
 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ για Ανάπτυξη, Απασχόληση & Εκπαίδευση» 

http://tourism.uniwa.gr/event/enimerosi-gia-symmetochi-se-foititiko-diagonismo/ 

Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν συμμετάσχει στο πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν σε 

κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα : 

→ "International networking for modernization of tourism education and developing 

academic mobility" (INTOUR): 

http://www.intour.aspu.ru/ 

και ιδιαίτερα στην δραστηριότητα International Summer Student Camp (ASU): 

http://www.intour.aspu.ru/?id=765 

ή/και στην δραστηριότητα  International Summer Student Camp (DonNTU): 

http://www.intour.aspu.ru/?id=774 

καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που περιγράφεται στο Project 

Progress : 

http://www.intour.aspu.ru/?id=708 

→ Modernization and Harmonization of Tourism study programs in Serbia (MHTSPS): 

http://mhtsps.vpts.edu.rs/ 

→ USDEC (Using Schools for Developing European Citizenship): 

http://www.usdec2014.sakarya.edu.tr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DKY8uJ-U1Z4 

→The New European Citizens: 

http://www.geacoop.org/en/category/the-new-european-citizens/ 

http://www.geacoop.org/en/portfolio-item/the-new-europeans-lights-and-shadows-of-the-

european-unions-through-the-eyes-of-the-present-and-future-young-citizens/ 

 

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό που οργανώνει 

ο Όμιλος economia, Περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση : 

 

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog?journal_blog_category_id=9 

https://www.economia.gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=19&journal_blog_

post_id=1384 
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με θέμα ( θεματική ενότητα ) : 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ για Ανάπτυξη, Απασχόληση & Εκπαίδευση» 

είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθήσουν το δωρεάν σεμινάριο mentoring που πρόκειται 

να πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 15.00, στον Πολυχώρο EcoZone, ο 

οποίος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζεται ο Όμιλος economia, στη 

διεύθυνση Βλαχάβα 6-8, 105 51,Μοναστηράκι, Αθήνα. 

Επίσης, όσοι/όσες παρακολουθήσουν το σεμινάριο mentoring δωρεάν, μπορούν να 

θέσουν τις ερωτήσεις/απορίες τους, στους mentors: 

Αντώνη Παπαγιαννίδη, Γενικό Διευθυντή Ομίλου economia και Χάρη Σαββίδη, 

αρχισυντάκτη της Οικονομικής Επιθεώρησης. 

http://tourism.uniwa.gr/event/enimerosi-gia-symmetochi-se-foititiko-diagonismo/ 

 

Επομένως, όσες φοιτήτριες και φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόσφατο ή απώτερο 

παρελθόν σε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα : 

→ "International networking for modernization of tourism education and developing 

academic mobility" (INTOUR) 

→ Modernization and Harmonization of Tourism study programs in Serbia (MHTSPS) 

→ USDEC (Using Schools for Developing European Citizenship) 

→The New European Citizens 

στα οποία υπήρξε συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε μορφής δραστηριότητας ( θερινό 

σχολείο – πρακτική άσκηση – εντατικό πρόγραμμα – δημοσιεύσεις – παρουσιάσεις ) 

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αφού πρώτα ενημερωθούν από τον 

ελληνόφωνο σύνδεσμο 

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog?journal_blog_category_id=9 

και τον αγγλόφωνο σύνδεσμο 

 

https://www.economia.gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=19&journal_blog_

post_id=1384 

 

και αφού συμμετάσχουν στο δωρεάν  σεμινάριο (βλ. παραπάνω)  ή ενημερωθούν για το 

περιεχόμενό του, μπορούν να συστήσουν ομάδες εργασίες για την υποβολή προτάσεων 

στο πλαίσιο του διαγωνισμού (βλ. σχετικό δελτίο τύπου ) : 

https://www.maniatakeion.gr/articlefiles/d.t.%2025_economia%20.pdf 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν και διεθνικά σχήματα : 

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=9&journal_blog

_post_id=158 
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https://www.economia.gr/journal2/blog?journal_blog_category_id=19 

Προσοχή, διαβάστε το περιεχόμενο του παρακάτω συνδέσμου : 

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=9&journal_blog

_post_id=159 

σύμφωνα με το οποίο : 

Για να θεωρηθεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό έγκυρη ο υποψήφιος θα πρέπει να 

ακολουθήσει τα κάτωθι βήματα: 

→ 1) Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας όπου ο 

φοιτητής ενημερώνεται για το email αποστολής της εργασίας καθώς και για την προσφορά 

του mentoring από τους διοργανωτές : 

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=9&journal_blog

_post_id=159 

Όσοι φοιτητές δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν 

δωρεάν ένα σεμινάριο mentoring στην αίθουσα εκδηλώσεων EcoZone, στον ισόγειο 

χώρο των γραφείων του Ομίλου economia, Βλαχάβα 6-8, 105 51, Αθήνα. 

Το σεμινάριο mentoring πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 

15.00 

→ 2) Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email κατόπιν της εγγραφής των 

υποψηφίων έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των εργασιών, 31 Μαρτίου 2019, μαζί με 

ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση 

φοίτησης. 

Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε όποιο ή όποια από τα προγράμματα 

INTOUR, MHTSPS, USDEC, The New European Citizens, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να 

συμμετάσχουν, έχοντας σαν εφόδιο τόσο την εμπειρία που απέκτησαν κατά την διάρκεια 

των προγραμμάτων αυτών, σχηματίζοντας τις ομάδες εργασίας της επιλογής τους και με 

φοιτητές που δεν είχαν ανάλογες εμπειρίες. 

→ Προσοχή : Πριν τις 13/2 δηλώστε  συμμετοχή στο mentoring , αν σας ενδιαφέρει η 

παρακολούθηση τόσο mentoring , όσο και η το αποτέλεσμα της εργασίας που θα κάνετε με 

την ομάδα εργασίας, που εσείς θα επιλέξετε. 

Είναι πολύ σημαντική η παρακολούθησή του mentoring, γιατί θα σας βοηθήσει να 

εστιάσετε καλύτερα στο ζητούμενο της θεματολογίας.  

 

Μιχάλης Κονιόρδος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού 
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