
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑ 

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 

Συνεδριακό Αμφιθζατρο "Ευαγόρας Παλληκαρίδης" 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σζρρες 

17:00 - 17:30 Προσέλευση - Εγγραφές - Καφές 

17:30 - 18:30 
Ομαδικές Συναντήσεις Εργασίας Ωφελουμένων 

με Εκπροσώπους Επιχειρήσεων 

18:30 - 18:45 Διάλλειμα 

18:45 - 19:45 
Ατομικές Επαφές Ωφελουμένων 

με Εκπροσώπους Επιχειρήσεων 

 



 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» υλοποιεί το έργο 

«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σερρών» το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ).  

Στόχος της παρέμβασης είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση 

της απασχόλησης μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας 

κυρίως νέων με υψηλά προσόντα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις 

ευμετάβλητες σημερινές συνθήκες, αγρότες με νέες ιδέες και ικανότητες 

εφαρμογής καινοτομικών δράσεων και πρακτικών, καθώς και μακροχρόνια 

ανέργων με προοπτική επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού και 

ικανότητας εισόδου στην αγορά εργασίας. 

Η περιοχή παρέμβασης του έργου είναι ο Δήμος Σερρών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 140, οι οποίοι είναι Δημότες ή 

Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών των ακόλουθων ομάδων: 

 Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (60 ωφελούμενοι). 

 Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 

μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα (35 ωφελούμενοι). 

 Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες 

που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011 (45 ωφελούμενοι). 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν δύο ημέρες καριέρας στο 

Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να φέρουν σε 

επικοινωνία τους ωφελούμενους με τις εταιρείες, τους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μέσω  διαλέξεων, 

συναντήσεων εργασίας, καθώς και ατομικών επαφών. 

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στις ημέρες καριέρας θα είναι 

εκπρόσωποι επιχειρήσεων από το Νομό Σερρών και τη Θεσσαλονίκη, το 

Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, ο Δήμος Σερρών και ο ΟΑΕΔ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «υνεργώ στην Απασχόληση» 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς 

Αναπτυξιακή Εταιρεία ερρών 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΑ 

(ΑΝ.Ε.ΕΡ. Α.Ε.) (ως συντονιστής εταίρος) 

Δήμος ερρών 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου ερρών 

(ΚΕΔΗ) 

Εργατικό Κέντρο Νομού ερρών 

Επιμελητήριο ερρών 

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Σ.Ε.Ι.) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΕΚ Εύβουλος 

ΚΕΚ INV+ ΚΕΚ Γη 

Ευρωσύμβουλοι Α.Ε 

ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΗΜΕΡΕ ΚΑΡΙΕΡΑ 


