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Συνεργασία ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
Οργανισµού Προβολής Χαλκιδικής 

Σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του 
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 
και του Οργανισµού Τουριστικής Προβολής 

και Marketing N. Χαλκιδικής 
υπεγράφη στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Τουρισµού Philoxenia. 

To σύµς^ωνο υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 

∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 
καθηγητής κ. N. Μουσιόπουλος και ο 
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Οργανισµού 
Τουριστικής Προβολής και Marketing 
N. Χαλκιδικής κ. Γ. Τάσιος. 

Κύριος σκοπός της συνεργασίας είναι 
η ανάπτυξη στρατηγικής και η υλοποίηση 

ενεργειών για τη διασύνδεση της 
πανεπιστηµιακής και της επιχειρηµατικής 

κοινότητας και την ταχεία απορρόφηση 
των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Επιπρόσθετα, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
επιδιώκει την ενεργή στήριξη 

των τοπικών επιχειρήσεων που συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής σε αντικείµενα αιχµής. 
Επίσης τονίστηκε ο σηµαντικός ρόλος 

του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου στην δηµιουργία 
υποδοµών για την ανάπτυξη 

θεµατικών εναλλακτικών τουριστικών 
διαδροµών στη Βόρειο Ελλάδα που 
µπορεί να δώσει ώθηση στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή. 
Ειδική αναφορά έγινε στα 2 

σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα 
που προσφέρει το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

: το µεταπτυχιακό πρόγραµµα της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης (MSC in Sustainable 

Development) µε κατεύθυνση τον 
Βιώσιµο Τουρισµό και το πρόγραµµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη 
επιχειρήσεων (Executive MBA), ο νέος 
κύκλος του οποίου ξεκινά τον Ιανουάριο 

του 2013. 
Πιο συγκεκριµένα στο πλαίσιο της 

υπογραφής της συνεργασίας συµφωνήθηκαν 
τα εξής: 

-Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας, 
κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων 

για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων και την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και 

της καινοτοµίας στους φοιτητές καθώς 
και της ενσωµάτωσής τους στην παραγωγική 

διαδικασία. 
-Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας µε 

εκπροσώπους των δύο φορέων, για 
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

-∆ιοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης καθώς και εκδηλώσεων, 

συνεδρίων, σεµιναρίων. 
-∆ιερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης 

εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 
χρηµατοδοτικών µέσων (από 

κοινού σχεδιασµός, υποβολή και υλοποίηση 
προγραµµάτων). 

-Προώθηση δράσεων κατάρτισης 
του Οργανισµού Τουριστικής Προβολής 

& Marketing N. Χαλκιδικής στους 
φοιτητές και αποφοίτους του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα µέλη 
του Οργανισµού Τουριστικής Προβολής 

& Marketing Χαλκιδικής ή εργαζόµενοι 
αυτών θα επωφελούνται ειδικής 

έκπτωσης στα δίδακτρα των προγραµµάτων 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, 

thestival.gr 
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