
  

 

 

 

 

 

     Κατερίνη, 17/2/2014 

ΑΡ.Πρ. 1416/152/12-2-2014 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Μέντορες στο πλαίσιο του έργου 

«ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» 

 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Πιερική Σύµπραξη» µε Συντονιστή Εταίρο την Πιερική 

Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ υλοποιεί το Έργο «ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ». Σκοπός 

του Έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα πέντε (135) ανέργων κατά τη 

διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και αλλά κυρίως τις ανάγκες των τοπικών 

επιχειρήσεων. Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους. 

Το Επιµελητήριο Πιερίας υλοποιεί τη ∆ράση 6 «Πρόγραµµα δικτύωσης µε οµάδα 

µεντόρων υπέρ της µικροεπιχειρηµατικότητας», η οποία αφορά στην παροχή 

υποστήριξης από 35 µέντορες προς τους ωφελούµενους του έργου που 

επιθυµούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, ως διέξοδο εισόδου στην αγορά 

εργασίας. 

Οι Μέντορες στο πλαίσιο 3-5 ατοµικών συναντήσεων θα καθοδηγούν τους 

ωφελούµενους ανέργους του έργου που ξεκινούν τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες, σε θέµατα που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και θα 

µεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και την εµπειρία τους σχετικά µε την 

αποτελεσµατική λειτουργία µιας επιχείρησης. Οι µέντορες µπορεί να είναι έµπειροι 

επιχειρηµατίες µε µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία ή νέοι καινοτόµοι επιχειρηµατίες οι 

οποίοι κατάφεραν να κάνουν πράξη το επιχειρηµατικό τους σχέδιο µε επιτυχία. 

Ειδικότερα, κάθε µέντορας θα αναλάβει για ένα χρονικό διάστηµα να υποστηρίξει 

ένα συγκεκριµένο νέο επιχειρηµατία (mentee) µε στόχο τη µετάδοση της εµπειρίας 

του. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα συζητηθούν προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει ο ωφελούµενος µε στόχο την έγκαιρη επίλυσή τους, ενώ ο µέντορας 

θα υποδείξει τρόπους ανάπτυξης και βέλτιστης λειτουργίας της νέας επιχείρησης.  

Το Mentoring θεωρείται εδώ και δεκαετίες σηµαντικό εργαλείο συµβουλευτικής 

υποστήριξης υποψήφιων, νέων αλλά και υφιστάµενων επιχειρηµατιών, διότι:  

• αξιοποιεί εµπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε 

µία περιοχή ή σε µία επιχειρηµατική οµάδα 



  

 

 

 

 

 

• συµβάλει στην εµπλοκή, σε µια διαδικασία εκµάθησης 

• συµβάλει στη διάδοση καλών πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη του 

επιχειρηµατικού πνεύµατος µεταξύ των νέων επιχειρηµατιών 

• διαµορφώνει και ενισχύει το δίκτυο σχέσεων µεταξύ των επιχειρηµατιών 

• ενδυναµώνει και αναπτύσσει τις νέες και µικρές επιχειρήσεις, σε τοπικό 

επίπεδο 

• αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών αλλαγής, 

καθώς οι σχέσεις του mentoring είναι χρήσιµες και απαραίτητες σε µια 

µεταβατική φάση. Για παράδειγµα, κατά τη φάση έναρξης της 

δραστηριότητας µιας επιχείρησης, στην προώθηση νέων προϊόντων ή στη 

διείσδυση σε νέες αγορές, κλπ. 

 

Στο πλαίσιο αυτό το Επιµελητήριο Πιερίας 

καλεί 

εθελοντές νυν ή πρώην επιχειρηµατίες και συµβούλους επιχειρήσεων που  έχουν 

σηµαντική εµπειρία και αποδεδειγµένη επιτυχή προϋπηρεσία στον επιχειρηµατικό 

χώρο, να αναλάβουν το ρόλο του µέντορα.  

 

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Μέντορες αφορούν στα εξής: 

� Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια τεκµηριωµένης προϋπηρεσίας σε κάποια από τα 

παρακάτω εργασιακά αντικείµενα : 

− Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων 
− Βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων 
− Καινοτόµος επιχειρηµατικότητα 
− Οργανωτική προσαρµογή σε συνθήκες εξωστρέφειας 
− Οικονοµική διαχείριση 
− Κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων 
− Σχεδιασµός, διαχείριση, υλοποίηση επενδυτικών προγραµµάτων  
− Μάρκετινγκ 
− Πωλήσεις 
− ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων 

� Εµπειρία σε κάποια από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

• Συµβουλευτική – Καθοδήγηση  

• Καθοδήγηση – Εµψύχωση - Mentoring 

• Επιµόρφωση – Κατάρτιση Ενηλίκων  

• Ανάπτυξη ∆ικτυώσεων  

� Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

 



  

 

 

 

 

 

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν ηγετικές ικανότητες στον τοµέα των 

Επιχειρήσεων και να είναι επικοινωνιακοί µε πρόθεση να µοιραστούν τις γνώσεις 

και εµπειρίες τους από την επαγγελµατική τους πορεία, τις επιτυχίες αλλά και τις 

αποτυχίες τους. 

Ως επιπλέον κριτήρια επιλογής των κατάλληλων µεντόρων λαµβάνονται υπόψη, 

µεταξύ άλλων, και η ενασχόλησή τους µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, η 

διαθεσιµότητα ή και το επίπεδο δέσµευσής τους. 

Μερικά από τα οφέλη που θα αποκοµίσουν οι εθελοντές µέντορες από τη 

συµµετοχή τους στη δράση αφορούν στα εξής: 

• Προσωπική ικανοποίηση βοηθώντας άνεργους – υποψήφιους 

ωφελούµενους στα πρώτα τους επιχειρηµατικά βήµατα και µοιράζοντας την 

γνώση και εµπειρία που έχουν αποκτήσει. 

• Βελτίωση των γνώσεών τους µέσα από την διαδικασία καθοδήγησης των 

νέων επιχειρηµατιών καθώς και µέσα από την ανταλλαγή απόψεων και 

εµπειριών µε άλλους µέντορες 

• ∆ικτύωση /Αναγνώριση µέσα από τη συνεργασία του δικτύου των 

µεντόρων. 

• Προσωπική προβολή τους, µέσω δράσεων δηµοσιοποίησης που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» 

Για την καλύτερη συνεργασία των µεντόρων µε τους ωφελούµενους του έργου, θα 

προηγηθεί σεµινάριο επιµόρφωσης το οποίο θα περιλαµβάνει εισηγήσεις ειδικών 

και έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των υποψηφίων Μεντόρων στη διαδικασία και 

τις βασικές αρχές του Mentoring. 

Οι υποψήφιοι Μέντορες, που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν µπορούν να 

υποβάλουν τις αιτήσεις συµµετοχής τους, µέσα από τη φόρµα αίτησης που θα 

διατίθεται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος http://www.pierikisympraxi.gr 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας http://www.champier.gr. 

 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από τις 18/02/2014  έως και τις 24/02/ 

2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:2351023211  Υπεύθυνος: κ. Παπαστεργίου 

Κων/νος. 


