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«Για συμμετοχή στις προβλεπόμενες δράσεις  στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ακαδημία Πλάτωνος – 

Η Πολιτεία και ο Πολίτης» στο Υποέργο 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε 

ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού 

περιβάλλοντος» στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια ΒίουΜάθηση» που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους.» 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο:  Του:  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Επιθυμώ συμμετοχή στις δράσεις(Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει άνω της 

μίας (1) δράσης χωρίς περιορισμό) 

 

Ι. Ημερίδες ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα               ΝΑΙ

  

 

ΙΙ. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από το ΚΕΥ ( Ενημέρωση – 

Πληροφόρηση / Υποστήριξη –Συμβουλευτική / Mentoring/Δικτύωση)          ΝΑΙ 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Προ-αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας και προοπτικών 

- Ενημέρωση και πληροφόρηση των ωφελούμενων σχετικά με το νομικό, διοικητικό και φορολογικό πλαίσιο που 

αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων (νομικές μορφές επιχειρήσεων, απαιτούμενες τυπικές ενέργειεςκαι 

δικαιολογητικά κ.α.) 

- Πληροφόρηση σχετικά με την αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες άλλων φορέων, υποστήριξη στη σύνταξη 

επιχειρηματικού σχεδίου ως βασικού εργαλείου για την έναρξη, ανάπτυξη και χρηματοδότηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

- Υποστήριξη στην έρευνα αγοράς και την στρατηγική προώθησης (πλάνο μάρκετινγκ) 

- Καθοδήγηση κατά την έναρξη και τα πρώτα στάδια δραστηριοποίησης 

- Πληροφόρηση, συμβουλευτική και καθοδήγηση για αναζήτηση κεφαλαίων (τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και 

από δημοσίους φορείς) 

- Πληροφόρηση και υποστήριξη για επιχειρησιακά προγράμματα (σύνταξη φακέλου) 

- Συμβουλευτική και καθοδήγηση για την οργάνωση και διοίκηση του εγχειρήματος 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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ΙΙΙ.Θεματικά σεμινάριατων 25 ωρών επιχειρηματικής εκπαίδευσης (καλές 

πρακτικές / επιχειρηματικότητα / πολιτιστική επιχειρηματικότητα / καινοτομία / 

νέες τεχνολογίες.                                                                                           ΝΑΙ 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Επιχειρηματικότητα: Ποιος, που, πότε και γιατί; 

- Τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής δράσης 

- Χρηματοδότηση 

- Το επιχειρηματικό σχέδιο 

- Μεθοδολογία διοίκησης επιχειρήσεων 

- Χτίζοντας μια νέα κουλτούρα στην επιχειρηματικότητα 

- Οι Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 

- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

        

 

ΙV.Ημερήσια Εργαστήρια (Workshops) ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

των 5 ωρών                                                                                                          NAI 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων 

- Coaching δυνατών σημείων 

- Ηγεσία ομάδων έργου και διαχείριση συγκρούσεων 

- Διαχείριση απόδοσης 

- Αξιολόγηση αποδοτικότητας και συστήματα ανταμοιβής 

 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΗΚΕΤΕ 

 
Άνεργοι που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, προκειμένου να προσληφθούν ή να αυτο-απασχοληθούν. 

 

Μακροχρόνια άνεργοι - Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα απειλούμενα με 

φτώχεια, μετανάστες, ΑμεΑ)και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, ή τελούν σε καθεστώς επαπειλούμενης 

ανεργίας και φτώχειας (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες). 

 

Νέοιπου επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα (18-30 ετών) σε κάποιο τομέα της οικονομίας 

 

Γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Υποψήφιοι επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που επιδιώκουν τη διαμόρφωση της 

επιχειρηματικής τους ιδέας και την τοποθέτησή στην αγορά. 

 

Νέοιεπιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που επιδιώκουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους 

σχεδίου με αξιοποίηση τεχνογνωσίας και πόρων. 

 

Δραστηριοποιούμενοι (καθιερωμένοι) επιχειρηματίες που επιθυμούν την αναβάθμιση των τεχνικών μεθόδων και 

μέσων που χρησιμοποιούν. 

 

Εργαζόμενοι που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, προκειμένου να διατηρήσουν τη 

θέση εργασίας τους. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    

Διεύθυνση κατοικίας:    

(οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.) 

 

Τηλέφωνα:                                      / 

Fax:  e-mail:  

Aρ. Αστ. Ταυτ.:  Ημ/νία Γέννησης:              /      / 

Α.Φ.Μ. :  Δ.Ο.Υ.:  

 

 

Ο/Η αιτών/ούσα 

 

(ονοματεπώνυμο)……………………..………………….…………… 

 

(υπογραφή)………………………………………………….. 

 

     Ημερομηνία: ….. / ….. / ……… 


