
 

 

 

Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας ΣΕΒ 

Πλαίσιο συνεργασίας & συμμετοχής  

- στελεχών επιχειρήσεων 

- εξειδικευμένων συνεργατών – εμπειρογνωμόνων 

 

Α.   Τα Στελέχη Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας του ΣΕΒ,  

μπορούν και οφείλουν :  

 Να συμμετέχουν ελεύθερα και δωρεάν στο πρόγραμμα και στις προσκλήσεις της 

Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας του ΣΕΒ 

 Να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία συμμετοχής τους, μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας της Πρωτοβουλίας, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα 

και εγκυρότητα των στοιχείων και δεδομένων στελεχών και επιχείρησης (με τη 

συναίνεση και εις γνώσιν της επιχείρησης που απασχολούνται) 

 Να επικοινωνούν ελεύθερα και ανοικτά με αρμόδια όργανα και στελέχη της 

Πρωτοβουλίας σε όλες τις φάσεις και στάδια εξέλιξης (προεπιλογή, δημιουργία 

τμημάτων, επιμόρφωση, συμβουλευτική, δικτύωση, αξιολόγηση, κτλ) 

 Να δεσμεύονται για ολοκληρωμένη συμμετοχή στην Πρωτοβουλία 

Εξωστρέφειας σε επίπεδο στελεχών και επιχείρησης, σε όλες τις φάσεις της 

Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας (επιμόρφωση, συμβουλευτική, δικτύωση) 

 Να τηρούν τα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης και της συμβουλευτικής 

(πρόγραμμα, συναντήσεις, συμμετοχή, συνεργασία, ωράρια, κτλ) 

 Να ανταποκρίνονται στα επιμέρους στοιχεία και έντυπα που ζητούνται στις 

φάσεις της επιμόρφωσης, συμβουλευτικής, δικτύωσης (παρουσιολόγια, 

αξιολόγηση, παρουσιάσεις, ασκήσεις, κα) 

 Να επικοινωνούν και να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και να τηρούν 

την πρέπουσα δεοντολογία, τόσο τα στελέχη μεταξύ τους όσο και με τους 

συνεργάτες της Πρωτοβουλίας (εισηγητές, σύμβουλοι, υπεύθυνοι φορέων)  

 Να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζουν συνολικά τις δράσεις επέκτασης 

της εξωστρέφειας και ανάπτυξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού στελεχών 

και επιχειρήσεων 

 Να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών και επαγγελματικών 

στοιχείων της Πρωτοβουλίας που έχουν στη διάθεσή τους (σε επίπεδο 

στελεχών, επιχειρήσεων, φορέων, κα) 

 



 

 

Β. Οι Συνεργάτες – Εμπειρογνώμονες (επιμορφωτές, σύμβουλοι, μέντορες) που 

συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας του ΣΕΒ, μπορούν και οφείλουν :  

 Να συμμετέχουν ελεύθερα στο πρόγραμμα και στις προσκλήσεις της 

Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας του ΣΕΒ και να υποβάλλουν τα στοιχεία που 

απαιτούνται, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων και 

δεδομένων που τους αφορούν 

 Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και στελέχη της 

Πρωτοβουλίας σε όλα τα στάδια εξέλιξης (προεπιλογή, δημιουργία τμημάτων, 

επιμόρφωση, συμβουλευτική, δικτύωση, αξιολόγηση, κτλ), να ακολουθούν τις 

οδηγίες και κατευθύνσεις της διοργάνωσης και να τηρούν τους όρους και 

δεσμεύσεις των συμβατικών υποχρεώσεων τους 

 Να δεσμεύονται και να τηρούν την εμπιστευτικότητα προσωπικών και 

επαγγελματικών δεδομένων και στοιχείων της Πρωτοβουλίας που έχουν στη 

διάθεσή τους (σε επίπεδο στελεχών, επιχειρήσεων, φορέων, κα), να 

προφυλάσσουν το επαγγελματικό απόρρητο των εμπλεκομένων στελεχών και 

επιχειρήσεων και να δεσμεύονται για τα σχετικά θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

 Να τηρούν τα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης, συμβουλευτικής, δικτύωσης 

όπου συμμετέχουν (πρόγραμμα, συναντήσεις, συμμετοχή, συνεργασία, ωράρια, 

κτλ) και να ανταποκρίνονται στα επιμέρους στοιχεία, έντυπα και υλικό που 

ζητούνται και απαιτούνται (παρουσιολόγια, αξιολόγηση, παρουσιάσεις, 

ασκήσεις, παραδοτέα αξιολόγηση, κα) 

 Να επικοινωνούν και να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και να τηρούν 

την πρέπουσα δεοντολογία, τόσο με τα συμμετέχοντα στελέχη και τις 

επιχειρήσεις, όσο και μεταξύ τους με τους συνεργάτες της Πρωτοβουλίας 

(εισηγητές, σύμβουλοι, υπεύθυνοι φορέων, κτλ)  

 Να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζουν συνολικά τις δράσεις επέκτασης 

της εξωστρέφειας και ανάπτυξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού στελεχών 

και επιχειρήσεων 

 


