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 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης σε συνεργασία με το «Μεσογειακό 

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Μ.Ε.Κ ΚΔΒΜ Α.Ε.» και τον «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» υλοποίει προγράμματα κατάρτισης, 

επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών 

παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Κομοτηνής. 

 

 Το έργο εστιάζει στις ΜΜΕ, μέλη του επιμελητηρίου, καθώς η θέση και ο ρόλος των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής και στοχεύει στην  

 

 Ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσω της 

παροχής προσαρμοσμένων υπηρεσιών στις πραγματικές τους ανάγκες και μέσω της 

υλοποίησης δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων. 

 

 Ενίσχυση των διασυνοριακών επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της υλοποίησης 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ως σημείο συνάντησης των επιχειρήσεων. 

 

 Ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων βελτίωσης 

δεξιοτήτων, συνεδριών ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, συμβουλευτικών 

ομάδων και παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και επιχειρηματικής 

καθοδήγησης για επιχειρηματίες. 

http://www.rodopi.gr/
mailto:info@rodopicci.gr
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 Προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών    

 

 Οργάνωση και διαχείριση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με έμφαση σε περιόδους 

κρίσης, βιώσιμη χρηματοοικονομική διαχείριση-τεχνικές ανάκτησης χρέους, τεχνολογίες 

πληροφορικής χαμηλού κόστους, επιταχυντές ανάπτυξης, εξάλειψη περιορισμών. 

 

Προγράμματα Επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών 

 

 Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, της αυτοπεποίθησης και των δεξιοτήτων δικτύωσης. 

 Προσαρμογή των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO, ανάλυση κινδύνου - 

διαχείριση, σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας, GDPR. 

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη 

  

 Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, σε θέματα λειτουργίας και διοίκησης επιχειρήσεων 

καθώς και σε φορολογικές-λογιστικές υποχρεώσεις αυτών. 

 Εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για υφιστάμενες ή δυνητικές επιχειρήσεις 

(ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών έως και πρόσβαση σε χρηματοδότηση). 

 Συμβουλευτικής επιχειρήσεων (business coaching) σε ζητήματα που σχετίζονται με τον 

προσανατολισμό σε αγορές, την κοστολόγηση, την εξωστρέφεια, και τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία ανάπτυξης επιχειρήσεων. 

 

στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020», (Ο.Π.Σ.5070714),  που χρηματοδοτείται 
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από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών 

που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.   

 

 

Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να λάβουν μέρος και σε άλλες δράσεις του Έργου όπως 
θεματικά εργαστήρια, με θέμα: 

 

 Διαχείριση καινοτομίας 

 Διαχείριση εξωστρέφειας 

 Κοινωνική οικονομία 

 Start ups 

 Αξιολόγηση ευκαιριών χρηματοδότησης 

 Ίσες ευκαιρίες και αρχή μη διάκρισης στις επιχειρήσεις 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο και κυβερνοασφάλεια 

 

 workshops, forums  μέσω των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης με διασυνοριακούς 

φορείς (Ελλάδα -Βουλγαρία) των αντίστοιχων κλάδων  

 
 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν: 
 

Φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή  
Ενότητα Ροδόπης  

 

o  Ομάδα – Στόχος 1: Δυνητικοί επιχειρηματίες (εργαζόμενοι, άνεργοι κτλ ) 

o  Ομάδα – Στόχος 2: Νέες & Υφιστάμενες επιχειρήσεις 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
 

o Αίτηση Συμμετοχής   https://seeg.rodopicci.gr/ 

o Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

https://seeg.rodopicci.gr/
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o  Στοιχεία μητρώου επιχείρησης  & Βεβαίωση μέλους του επιμελητηρίου που ανήκει η 
επιχείρηση 

 

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 30/11/2022. 

 

 

 

 

Ως μοναδικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας ανά ομάδα στόχου.  

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία 

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

mailto:pkoumaropoulou@mesogeiako.gr

