφ κνληέιν 
αλάπηπμεο», ππνγξακκίδνληαο πσο ε θπθιηθή νηθνλνκία πξνζθέξεη ηελ επθαηξία 
απνκάθξπλζεο απφ ην κνληέιν «παίξλσ-θηηάρλσ-απνξξίπησ», 

θαη επηκέλνληαο ζε δχν φξνπο: 

Αθελφο ηε «Βηνκεραληθή Οηθνινγία» πνπ εμεηάδεη ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα 
ηηο ρξήζεηο θαη ηηο ξνέο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο ζε πξντφληα, δηεξγαζίεο, βηνκεραληθνχο 
θιάδνπο θαη νηθνλνκίεο θαη εζηηάδεη ζηνλ πηζαλφ ξφιν ηεο βηνκεραλίαο ζηε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θνξηίσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. 

Αθεηέξνπ ηε «Βηνκεραληθή Σπκβίσζε» πνπ είλαη κέζν εθαξκνγήο ηεο Βηνκεραληθήο 
Οηθνινγίαο θαη αθνξά ζηελ θνηλή ρξήζε ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ θαζψο θαη ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ θαη ησλ απνβιήησλ, σο πφξσλ κεηαμχ ησλ 

βηνκεραληψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο αμίεο, λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο 
παξαγσγήο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, 

www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

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

