Αγωνιζόμαστε
για να
μείνουμε

Νέοι Έλληνες επιστήμονες αντιμετωπίζουν το
επαγγελματικό τους μέλλον: Να φύγω ή να παλέψω στον τόπο μου;
Μια εκδήλωση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το θέμα της εκδήλωσης αφορά την ανάσχεση του
φαινομένου της μετανάστευσης εγκεφάλων με την
μετατροπή της απειλής του brain drain σε ευκαιρία ως
brain gain. Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους,
επιστήμονες και μη, καθώς και σε
φοιτητές που
προβληματίζονται
για
την
επαγγελματική
τους
αποκατάσταση. Θα παρουσιαστεί ένας αριθμός νεοφυών
επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκαν και επιβιώνουν στα
δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια
θα υπάρξει ενημέρωση για τις πολλαπλές δυνατότητες
υποστήριξης των νέων σε δράσεις απασχόλησης –
επιχειρηματικής
ενίσχυσης
–
επαγγελματικής
καθοδήγησης και κατάρτισης. Χρήσιμη θα αποβεί και η
ανταλλαγή απόψεων και η δικτύωση με επιχειρήσεις και
οργανισμούς και που υποστηρίζουν την απασχόληση, τις
καινοτόμες ιδέες και την επιχειρηματικότητα των νέων με
παροχή τεχνογνωσίας και οικονομικής υποστήριξης.
Για το συντονισμό της εκδήλωσης συνεργάστηκαν
ο
Πρόεδρος της Παρέμβασης κος Κ. Γεροντής και η κα Κ.
Κουιμτζή
με τον καθηγητή Γ. Τσόκα του Γραφείου
Διασύνδεσης του ΑΠΘ.
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Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο αναπληρωτής πρύτανη καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης και ο
πρόεδρος της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κων. Γεροντής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιατρός Δρ. Πόπη Καλαϊτζή, ιδρυτικό μέλος της κίνησης Brain Gain, Θα παρουσιάσει μια
δειγματοληπτική έρευνα για τη μετανάστευση νέων επιστημόνων, για να εργαστούν εκτός
Ελλάδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

.

Πρώτο Μέρος: Οι ομιλητές
.
Στο πρώτο μέρος 5 νεοφυείς
επιχειρήσεις (start ups)
διηγούνται πως ξεκίνησαν και
παρουσιάζουν τους στόχους
τους
1.

Smileybin

2.

Dons

3.

APIFON

4.

Elektronio Handcrafted
Vehicles

5.

AFS

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ευχαριστεί
θερμά τις επιχειρήσεις που
συμμετέχουν, όπως άλλωστε
και όλες εκείνες που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για

1. Για το Smileybin θα τοποθετηθεί η κα Μαρία Κοκάλα.
Η Μαρία, μαθήτρια σήμερα της β’ λυκείου, είναι πρόεδρος
της εταιρείας, Smileybin. Ξεχώρισε από 275.000 παιδιά που
πήραν μέρος πανευρωπαϊκά στο μαθητικό πρόγραμμα καινοτομίας και κατέκτησε το βραβείο «Ηγετικής
Προσωπικότητας» μαζί με 9 μαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες.
2. Για την Dons θα τοποθετηθεί ο Δημήτριος Δημητριάδης.
Δημήτριος Δημητριάδης (Dons) O Δημήτριος Δημητριάδης,
οικονομολόγος, απόφοιτος του Α.Π.Θ. δραστηριοποιείται
ιδιαίτερα στο χώρο της εστίασης.. Είναι ο εμπνευστής και
συνιδρυτής της DONS και δραστηριοποιείται ενεργά στον
τομέα του τουρισμού και του real estate.
3. Για την APIFON θα τοποθετηθεί ο Κωνσταντίνος Στρουμπάκης .Από μια μικρή startup, η Apifon, εξελίχθηκε σε ηγέτιδα του κλάδου του messaging στην ελληνική αγορά, με το
τζίρο της σε μία διετία να φθάνει το 1.000.000 ευρώ και με
το 40% αυτού να προέρχεται από το εξωτερικό. Πελάτες της
Apifon είναι κατά κύριο λόγο εταιρίες με μεγάλες βάσεις δεδομένων πελατολογίων, που απευθύνονται σε μεγάλαtarget
groups για τη διαφήμιση προϊόντων τους και ενημερώσεις.
4. Για την Elektronio Handcrafted Vehicles θα τοποθετηθεί
ο Παντελής Ζάρκος . Ο Παντελής Ζάρκος, είναι συνιδρυτής
και Διευθυντής της εταιρίας που συνιστά ένα βραβευμένο
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να συμμετέχουν στην
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ελληνικό start up το οποίο ασχολείται με την κατασκευή
premium ηλεκτρικών ποδηλάτων ιδιαίτερη γεωμετρίας και
φιλοσοφίας σε ειδικό χώρο, το Elektronio Bike Lab &
Showroom.
5.
Δρ. Ευάγγελος Βέργος
American Farm School Ο
Βαγγέλης Βέργος είναι κοσμήτορας της σχολής
επαγγελματικής εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής

Ομιλητής:
Ο κος Μήτας Θωμάς είναι
απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του
συμμετείχε
στο
πρόγραμμα
ERASMUS για ένα εξάμηνο στο
πολυτεχνείο του Aachen της
Γερμανίας, ενώ επίσης, έχει κάνει
πρακτική άσκηση στα Ναυπηγεία
‘ΝΕΩΡΙΟΝ’ της Σύρου.

Ομιλήτρια:
Έλενα Τερέζα Βασιλείου
Οικονομολόγος,
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Πληροφορικής
&
Διοίκησης
ΑΠΘ,
Σύμ-βουλος
Πελατών Eurobank. Η Έλενα Τερέζα
Βασιλείου είναι απόφοιτη του
τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης από το Νοέμβριο του
2015, και μεταπτυχιακή φοιτήτρια
του Διατμηματικού Προγράμ-ματος
Σπουδών “Πληροφορική και Διοίκηση” του ίδιου πανεπιστημίου.

6. Ο κος Μήτας θα εκθέσει την εμπειρία του και τα οφέλη
που αποκόμισε από την καθοδήγηση του Γραφείου
Διασύνδεσης του ΑΠΘ. Σήμερα, εργάζεται στη βιομηχανία
διέλασης αλουμινίου ELVIAL S.A. ως μηχανικός του
τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας από το
2016.

7.
Η κα Βασιλείου θα εκθέσει την εμπειρία της και τα
οφέλη που αποκόμισε από την καθοδήγηση του Γραφείου
Διασύνδεσης του ΑΠΘ. Εργάζεται σε έναν από τα τρία
μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, τον
τραπεζικό όμιλο της Eurobank από τον Σεπτέμβριο του
2016. Έχει εργαστεί στο τομέα του digital marketing ως
account manager, καθώς και εθελοντικά σε φοιτη-τικές
ομάδες και οργανώσεις, με κύρια δραστηριότητα την
συμμετοχή της στην διοργάνωση συνεδρίων TEDx
University of Macedonia ως υπεύθυνη workshop και
παράλληλων δραστηριοτήτων, ως υπεύθυνη εθελοντών και
στη συνέχεια ως υπεύθυνη marketing.
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Οι εταιρείες
του πρώτου μέρους:
ιστορίες επιτυχίας.
Smileybin

Η εταιρεία δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών
γυμνασίου, κέρδισε το κορυφαίο ευρωπαϊκό
βραβείο καινοτομίας «ΜetLife Life Changer Αward».
Το προϊόν της εταιρείας είναι ο Smileybin που
δέχεται ανακυκλώσιμες συσκευασίες για τις οποίες
δίνει πόντους μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό
τηλέφωνο του πολίτη που ανακυκλώνει. Σύμφωνα
με την ιδέα των παιδιών οι πόντοι αυτοί
εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη ή
σε συνεργαζόμενα καταστήματα, έτσι ώστε να
δίνεται ισχυρό κίνητρο στους πολίτες να κάνουν
ανακύκλωση.

Dons

APIFON

H εταιρία Apifon ιδρύθηκε το 2010 παρέχοντας
καινοτόμες υπηρεσίες mobile (sms messaging) και
mobile applications, δημιουργώντας λογισμικό και
παρέχοντας εφαρμογές προσαρμόσιμες για εξειδικευμένες ανάγκες. Η ιδέα ξεκίνησε μέσα σε ένα
εφηβικό δωμάτιο και χρηματοδοτήθηκε με μόλις
1.500 ευρώ τα οποία δανείστηκε ο ιδρυτής από τους
γονείς και τους φίλους του.

Elektronio Handcrafted Vehicles

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του
2015 και συνιστά ένα βραβευμένο ελληνικό start up,
το οποίο ασχολείται με την κατασκευή premium
ηλεκτρικών ποδηλάτων ιδιαίτερη γεωμετρίας και
φιλοσοφίας. Η εταιρία σχεδιάζει καινοτόμα
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ηλεκτρικά ποδήλατα που δίνουν μία διαφορετική
διάσταση στη μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον. Η
πρώτη
πρόταση
αφορά
την
κατασκευή
διαφορετικών τρίκυκλων ποδηλάτων αλλά κάθε
χρόνο εμπλουτίζεται η γκάμα με νέες πρότασεις
καθαρής τεχνολογίας, οι οποίες θα προσαρμόζονται
κάθε φορά στις ανάγκες και στις επιθυμίες του
εκάστοτε πελάτη. Παράλληλα, στο Elektronio
παρέχεται και μία πλειάδα υπηρεσιών, όπως service
ποδηλάτων, ενοικίαση ποδηλάτων, μετατροπή του
συμβατικού σας ποδηλάτου σε ηλεκτρικό,
τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας, εντοπισμού
ποδηλάτων και μία ποικιλία urban ποδηλατικών
αξεσουάρ. Τα cleantech προϊόντα πιστοποιημένα
κατά EN 15194:2009 και αποτελούν πρόταση
καθαρής τεχνολογίας.
American Farm School (AFS)

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι
ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός
οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη
Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Τα
κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
(Γενικό
Λύκειο),
η
Σχολή
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
(Επαγγελματικό
Λύκειο και Εκπαίδευση Ενηλίκων) και το Perrotis
College of Agriculture, Environment and Life
Sciences. Η Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους
της για ανάληψη κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική
ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες
στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία
τροφίμων μέσω της μάθησης αγροτικών και
επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά
βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά
υπεύθυνες. Ο ιδρυτής της Σχολής, Dr. John Henry
House, ήταν ένας πρακτικός ιδεαλιστής που πίστευε
ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε
ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην
ψυχή. Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα
εφαρμογής του οράματος του ιδρυτή της, η Σχολή
παραμένει προσηλωμένη στη δυναμική συνύπαρξη
θεωρίας και πράξης σε όλα τα επίπεδα της γεωργίας
και των επιστημών ζωής, σήμα κατατεθέν του
οργανισμού. Σήμερα η σχολή αναπτύσσει
καινοτόμες ιδέες όπως παραγωγή χαβιαριού
σαλιγκαριών, και τις μετατρέπει σε κερδοφόρες
επιχειρηματικές δράσεις. Από τον ερχόμενο Ιούνιο,
βγαίνει στην αγορά μια από αυτές και αναμένεται
ότι οι καταναλωτές θα δοκιμάσουν χαβιάρι από
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ελληνικό σαλιγκάρι. Πειράματα γίνονται διαρκώς
από την επιστημονική ομάδα της οποίας ηγείται, για
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό γευστικό
αποτέλεσμα, χωρίς να αλλοιώνεται η διατροφική
αξία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 20’
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15’

Δεύτερο Μέρος
Στο δεύτερο μέρος 5 επιχειρήσεις και φορείς παρουσιάζουν δυνατότητες υποστήριξης
της δημιουργικής προσπάθειας νέων επιστημόνων

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Olympia Electronics
Entrepreneurship Hub του ACT
Couching και Mentoring από την κα Μαρία Δήμου
Kleeman Hellas
Couching Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

Ομιλητής:
Ο
Νεοκλής
Στάμκος
είναι
πτυχιούχος Οικονομολόγος, με
μεταπτυχιακές
σπουδές
στη
Διοίκηση
των
Επιχειρήσεων
(Executive MBA), επικεφαλής του
Τμήματος
Οικονομικής
Διαχείρισης
και
Λογιστηρίου
καθώς
και
του
τμήματος

Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
ιδρύθηκε το 1991 από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΒΕ). Το ΚΕΠΑ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση
Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων, ειδικά στον τομέα
καινοτομίας και επιχειρη-ματικότητας, αμφότερα ως εταίρος και
ως επικεφαλής εταίρος. To ΚΕΠΑ έχει καταξιωθεί ως μία δυναμική
περιφερειακή δομή που προάγει την επιχειρηματικότητα και την
ανάπτυξη των ΜΜΕ, ενώ παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες της με
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Μικροπιστώσεων, του Κέντρου
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ).
Διαθέτει
εμπειρία
σε
θέματα
χρηματοοικονομικής διοίκησης και
υπηρεσιών. Είναι Πιστοποιημένος
Εμπειρογνώμων στα ζητήματα
Μικροχρηματοδότησης από την
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης
της Φρανκφούρτης όπου του έχει
απονεμηθεί ειδική διάκριση ως
Πρέσβης
της
Οικονομικής
Ενσωμάτωσης από το Κέντρο
Μικροχρηματοδοτήσεων, για τις
προσπάθειές του να αναπτύξει τον
θεσμό της μικροχρηματοδότησης
στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της
υπερδεκαετούς εργασιακής του
απασχόλησης στο ΚΕΠΑ έχει
διατελέσει στο διάστημα 20112015 υπεύθυνος του γραφείου
Βρυξελλών και του τμήματος
Διεθνών
και
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ. Επίσης
έχει διατελέσει στέλεχος του
τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
του ΚΕΠΑ ως αξιολογητής και
ελεγκτής επενδύσεων στο πλαίσιο
του ΕΠΑΝ Ι και των ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ
2000-2006.»

απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα,
αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις, σε θέματα
αναπτυξιακών δράσεων, καθώς και σε θέματα έγκυρης και
έγκαιρης πληροφόρησης για ευκαιρίες χρηματοδότησης εθνικών
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι δύο βασικοί πυλώνες
δραστηριοποίησης του ΚΕΠΑ αφορούν: (1) Κοινωνικές
Επενδύσεις: ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Κοινωνικής
Οικονομίας, και (2) Επιχειρηματικότητα: ανάπτυξη μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της προσπάθειάς του να
ενισχύσει περαιτέρω τις ΜΜΕ και τους μικρο-επιχειρηματίες με
τις υπηρεσίες του, το ΚΕΠΑ άρχισε να διερευνά κατά την διάρκεια
του έτους 2012, την πιθανότητα δημιουργίας ενός σχήματος
ΜικροΧρηματοδοτήσεων για την περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΕΠΑ ξεκίνησε να
προετοιμάζει το έδαφος με την υλοποίηση του έργου microSTARS,
το οποίο αφορά σε δύο ειδών παροχές, κυρίως σε αυτόαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων: Μικροπιστώσεις και Υπηρεσίες Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Ως εκ
τούτου, η δράση microSTARS υφίσταται από τις αρχές του έτους
2016 και αποτελεί ενεργό σχήμα παροχής υπηρεσιών σε μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις των περιοχών εφαρμογής του έργου,
προσβλέποντας αρχές του έτους 2017 να αποτελεί έναν φορέα
μικροπιστώσεων,
παρέχοντας
ταυτόχρονα
Υπηρεσίες
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και Μικροδάνεια. Η δράση παρέχει:





Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών & πολύ μικρών
επιχειρήσεων, ανέργων ή νέων που επιθυμούν να
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
Διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων (workshops) με σκοπό
την ανταλλαγή ιδεών και περιεχομένου ειδικού
ενδιαφέροντος, πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας,
Aνάπτυξη μίας e-Learning πλατφόρμας με ελεύθερη
πρόσβαση προς κάθε ενδιαφερόμενο
Χορήγηση μικροδανείων σε υφιστάμενες (min λειτουργίας
5-6 μηνών) επιχειρήσεις μεταποιητικές, εμπορικές,
παραγωγικές, υπηρεσιών, με εξαίρεση αυτές που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
εστίασης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :
1. ποσά από 1.000 έως 25.000 Ευρώ
2. αποπληρωμή από 3 έως 5 έτη
3. προσιτά επιτόκια (από 6%)

Με το ξεκίνημα του 2017, τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης microSTARS λειτουρ-γούν αυτόνομα και το ΚΕΠΑ
συνεχίζει την προσπάθεια παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε δύο
ακόμη νομούς, Σερρών και Πέλλας, ενώ σχεδιάζεται σύντομα να
καλύψει γεωγραφικά και τους υπόλοιπους όμορους νομούς.»
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Ομιλητής:
Δημήτριος Λακασάς
Ο Δημήτρης Λακασάς γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1973
στον Κολινδρό Πιερίας. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Olympia Electronics A.E., η οποία αποτελεί
τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα και
μία από τις δέκα μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα
δυναμική είναι η παρουσία της Olympia Electronics σε
περισσότερες από 72 χώρες του εξωτερικού, ενώ τον
Απρίλιο του 2010 η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη λίστα
με τις 100 επιχειρήσεις «ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ», σύμφωνα με
έρευνα της Stat Bank.θα παρουσιάσε μία αναδρομή στην
εξέλιξη της Olympia Electronics από το 1979 ως garage
company μέχρι σήμερα

OLYMPIA ELECTRONICS

Mία αναδρομή στην εξέλιξη της
Olympia Electronics από το
1979 ως garage company μέχρι
σήμερα

Ομιλητής:
O Δρ. Δημήτρης Κονταρίνης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου
Επιχειρηματικότητας του Anatolia School of Business at the
American College of Thessaloniki. Έλαβε το πτυχίο «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» με διά-κριση magna cum laude από το Πανεπιστήμιο Brown και το
Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό του στη ρομποτική που ειδικεύεται στη αναμετάδοση της αίσθησης της αφής σε τηλεχειριζόμενα και εικονικά περιβάλλοντα από το Πανεπιστήμιο του
Harvard. Η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα του Δρ.
Κονταρίνη, υπήρξε το βασικό στοιχείο σε όλη την διάρκεια της
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ξεκινώντας από την συνεργασία του με μεγάλο βιομηχανικό όμιλο τροφίμων στη
συνέχεια με εταιρίες start ups στο χώρο της Τεχνολογίας και
των εφαρμογών διαφήμισης και μάρκετινγκ μέσω κινητών. Έχει
επίσης μια εκτενή εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ο Δρ Κονταρίνης έχει
διατελέσει Λέκτορας 407 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
όπου δίδαξε μαθήματα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Είναι επίτιμο μέλος της ΤΒΠ Engineering Society καθώς και της
ΣΧ Scientific Society.

Παρουσίαση του Entrepreneurship
Hub του (AMERICAN COLLEGE of
THESSALONIKI) το οποίο αναπτύσσει ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις
για την υποστήριξη των start up
εταιριών και της επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη του
"THE HELLENIC INITIATIVE".
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Ομιλήτρια:
Μαρία Δήμου
Η κυρία Δήμου υπήρξε στέλεχος marketing και πωλήσεων πολυεθνικών εταιριών στα
πρώτα χρόνια της καριέρας της καθώς και σε εταιρείες απορρυπαντικών τροφίμων και
φαρμάκων. Μετά το 1990 διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας NUTRICIA
(παιδικές τροφές) και το 1996 ανέλαβε τη διεύθυνση της εταιρείας Ιωνία ΑΒΕΕ
θυγατρική του ΤΙΤΑΝΑ , στην οποία παρέμεινε ως το 2010 στη θέση της διευθύνουσας
συμβούλου και προέδρου.
Μετά τη συνταξιοδότηση της συνεργάστηκε με την εταιρεία SARGIA στην οποία
εκπαιδεύτηκε από το Institute for Coaching Los Angeles CA, στο couching και
mentoring. Έκτοτε ασχολείται ενεργά στους τομείς couching και κυρίως mentoring και
ειδικεύεται στην καθοδήγηση γενικών διευθυντών και στελεχών ομάδων διοίκησης ια
την εύρεση νέων ευκαιριών απασχόλησης .
Είναι μέλος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Ελλάδος
(ΕΑΣΕ) και του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου. Οργάνωσε και διεύθυνε την ΜΚΟ
Future Leaders, η οποία προετοιμάζει μεταπτυχιακούς φοιτητές για την είσοδό τους
στην αγορά εργασίας.
Ομιλήτρια:
HR Manager της Kleemann Hellas.
Η κα Ζωή Παναγιωτίδου υπεύθυνη του τμήματος Διαχείρησης
Ανθρώπινου Δυναμικού ( Human Resourses Management) της
Kleemann Hellas
Ομιλήτρια:
Παπακώτα Κατερίνα,
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης. Η κα
Κατερίνα Παπακώτα είναι απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι έχει
λάβει το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Κοινωνική και Κλινική
Ψυχολογία» από το ίδιο Τμήμα το 2004, αφού ολοκλήρωσε το σχετικό
3ετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ως Υπότροφος του ΙΚΥ στο τομέα της
Κοινωνικής Ψυχολογίας. Εργάζεται στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ ως
σύμβουλος σταδιοδρομίας από το 1999. Πιο συγκεκριμένα παρέχει
υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα
σπουδών και σταδιοδρομίας σε φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ. Έχει
εργαστεί επίσης σε Κρατικές Δομές Ψυχικής Υγείας αλλά και σε φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης
εφήβων και ενηλίκων τόσο σε θέματα απασχόλησης όσο και στην πρόληψη
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Έχει λάβει μέρος σε εθνικά και ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με θέματα κοινωνικής,
εργασιακής, οργανωτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 20’ με τους ομιλητές

Παρουσίαση του γραφείου Διασύνδεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καθώς και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.
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Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι νομικό πρόσωπο, που σκοπό έχει την καλλιέργεια,
την προώθηση καθώς και τη διάδοση πνεύματος του συλλογικού,
πολιτικού και εν γένει κοινωνικού προβληματισμού για τη δημιουργία
της συμμετοχικής κοινωνίας των πολιτών, προς βελτίωση του πολιτικού
συστήματος της χώρας δια προφορικού και γραπτού λόγου. Λειτουργεί
δε ως αρωγός της εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγόμενης εξουσίας προς
υπόδειξη στόχων ή και βελτίωση επιλογών.
(από το καταστατικό του συλλόγου)

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ επιλέγει θέματα της επικαιρότητας, που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις
εξελίξεις στην Ελλάδα και προβαίνει σε σειρά παρεμβάσεων. Αποκλειστικός γνώμονας της
ενασχόλισης με τα θέματα αυτά, είναι η η κατά το δυνατό βέλτιστη αντιμετώπισή τους.
Στην προσπάθεια αυτή καλούνται όλοι οι φίλοι και τα μέλη της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, για να
συμβάλουν με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στον σχεδιασμό των σχετικών δράσεων.

1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ
Η αποστράγγιση της χώρας από το δυναμικό των νέων επιστημόνων έχει λάβει
εξαιρετικά μεγάλη έκταση. Περίπου 430.000 νέοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων ή διπλωματούχοι
Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων εργάζονται στο
εξωτερικό. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κρίνει ότι το θέμα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το
πλέον σημαντικό, που απειλεί την επιβίωση της χώρας μας στο εγγύς μέλλον. Για τον λόγο
αυτό, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις:
4α.
Διενεργεί έρευνα μεταξύ των νέων επιστημόνων που εργάζονται στο
εξωτερικό, για να εκτιμηθούν οι παράγοντες που επιβάλουν τόσο το brain drain, όσο και το
brain gain.
4β.
Οργανώνει εκδήλωση για νέους φοιτητές και απόφοιτους της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η εκδηλωση αυτή αποβλέπει στον μετριασμό της απαισιοδοξίας, που διακατέχει
την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα παρουσιαστούν
νεοφυείς επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Θα
παρουσιαστούν επίσης ειδικές πληροφορίες για την σχετική νομολογία, ειδικές δράσεις
επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την νεανική επιχειρηματικότητα καθώς και μεθοδολογία για
την συνεργατική λειτουργία επιχειρήσεων, ακαδημαΙκών και ερυνητικών ιδρυμάτων καθώς και
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οργανισμών διαχείρισης της τεχνολογίας, είτε με μορφή τεχνοβλαστών, είτε με πιο χαλαρους
επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.
4γ.
Οργανώνει συμβουλευτική υπηρεσία, όπου ειδικοί μπορούν να αναλάβουν
εθελοντικά το mentoring ή το couching νέων που επιθυμούν να απασχοληθούν σε
επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
4δ.
Μεσολαβεί σε επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, για την απασχόληση νέων
επιστημόνων και τεχνολόγων.

Lidl Hellas
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ
Μια εκδήλωση της Παρέμβασης
Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Πολιτιστικού Φορέα [ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ]
Αναπληρωτής

Πρύτανης Α Π Θ

Διευθυντής Γραφ. Διασύνδεσης Α Π Θ

Κων/νος Γεροντης
Νικόλαος Βαρσακελης
Γρηγόρης Τσογκας

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
Υπευθυνη γραφ. Διασυνδεσης
Μελος Παρεμβασης
¨»

«

Κατερίνα Κουιμτζη
Δημήτριος Λακασας
Ειρήνη Πατσιουρα

«

«

Άγγελος Καραγιάννης

«

¨»

Αστέριος Τσουκαλάς

«

«

Χαράλαμπος Τζιωγας

