ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
(Οι.Ομ.Κω.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ "
Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.eede.gr/eede) σε
συνεργασία με την Οικουμενική
Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
(http://www.conpolis.eu) οργανώνουν την ανωτέρω αναφερόμενη επιμορφωτική
δράση που έχει σκοπό την παροχή εισαγωγικών γνώσεων στην ανάληψη
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες και νέους που ενδιαφέρονται για τον
Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και θέλουν να παρακολουθήσουν την
αναφερόμενη επιμόρφωση. Τα σεμινάρια θα γίνουν αρχικά στην Αθήνα, στην έδρα
της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200, Πατήσια, πολύ κοντά στην στάση ΗΣΑΠ Κ. Πατήσια), η
οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα εκπαίδευσης με έμφαση στην
ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, θα έχουν διάρκεια 24 ωρών (3 ημέρες) και θα
πραγματοποιηθούν αμέσως μετά από το πέρας της επόμενης εξεταστικής περιόδου
των ΑΕΙ/ΤΕΙ, περίπου αρχές Ιουλίου 2018. Θα χορηγηθεί βεβαίωση από την ΕΕΔΕ σε
όσους παρακολουθήσουν επιτυχώς την επιμόρφωση.
Επίσης για όσους ενδιαφέρονται θα δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν
επιπρόσθετα κύκλο επιμόρφωσης 30 ωρών που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη
από τον KOSGEB (Προεδρία Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Εταιρειών της Τουρκίας) σε
συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω. που θα μεριμνήσει για την παρακολούθηση με
μετάφραση στα Ελληνικά. Κριτήριο επιλογής για την επιμόρφωση στην
Κωνσταντινούπολη θα είναι ο βαθμός ετοιμότητας για ανάληψη επιχειρηματικής
δράσης.
Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στο
Πρόγραμμα και για τις δύο επιμορφωτικές δράσεις, συμπεριλαμβονομένων και
των εξόδων μετάβασης και διαμονής στην Κων/λη.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με ηλικία κάτω των 45 ετών να υποβάλουν
αίτηση μέχρι την 10 Μαΐου 2018 συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο αίτησης και
στέλνοντας το με email στην διεύθυνση : nnap@otenet.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΔΕ-ΟΙΟΜΚΩ ΓΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα Πατρός:

Ημερ. Γέννησης:

Διεύθυνση:
Email:
Τηλέφωνο:

Κινητό:

Σπουδές:

Ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια στην (σημειώστε τα κουτάκια):

Αθήνα

Κωνσταντινούπολη

Περιγράψτε τις σπουδές σας μέχρι σήμερα μαζί με εμπειρίες σας σε θέματα πρακτικής
άσκησης, συμμετοχής σας σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα ή ακόμα άλλες
επαγγελματικές και επιχειρηματικές δράσεις:

Διατυπώστε τις σκέψεις σας για ενδεχόμενη μελλοντική επιχειρηματική δράση σας:

Εκτιμούμενη ημερομηνία ανάληψης πρωτοβουλίας έναρξης επαγγελματικής δράσης:

Ποια είναι η σχέση σας με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης:

Δύο εναλλακτικά τριήμερα που προτιμάτε την περίοδο 27 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 2018:
α)
β)

