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Στελέχη της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεσσαλονίκης 

επισκέφτηκαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
                Σε πλήρη ανάπτυξη θα βρίσκονται από τον Σεπτέμβριο του 2008 τα προγράμματα 
της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεσσαλονίκης, στελέχη της οποίας επισκέφτηκαν 

σήμερα (24 Ιουλίου) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κ.Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και 
συναντήθηκαν με τον πρόεδρό του, Τάσο Κονακλίδη, ζητώντας τη συνδρομή του φορέα στο έργο τους. 

                Το πρόγραμμα των θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας, που στην ουσία ξεκίνησε πριν από 
30 ημέρες, αποτελεί έργο του υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και 
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
                Συνολικά προβλέπεται να δημιουργηθούν 21 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα, ενώ αυτή της 
Θεσσαλονίκης θα έχει «αντένες» (παραρτήματα) σε Χαλκιδική, Πέλλα, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία και 
Πιερία, σύμφωνα με την παρουσίαση που πραγματοποίησαν στον κ.Κονακλίδη τα στελέχη 
της, Αριστοτέλης Μάτσικας και Αθανασία Ψαρρά. 
                Στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιούν με φορείς της Κ.Μακεδονίας, οι δύο νέοι ζήτησαν 
από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ τη συνδρομή του επιμελητηρίου για την καλύτερη προβολή της 

δράσης της θυρίδας, αλλά και για την ανάπτυξη συνεργασίας σε επίπεδο διοργάνωσης εκδηλώσεων κτλ. 
                Ο κ.Κονακλίδης εξέφρασε την υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις προωθούμενες δράσεις 
ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, ενώ πρόσθεσε ότι το Επιμελητήριο θα επιδιώξει να 

προβάλει τα προγράμματα της θυρίδας στους νέους μηχανικούς, τόσο μέσω των εκδηλώσεων που 
διοργανώνει κατά καιρούς, όσο και μέσω του περιοδικού που εκδίδει ανά δεκαπενθήμερο 
(«Τεχνογράφημα»). 
                Σύμφωνα με τον κ.Μάτσικα, οι θυρίδες θα ενθαρρύνουν και θα υποβοηθούν δωρεάν την 
ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από νέους ηλικίας έως 32 ετών, με έμφαση τόσο στην πληροφόρησή 
τους για το πώς μπορούν να «ανοίξουν» μια επιχείρηση, όσο και στην ανάπτυξη γενικότερης 
επιχειρηματικής κουλτούρας στην ελληνική νεολαία. 
                Στο πλαίσιο αυτό, από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται ενημερωτικές-
επισκέψεις και παρουσιάσεις σε σχολεία, ημερίδες και διημερίδες, αλλά και καινοτόμες 
δραστηριότητες, όπως δικτυακοί επιχειρηματικοί διαγωνισμοί. 

                Οι θυρίδες θα υποστηρίζουν τους νέους σε θέματα όπως: προαξιολόγηση επιχειρηματικής 
ιδέας, δημιουργία πλάνου μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικού σχεδίου, επιλογή νομικής μορφής 
επιχείρησης, αλλά και επαφές με επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και άλλους επιχειρηματίες. 
                Στόχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να βρίσκεται στο πλευρό των νέων, μηχανικών και μη, 
υποστηρίζοντας κάθε δράση που μπορεί να διανοίξει ευοίωνες επαγγελματικές προοπτικές για την 
απασχόληση της νέας γενιάς της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο 
αυτό, άλλωστε και μεταξύ πολλών άλλων δράσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η Μόνιμη Επιτροπή Βασικών και 
Τρεχόντων Επαγγελματικών Θεμάτων πραγματοποίησε εργασία με θέμα: «Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός 
για το ξεκίνημα του Ελεύθερου Επαγγελματία»._ 

 


