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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ - EMPLOYOUTH

ΤΟ ΈΡΓΟ EMPLOYOUTH ΈΜΠΊΠΤΈΊ ΣΤΟΝ 

Άξονα Προτεραιότητας: 
1. Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας

Ειδικό Στόχο:
1.1 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για εκπαι-
δευμένους απόφοιτους αξιοποιώντας συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής, κατά 
προτίμηση με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και 
πρακτικών 

ΈΤΑΊΡΟΊ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Επιμελητήριο Σερρών

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς

Επιμελητήριο Πέλλας

Επιτροπή Ερευνών – Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την έκδοση δεν 
αντανακλούν απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΊΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ: 850.200,00 €

Το έργο 
συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από 
εθνικούς πόρους των 
συμμετεχουσών χωρών 

Foundation for Sustainable Economic Development 
Preda plus

St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of 
Information and Communication Technologies – 
Bitola



ΣΧΈΤΊΚΑ ΜΈ ΤΟ ΈΡΓΟ 

Το έργο EMPLOYOUTH στοχεύει στην εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων που θα έχουν ως 
τελικό αποτέλεσμα την είσοδο στην απασχόληση 
ατόμων με υψηλή μόρφωση και την δημιουργία 
προοπτικών βασισμένων στην ανταγωνιστικότητα, 
παραγωγικότητα και καινοτομία.  

Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει μια ολιστική δέσμη 
μέτρων που θα αξιοποιήσει το πολύτιμο ανθρώπινο 
κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας 
με τελικό στόχο την ανταλλαγή ειδικευμένου 
προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
δύο οικονομιών, και την  ενίσχυση της περιφερειακής 
συνοχής στην διασυνοριακή περιοχή.

ΑΝΑΜΈΝΟΜΈΝΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 

• Ανάπτυξη του υφιστάμενου δυναμικού της 
περιοχής 

• Εστίαση στους νέους με υψηλή μόρφωση για την 
δημιουργία θέσεων εργασίας 

• Περιορισμός του φαινομένου της φυγής του 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο 
εξωτερικό (brain drain) που αντιμετωπίζουν οι 
δύο χώρες 

• Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για 
τους νέους επιχειρηματίες 

ΣΤΟΧΟΊ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

• Δημιουργία μιας δυναμικής επιχειρηματικής 
κουλτούρας 

• Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως έναν από 
τους πλέον πολύτιμους πόρους της διασυνοριακής 
περιοχής για την προώθηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων 

• Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των 
συνθηκών που διευκολύνουν την δημιουργία 
θέσεων εργασίας 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων και ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού 

ΟΜΑΔΈΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Εν δυνάμει επιχειρηματίες θα λάβουν υποστήριξη για 
την ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου 
βασισμένο στη δική τους καινοτόμα ιδέα 

Υφιστάμενοι επιχειρηματίες με διαφορετικό υπόβαθρο 
και με πλούσια εμπειρία στον επιχειρηματικό κόσμο θα 
παρουσιάσουν την επιχείρηση τους, θα επισημάνουν 
επιτυχημένα παραδείγματα και δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία 


