
                                       
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 
στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο ‘Blended-mobility course 
“Entrepreneurial Skills for Sustainable Hospitality Enterprises”’ που θα 
πραγματοποιηθεί στο Βόλο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality 
SMEs in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX» και αφορά σε 
εκπροσώπους επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας 
και της εστίασης.  

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εταίρος του έργου με τίτλο «Entrepreneurial 
Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-
Mediterranean Region - HELIX», που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, καλεί 
εκπροσώπους επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, της φιλοξενίας 
ή/και της εστίασης να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Σεμινάριο 
Επιμόρφωσης με τίτλο ‘Blended-mobility course “Entrepreneurial Skills for 
Sustainable Hospitality Enterprises”’ που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο σε 
δύο φάσεις: η πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 9-12 
Απριλίου 2019 με τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και η δεύτερη φάση θα 
πραγματοποιηθεί επίσης στο Βόλο στις 16-18 Απριλίου 2019 με τους 
συμμετέχοντες από την Ελλάδα καθώς και τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο 
(Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία) στο πλαίσιο του παραδοτέου D.6.2.2 
‘Blended-mobility course “Entrepreneurial Skills for Sustainable Hospitality 
Enterprises”’.  

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί στους 
συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης και για τα δύο μέρη.  

Αναλυτική περιγραφή και προδιαγραφές του Σεμιναρίου: 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις: 

Το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 9-12 Απριλίου 2019, η 
εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
αντικείμενα εκπαίδευσης: 

 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα. Ορισμός της επιχειρηματικότητας στον 
τουρισμό και τη φιλοξενία  

 Κοινωνική βιωσιμότητα 
 Διαδικασίες Σχεδιασμού για τη Βιωσιμότητα (Σχεδιασμός υπηρεσιών, 

προϊόντος και εμπειρίας για τη βιωσιμότητα) 
 Βranding του τόπου και διαχείριση του Brand  
 Κοινωνική Βιωσιμότητα και Εταιρική Ευθύνη - Ανάλυση των Κοινωνικών 

Επιπτώσεων και ΕΚΕ  
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Το δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Βόλο 16-18 Απριλίου 2019, 
η εκπαίδευση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα, θα το παρακολουθήσουν, εκτός από 
τους Έλληνες συμμετέχοντες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα του 
τουρισμού, της φιλοξενίας ή/και της εστίασης από την Αλβανία, τη 
Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
αντικείμενα: 

 Καινοτομίες και βιωσιμότητα στον Τουρισμό 
 Η οικονομία της εμπειρίας και η βιωματική προσέγγιση στον τουρισμό 
 Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικότητα 
 Πολυτομεακότητα – ενσωμάτωση των τοπικών προϊόντων και 

υπηρεσιών στο πακέτο της εμπειρίας 
 
καθώς και επισκέψεις (Field trips). 
 
Σημειώνεται ότι, για την συμμετοχή στο δεύτερο μέρος του Σεμιναρίου 
Εκπαίδευσης:  

- Απαιτείται να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου που θα 
πραγματοποιηθεί στον Βόλο στις 9-12 Απριλίου 2019.  

- Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών από την Ελλάδα είναι 10 
άτομα και για τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες για το Σεμινάριο Επιμόρφωσης 

Α’ Μέρος 

Συμμετέχοντες 
Εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα του 
τουρισμού, της φιλοξενίας ή/και της εστίασης από την 
Ελλάδα 

Τόπος 
διεξαγωγής 

HELIX Contact Point (Αιθ. Α6), Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος 

Χρόνος 
διεξαγωγής 
σεμιναρίου 

9-12 Απριλίου 2019 , ώρες 9.00-15.00 

Γλώσσα 
διεξαγωγής 
σεμιναρίου 

Ελληνική 

Βεβαίωση Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης 

Κόστος Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο 
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Β’ Μέρος 

Συμμετέχοντες 

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα του 
τουρισμού, της φιλοξενίας ή/και της εστίασης από τις 
χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Ελλάδα, 
Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία) 

Τόπος 
διεξαγωγής 

HELIX Contact Point (Αιθ. Α6), Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος 

Χρόνος 
διεξαγωγής 
σεμιναρίου 

16-18 Απριλίου 2019, όλη την ημέρα 

Γλώσσα 
διεξαγωγής 
σεμιναρίου 

Αγγλική 

Βεβαίωση Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης 

Κόστος Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο. Η 
διατροφή των συμμετεχόντων επιβαρύνει το πρόγραμμα 

Αριθμός 
Συμμετεχόντων 10 άτομα από την  Ελλάδα 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Β’ μέρος του Σεμιναρίου, 

Οι συμμετέχοντες θα  πρέπει: 

• Να είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, της 
φιλοξενίας ή/και της εστίασης 

• να κατανοούν και να ομιλούν την αγγλική γλώσσα 
• να μην έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο σεμινάριο στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Εκπαίδευσης θα πρέπει 
να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση 
ηλεκτρονικά στο email: azygoura@uth.gr ή με φαξ στο 24210 74278 έως την 27η 
Μαρτίου 2019. O μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών από την 
Ελλάδα στο δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι 10 άτομα και για 
τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στις δύο 
περιπτώσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Επισημαίνεται το ενδεχόμενο πιθανών τροποποιήσεων στην διεξαγωγή του 
παραπάνω εκπαιδευτικού σεμιναρίου, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, με σκοπό 
την ομαλή διεξαγωγή του έργου. 
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την 
κ. Άννα Ζυγούρα στο τηλέφωνο 24210 74470, καθώς και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση azygoura@uth.gr.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο «Entrepreneurial Learning Exchange 
Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean 
Region - HELIX» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.interreg-
balkanmed.eu/approved-project/39/.  
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Ημερομηνία Αίτησης………./…../2019 

                                                                                                                 Ο/Η αιτών/ούσα 

 

                 (Υπογραφή) 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Blended-mobility course “Entrepreneurial Skills for Sustainable 
Hospitality Enterprises” 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality 
SMEs in the Balkan-Mediterranean Region – HELIX” 

ΠΡΟΣ:  ΕΥΤΕΠΟΑ,  ΤΜΧΠΠΑ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, 38334, ΒΟΛΟΣ   

ΤΗΛ.: 2421074470-76, Fax: 24210 74278, Email.: azygoura@uth.gr  

Αποδέχομαι τους όρους της Πρόσκλησης και δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο Σεμινάριο Blended-
mobility course “Entrepreneurial Skills for Sustainable Hospitality Enterprises”. Επίσης, 
δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Όνομα  
  
  

Επώνυμο  
  
  

Πατρώνυμο   

Ιδιότητα     
  

Διεύθυνση   

Νομός   Τηλέφωνο 1   

Πόλη/Χωριό   Τηλέφωνο 2   

Τ.Κ.   
  Φαξ   

E-mail   Κινητό  

Ενδιαφέρομαι για το 
Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο  

Στο Βόλο στις 9-12 Απριλίου  
(συμμετέχοντες μόνο από Ελλάδα)   

Στο Βόλο στις 16-18 Απριλίου 
(συμμετέχοντες από  Ελλάδα, Αλβανία,  
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία) 

Είμαι σε θέση να 
παρακολουθήσω το 
Σεμινάριο στην 
αγγλική γλώσσα  

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 
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