
 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ 
 

 Στο πλαίσιο της ∆ράσης 6 «Πρόγραµµα δικτύωσης µε οµάδα µεντόρων υπέρ της 

µικροεπιχειρηµατικότητας» του έργου «ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»  

που υλοποιεί η ΑΣ «Πιερική Σύµπραξη» 

 

 

1. Όνοµα: 2. Επώνυµο:  

3. Ηλικία:  25-30 [_]     31-40 [_]     41-50 [_]     50+[_]      

4. Στοιχεία Επικοινωνίας  

∆ιεύθυνση  

Τηλ.: Φαξ: 

Κινητό: Email: 

5. Σπουδές 

Ίδρυµα: 

Τίτλος Πτυχίου: Έτος αποφοίτησης: 

Μεταπτυχιακός τίτλος: Έτος Κτήσης: 

∆ιδακτορικός τίτλος: Έτος Κτήσης: 

6. Επαγγελµατική εµπειρία 

Επαγγελµατικός τοµέας 
∆ραστηριοποίησης: 

 

Τρέχουσα θέση εργασίας:  
 

Σύντοµη περιγραφή των αρµοδιοτήτων της σηµερινής σας εργασίας (καθήκοντα, 
κλπ): 
 
 

Προηγούµενη εµπειρία: 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

7. Βραβεία, Μέλος σε ενώσεις, επιτεύγµατα: 
 
 
 

8. ∆εξιότητες και προσόντα τα οποία πιστεύετε ότι θα δώσουν προστιθέµενη αξία στη 
σχέση σας µε τον ωφελούµενο 

 
 
 
 
 

9. Γνώση χρήσης Η/Υ & ηλεκτρονικής επικοινωνίας:   

Άριστη [_]     Καλή [_]      Βασική [_]        

10. Πεδία  που πιστεύετε ότι 
έχετε καλύτερη γνώση 
(σηµειώστε µε Χ ένα ή και 
περισσότερα πεδία): 

� Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων  

� Βελτίωση ανταγωνιστικότητας 
επιχειρήσεων 

 

� Καινοτόµος επιχειρηµατικότητα  

� Οργανωτική προσαρµογή σε συνθήκες 
εξωστρέφειας 

 

� Οικονοµική διαχείριση  

� Κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων  

� Σχεδιασµός, διαχείριση, υλοποίηση 
επενδυτικών προγραµµάτων  

 

� Μάρκετινγκ  

� Πωλήσεις  

� ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων  

11. Εµπειρία στα εξής πεδία 
συµβουλευτικής 
υποστήριξης (σηµειώστε 
µε Χ ένα ή και 
περισσότερα πεδία): 

� Συµβουλευτική – Καθοδήγηση / Consulting 
– Coaching 

 

� Καθοδήγηση – Εµψύχωση / Mentoring  

� Επιµόρφωση – Κατάρτιση Ενηλίκων / 
Training 

 

� Ανάπτυξη ∆ικτυώσεων / Networking  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους του Προγράμματος Mentoring 

1. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους της διαδικασίας του προγράμματος Mentoring, 

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ΑΣ Πιερική Σύμπραξη 

2. Όλοι οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, από την το 

Επιμελητήριο Πιερίας ως υπεύθυνο φορέα υλοποίησης.  

3. Το Πρόγραμμα βασίζεται στον εθελοντισμό και επομένως δεν προβλέπεται χρηματική 

αποζημίωση για τους Μέντορες. 

4. To πρόγραμμα δεν προβλέπει την κάλυψη των εξόδων για τις συναντήσεις μεντόρων και 

ωφελουμένων. 

5. Το πρόγραμμα Mentoring δεν είναι μια διαδικασία εύρεσης εργασίας.  

Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τις αρχές του προγράμματος και δηλώνω ότι επιθυμώ να 

συμμετέχω σε αυτό ως Μέντορας.  

 

 

Ημερομηνία: ..../...../20........ 

Υπογραφή 

 

 

 

 

  


