
 

 

Δομή Κατάρτισης 
Σιντικής, 
Δημαρχείο 
Σιδηροκάστρου 
ΤΗΛ 2323350263 

Γραφεία Επικοινωνίας   
& Ενημέρωσης 
Σέρρες, Υψηλάντου 4, 
3ος Όροφος 
ΤΗΛ 2321023640 
ΦΑΞ 2321051861 

Κεντρική Δομή 
HU.R.MA OFFICE, (πρώην 
Κτήριο ΔΕΣΕ)  
Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας 
ΤΗΛ 23210 45405/37865 
ΦΑΞ 2321051861 

 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
 

 
 

 ΚΩΔ. ΕΚΕΠΙΣ 1210938 
Website: www.kekpkm.gr 
E-mail:  info@kekpkm.gr 
 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ΙΙ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά 

με το έργο “Networking of SME’s from creative industries in cross border region” με ακρωνύμιο “PARK”, για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στην εκπαιδευτική επίσκεψη (study visit) και forum που θα πραγματοποιηθούν στην πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) και συγκεκριμένα από Πέμπτη 27/10/2016 

έως Κυριακή 30/10/2016. Η εκπαιδευτική επίσκεψη  περιλαμβάνει επισκέψεις σε φορείς και επιχειρήσεις στην  Περιφέρεια 

Pelagonija, Περιφέρεια Vardar και Νοτιο-ανατολική Περιφέρεια, όπως περιγράφονται παρακάτω.  

Πρώτη Ημέρα: Πέμπτη 27/10/2016 

Μεταφορά των συμμετεχόντων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την πόλη των 

Σερρών, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και συγκεκριμένα στη Μπίτολα (Bitola), όπου και θα 

διανυκτερεύσουν για μια (1) νύχτα, στο ξενοδοχείο EPINAL HOTEL**** με πρωινό. Το δείπνο (dinner) θα πραγματοποιηθεί 

στην πόλη της Bitola. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο εργοστάσιο CERMAT. 

Δεύτερη Ημέρα: Παρασκευή 28/10/2016 

Συνάντηση στο εμπορικό επιμελητήριο της περιφέρειας της Pelagonija. To γεύμα (dinner) θα πραγματοποιηθεί στη μονάδα 
παραγωγής κρασιού Stobyvinery. Η δεύτερη (2η) διανυκτέρευση θα γίνει στο Βέλες (Veles), στο ξενοδοχείο HOTEL 
GARDENIA****, σε 18 μονόκλινα δωμάτια . 

Τρίτη Ημέρα: Σάββατο 29/10/2016 

Μετά το πρωινό, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας του Veles και με την 
περιφερειακή ένωση εμπορικών επιμελητηρίων. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο εργοστάσιο BRAKO, το οποίο αποτελεί 
βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου. Το Γεύμα (Lunch) θα πραγματοποιηθεί στο Καβάνταρτσι (Kavadarci), που είναι 
ενδιάμεσος σταθμός για τη Στρούμιτσα (Strumica). Μετά το μεσημεριανό θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Τουρισμού, Demir Kapija. Ακολουθεί επίσκεψη στην εταιρεία “Agroefodia” (GR – MK αγροτική 
επιχείρηση στην Strumica) και στη Μονάδα παραγωγής κρασιού Popova Kula vinery - δείπνο (dinner). Το βράδυ οι 
συμμετέχοντες θα διανυκτερεύσουν στη Στρούμιτσα (Strumica), στο ξενοδοχείο SIRIUS HOTEL SPA**** με πρωινό, σε 18 
μονόκλινα δωμάτια. 

Τέταρτη Ημέρα: Κυριακή 30/10/2016 

Μετά το πρωινό, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με αντιπροσώπους των εταιρειών στη «Νότια Βιομηχανική Ζώνη» στη 
Στρούμιτσα (Strumica). Θα ακολουθήσει forum και Coffee break στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Στη συνέχεια Γεύμα 
(Lunch) μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης στον ίδιο χώρο ή σε χώρο κοντά στην αίθουσα της εκδήλωσης. Με την 
ολοκλήρωση της δράσης, οι συμμετέχοντες θα μεταφερθούν πίσω στην πόλη των Σερρών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 


