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Ημερίδα για τις διαστάσεις του φαινόμενου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Μηνύματα για την ανάσχεση του brain drain
σημαντικό ήταν και το ουμπέρασμα ότι
ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα υπάρχουν όπως επίσης
και διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε υψηλό

ΝΜρΜΙ ότι είναι εφικτή η αναστροφή
ιης φυγής ιων εγκεφάλων έστειλε η ημερίδα
που πραγματοποιήθηκΕσιοπλακηο

της εθνικής πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης
και Συνεργασίας wwwJaiowledge
bridges.gr στη θεσσαλονίκη και είχε

επίπεδο κατά κύριο λόγο σε ττιμεις ΤΤΙΕ

Τη ου ζήτηση συντόνισαν δυο νέοι
που στελεχώνουν την επιχειρησιακή

άνθρωποι

ως κεντρικά θέματα την επωφελή
των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο

δικτύωση

ομάδα της πρωτοβουλίας στο ΕΚΓ
ο Δήμητρας Μαραγκός και η Αθανασία

την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και
ης διαφορετικές διαστάσεις του brain
drain Η ημερίδα την οποία συνδιορ

Μεγρέμη
Ο Παναγιώτης Κουβράκης αντιπρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της BETA
CAE Systems μιας από τις πιο
εταιρείες στην Ελλάδα
έδωσε έμφοση στην προσωπική προ

γάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτηξης και ο

Δήμος θεσσαλονίκης προσέλκυσε
από 150 συμμετέχοντες
νέους κατά κύριο λόγο στελέχη εταιρειών
φοιτητές και πολίτες καθώς επίσης
και εκπροσώπους επιμελητηρίων και
θεσμικών φορέων Παράλληλα την

διεθνοποιημένες

περισσότερους

εκδήλωση

παρακολούθησαν μέσω ζωντανής
σύνδεσης 4.500 Ελληνες από 20 πόλεις
σε όλη την Ελλάδα και 30 χώρες σε
όλο τον κόσμο
Ο δήμαρχος θεσσαλονίκης Γιάννης

Μπουτάρπς άνοιξε την εκδήλωση
ότι η κινητικότητα του ανθρώπινου
δυναμικού δεν αποτελεί εμπόδιο
αλλά προσόν για την ανάπτυξη της
της Ελλάδας Στη συνέχεια
πήρε τον λόγο ο καθηγητής Κώστας Δου

λέγοντας

οικονομίας

ζίνας πρόεδρος της Διαρκούς Ντροπής
Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής υποστηρίζοντας τη
σημασία της κινητικότητας του ανθρώ¬

πινου δυναμικού και των σύγχρονων
μορφών ψηφιακής εργασίας Ακολού
θπσε η ομιλία του Λόη Λαμπριανίδη
γενικού γραμματέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων στο υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οποίος
έδωσε έμφοση στις δυναμικές πτυχές
tou brain drain όσον αφορά m μεταφορά
εμπειρίας τεχνογνωσίας και αποκόμισης
πολλών δεξιοτήτων ενώ τόνισε ότι η
ουμμετοχή στην πρωτοβουλία Γέφυ ρες
Γνώσης και Συνεργασίας είναι μια
του ανήκειν στη σημερινή ψηφιακή
εποχή
Από την πλευρά του ο καθηγητής
ευκαιρία

Κωνσταντίνος Κοζυράκης ταμίας της
ΑΗΕΡΑ American Hellenic Educational
Progressive Association Ελλάδος σε πα¬

ρέμβαση του δήλωσε ότι n Ένωση θα
βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί
τη διάχυση της πρωτοβουλίας κρίνοντης
σημαντική την προσπάθεια διασύνδεσης
των Ελληνων του κόσμου
Στη συνέχεια τον λόγο πήραν ανώταια
στελέχη εταιρειών που λειτουργούν ως
κόμβοι επαναπατρισμού Ελληνων του
εξωτερικού με έδρα τη θεσσαλονίκη και

την Αθήνα καθώς επίσης και νέοι
και επαγγελματίες που
στη χώρα ή διαπρέπουν στο

επιστήμονες

επέστρεψαν

εξωτερικό
Κοινή συνισταμένη όλων των ομιλη
τών ήταν ότι μερικές διαστάσεις του
brain drain μπορούν να αξιοποιηθούν
προς όφελος της ανάπτυξης της

οικονομίας

και της κοινωνίας Εξαιρετικά

απάθεια του αηχειραμαπα προκειμένου
να πετύχει τον στόχο του να είναι προ
ετοιμασμένος να αποτύχει και να λάβει
το μάθημα της αποτηχίας του ως βάση
για την επόμενη επιτυχημένη επιχειρηματική
του κίνηση
Η Μαρία Ράμμου HR Manager της
εταιρείας Veltio αναφέρθηκε στην ιδέα
της διαρκούς εκπαίδευσης των νέων

επαγγελματιών με έξυπνο τρόπο
στη δυνατότητα παραγωγής
στοχεύοντας

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενος αξίας
Η υποστήριξη των νέων επαγγελματιών
από τις εταιρείες τους ήταν ένα άλλο
στοιχείο στο οποίο στάθηκαν οι ομιλητές
και mo συγκεκριμένα ο Μανώλης Μπαμ
πάισικος 3D VR AR visualization artist
ο οποίας επέστρεψε εν μέσω κρίσης
στην Ελλάδα για να επιχειρήσει με τη

συνδρομή της πρωτοβουλίας Γέφυρες
Γνώσης και Συνεργασίας αφήνοντας

την καριέρα του στο εξωτερικό Ο κ
Μπαμιιάτσιιως τόνισε όα είναι πρόθυμος
να μοιραστεί την εμπειρία του με άλλους
νέους έτσι ώστε να μπορέσουν να
δυσκολίες που ο ίδιης αντιμετώπισε
αποφύγουν

στην αρχή της επαγγελματικής
του σταδιοδραμίας
Στον ρόλο της εκπαίδευσης των παιδιών
ειδικά σε μικρή ηλικία και στην
προσηάθεια να τοης εμφυσήσουν οι
την κουλτούρα της δημιουργίας
μιας ομάδας που εργάζεται με κοινούς
στόχους και κοινό όραμα εστίασε ο I Ici
παλαιότεροι

τροκλος Παπαπέτρου ιδρυτής της εταιρείας
SoftConf

ΟΤζον Κάμπας ιδρυτής και διευθύ
νων σύμβουλος της EMPIST αποφάσισε
να μεταφέρει μεγάλο μέρος της εταιρείας
του στην Ελλάδα και δεν μετάνιωσε ούτε
στιγμή για αυτό Συγκεκριμένα ο Ελλη
νοαμερικανός επιχειρηματίας τόνισε ότι
εάν υπάρξει παροχή σωστών ευκαιριών
τότε ει'ναι δυνατή η επιστροφή των αν
θρώπων που έχουν φύγει στον τόπο
τοης γεγονός στο οποίο συμφώνησαν

όλοι οι ομιλητές Προς αυτή την κατεύ
θυνση κινήθηκε και ο Βαγγέλης Λιάκος
συνιδρυιής της Beetroot Design Group
που μαζί με άλλες εταιρείες έκαναν τη
θεσσαλονίκη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
tou graphic design Σύμφωνα με τον κ
Λιάκο στην Beetroot νιώθουν σαν μια
οικογένεια και η συνεργασία εντός και
εκτός εταιρείας είναι σημαντικός παράγοντας
ανάπτυξης
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