
    

 

 

 

 

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

ςγκπάηηζη Νέων ΔΠιζηημόνΩν ηην Πεπιθέπεια 

(ΤΝΔΠΩ Πεπιθέπεια) 
 

 

 

 

Η κεηαλάζηεπζε λέωλ πηπρηνύρωλ, γηα εξγαζία ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα αιιά, θπξίωο, ζην 

εμωηεξηθό, ρωξίο λα είλαη θαηλνύξγην θαηλόκελν γηα ηε ρώξα καο, αξρίδεη λα παίξλεη ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξό δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Καηά ηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ηδέα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζην εμωηεξηθό γηα εξγαζία θαίλεηαη λα κεηαηξέπεηαη ζε κία από ηηο ιίγεο 

ξεαιηζηηθέο επηινγέο ηωλ λέωλ επηζηεκόλωλ γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην πξόβιεκα ηεο "διαπποήρ εγκεθάλων" (brain drain) ζηεξεί από ηελ 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία πνιύηηκν θεθάιαην ζε αλζξώπηλν δπλακηθό αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 

 

Αλαγλωξίδνληαο ηελ κεγάιε ζεκαληηθόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, κεγάινο αξηζκόο 

επηζηεκνληθώλ θνξέωλ ηεο Γξάκαο θαη ηεο Καβάιαο ζρεδίαζε ην έξγν " πγθξάηεζε Νέωλ 

ΔΠηζηεκόλΩλ ηελ Πεξηθέξεηα (ΤΝΔΠΩ Πεξηθέξεηα)" με ζκοπό να παπαζσεθούν ζηοςρ 

νέοςρ επιζηήμονερ εθόδια γνώζεων και εμπειπίαρ ώζηε: 

 Να αςξηθούν οι πιθανόηηηέρ ηοςρ για εξεύπεζη επγαζίαρ ζηην Πεπιθέπεια είηε ωρ 

αςηοαπαζσολούμενοι, είηε ωρ ζηελέση ςθιζηάμενων επισειπήζεων 

 Να αναζσεθεί ηο πεύμα ηηρ μεηανάζηεςζήρ ηοςρ 

 Να ζςμβάλοςν ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη, με ηην παποςζία ηοςρ και ηη δοςλειά 

ηοςρ ζηον ηόπο ηοςρ 

 

Σν έξγν "ΤΝΔΠΩ Πεξηθέξεηα" ζρεδηάζηεθε κε πξνζδνθώκελν απνηέιεζκα ηε γεθύπωζη 

ηος σάζμαηορ μεηαξύ ηος ωθελοςμένος – πηςσιούσος και ηος ωθελοςμένος - 

επισειπημαηία ή ζηελέσοςρ επισείπηζηρ και ηην αποηελεζμαηική πποεηοιμαζία ηων νέων 

επιζηημόνων για ηην άμεζη είζοδό ηοςρ ζηην αγοπά επγαζίαρ 
 

 

 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΦΟΡΔΗ 
 

Οη επηζηεκνληθνί θνξείο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία "Μεραληθνί γηα ηελ Κνηλωλία" 

 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Γξάκαο 



 

 

 

 

 Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Καβάιαο 

 Ιαηξηθόο ύιινγνο Γξάκαο 

 Ιαηξηθή Δηαηξία Καβάιαο 

 Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Γξάκαο 

 Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Καβάιαο 

 Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Γξάκαο 

 Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Καβάιαο 

 Πεξηθεξεηαθή Έλωζε Γήκωλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

 Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ΓΔΔ 

 ΚΔΚ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, νη πξναλαθεξόκελνη θνξείο δεκηνύξγεζαλ αζηηθή κε 

θεξδνζθνπηθή εηαηξία κε ηίηιν "Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" θαη κε 

ζπληνληζηή ηελ εηαηξία "Μεραληθνί γηα ηελ Κνηλωλία" 

 

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

 

 

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ 

 

Σν έξγν απεπζύλεηαη ζε 124 λένπο επηζηήκνλεο αλέξγνπο ή λένπο επαγγεικαηίεο (ππό 

πξνϋπνζέζεηο) δηαθόξωλ εηδηθνηήηωλ (κεραληθνί, γεωηερληθνί, νηθνλνκνιόγνη, λνκηθνί, 

γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί θαη νδνληίαηξνη) από ηνπο Ννκνύο Γξάκαο θαη Καβάιαο 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο δξάζεηο: 

 

1 ΜΔΛΔΣΔ 

1.01 Μειέηε θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ 

2 ΓΗΚΣΤΩΖ 

2.01 
Γηαθξαηηθή εκεξίδα κε ζέκα: "Πξνβιήκαηα παηδηθήο ειηθίαο ζε επηρεηξήζεηο 

επηζηεκόλωλ - Σα πέληε πξώηα ρξόληα" 

2.02 Ηκέξα θαξηέξαο λέωλ επηζηεκόλωλ ζηε Γξάκα 

2.03 Ηκέξα θαξηέξαο λέωλ επηζηεκόλωλ ζηελ Καβάια 

2.04 Ηκεξίδα δηθηύωζεο ΣΟΠΑ ΑΜΘ - Καηαγξαθή θαιώλ πξαθηηθώλ 



 

 

 

 

3 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΝΖΜΔΡΩΖ - ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

3.01 Ιζηνζειίδα - Βάζε δεδνκέλωλ ωθεινπκέλωλ - Καηαζθεπή, θηινμελία & ζπληήξεζε 

3.02 Δθδειώζεηο ελεκέξωζεο - επαηζζεηνπνίεζεο νκάδαο - ζηόρνπ ζηε Γξάκα 

3.03 Δθδειώζεηο ελεκέξωζεο - επαηζζεηνπνίεζεο νκάδαο - ζηόρνπ ζηελ Καβάια 

3.04 Δθδήιωζε ελεκέξωζεο - επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεωλ ζηελ Γξάκα 

3.05 Δθδήιωζε ελεκέξωζεο - επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεωλ ζηελ Καβάια 

3.06 Έθδνζε θπιιαδίωλ θαη αθίζαο πξνβνιήο ηεο Πξάμεο 

3.07 Έθδνζε θαη δηαλνκή DVD κε όια ηα πξνϊόληα ηνπ έξγνπ 

3.08 
Ραδηνθωληθέο θαη ηειενπηηθέο παξνπζηάζεηο - Newsletters ζηνρεπκέλεο 

δεκνζηόηεηαο 

4 ΤΝΣΟΝΗΜΟ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

4.01 Ίδξπζε, ζηειέρωζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο 

5 ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 

5.01 
Πξόγξακκα θαηάξηηζεο ωθεινπκέλωλ (Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Eπηθνηλωλία – 

Marketing ) 

5.02 Δπηκόξθωζε ωθεινπκέλωλ 

6 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ - ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

6.01 Δλέξγεηεο επηινγήο ηωλ ωθεινπκέλωλ θαη δηάγλωζεο ηωλ αλαγθώλ ηνπο 

6.02 Δθπόλεζε θαη εμεηδίθεπζε business plan  

6.03 Mentoring 

6.04 
Τπνζηήξημε θαη παξαθνινύζεζε ηωλ ωθεινπκέλωλ επί 3 κήλεο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζε απαζρόιεζεο 

6.05 
Παξνρή ππνζηήξημεο θαη δηεπθόιπλζεο (λνκηθά, εξγαζηαθά, θνξνινγηθά, δηνηθεηηθά, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά) 

 

 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

24 κήλεο (Ιαλ 2013 - Γεθ 2014) 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη 420.862 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό 

Κνηλωληθό Σακείν 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 

65403 ΚΑΒΑΛΑ 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Σηλ. 2510222942, Φαξ: 2510231505 

 

Τπεύθςνοι επικοινωνίαρ:  ΜΤΣΑΚΗΓΖ ΕΑΦΔΗΡΖ, γεωπόνορ, ππόεδπορ Γ.Δ. 

     ΑΜΠΔΛΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ, γεωπόνορ, ςπάλληλορ παπ/ηορ 

     ΣΑΣΑΛΠΑ ΔΛΔΝΖ, Γιοικηηικόρ, ςπάλληλορ παπ/ηορ 


