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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Ε.Λ.Κ.Ε. – 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) σε συνεργασία με την Ένωση Εταιριών 

‘ΜΕΚ Α.Ε – ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ’ υλοποίει με υβριδική μορφή μέσω Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Τηλεκατάρτισης - Τηλεσυμβουλευτικής 

 

Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης  για 80 ωφελούμενους 

 

 Συμβουλευτική τουριστικής επιχειρηματικότητας και δημιουργία οριζόντιων επιχειρηματικών 
σχεδίων. 

 Εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για νεοσύστατες ή δυνητικές επιχειρήσεις 
(ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών έως και πρόσβαση σε χρηματοδότηση). 

 Καθοδήγηση επιχειρηματιών σε ζητήματα που σχετίζονται με τον προσανατολισμό σε 
αγορές, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. 

 
  Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών   

 

 Οργάνωση και διαχείριση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με έμφαση στην οικονομική 
διαχείριση και την πιστοποίηση γνώσεων – προσόντων. 

 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στον τουρισμό. 

 Εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων με τουριστικό προσανατολισμό. 

στο πλαίσιο του έργου “An initiative on Capitalising Tourism's prospects of the Region 

(CapTour)”, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, 

(Ο.Π.Σ.5070751)   

 
Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να λάβουν μέρος και σε άλλες δράσεις του Έργου όπως 
θεματικά εργαστήρια, workshops, forums  μέσω των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα 
δικτύωσης με διασυνοριακούς φορείς (Ελλάδα - Βουλγαρία) του τουριστικού κλάδου. 
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Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν: 

 
Φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές 
Ενότητες Δράμας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Σερρών. 

 

o Ομάδα – Στόχος 1: Νεοεισερχόμενες ή νεοσύστατες τουριστικές επιχειρήσεις 
(επισυνάπτονται οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας).  

o  Ομάδα – Στόχος 2: Εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις (επισυνάπτονται οι 
επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας). 

o Ομάδα – Στόχος 3: Αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό  (επισυνάπτονται οι επιλέξιμοι 
κωδικοί δραστηριότητας). 

o Ομάδα – Στόχος 4: Απόφοιτοι συναφών σχολών όπως Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.λπ. που ενδιαφέρονται για άσκηση 
επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού.   

 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

 

o Αίτηση Συμμετοχής   

o Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

o Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (για απόφοιτους) ή Βεβαίωση εργασίας (για εργαζόμενους) ή  
Στοιχεία μητρώου επιχείρησης  για  αυτοαπασχολούμενους  &  επιχειρήσεις. 

 

Διαδικασία Αίτησης 

o Η υποβολή των παραπάνω  δικαιολογητικών   γίνεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο email: pkoumaropoulou@mesogeiako.gr  

o Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν έως και τις 15/10/2022 
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Ως μοναδικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας ανά ομάδα στόχου. Επιδιώκεται η τήρηση ποσοστού 25% ανά ομάδα 

στόχου.  

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία 

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επίκουρη Καθηγήτρια Μαυραγάνη Ε.), από το Μεσογειακό 

Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. στο τηλ.: 2310527722 (Κα Κουμαροπούλου Π.) και από τον 

Ορθολογισμό Α.Ε.  στο τηλ.: 2310530995 (Κα Παλαιολόγου Ε.). 

 

 

 

 

 


