
   
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Πέµπτος κύκλος προστίθεται στο Πρόγραµµα Ανταλλαγής και 
Εκπαίδευσης Μάνατζερ ΕΕ-Κίνας (METP)  
 
+++ Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 21 Σεπτεµβρίου 2009 +++  Ο πέµπτος κύκλος  θα 
ξεκινήσει το Μάιο του 2010 +++ Επιβεβαιώνεται η µακροχρόνια δέσµευση για βελτίωση των 
εµπορικών συναλλαγών ΕΕ-Κίνας +++ 
 
Πεκίνο, 23 Σεπτεµβρίου 2009 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Κίνας 
αποφάσισαν να παρατείνουν το Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης Μάνατζερ ΕΕ-
Κίνας (METP) µε έναν ακόµη κύκλο. Ο πέµπτος κύκλος του METP θα ξεκινήσει το Μάιο 
του 2010, ενώ η φάση υποβολής αιτήσεων άρχισε στις 21 Σεπτεµβρίου 2009 και θα 
ολοκληρωθεί στις 7 Ιανουαρίου 2010.  
 
Το METP ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2006 ως ένα τετραετές διακυβερνητικό πρόγραµµα 
χωρισµένο σε 4 κύκλους. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, δόθηκαν ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και πρακτικής άσκησης σε περίπου 400 µάνατζερ από την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
«Από την έναρξη του METP ο αριθµός των αιτήσεων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Κίνα αυξάνεται συνεχώς. Αυτό υποδηλώνει ότι οι µάνατζερ µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων ενδιαφέρονται άµεσα για τις οικονοµικές προοπτικές που προσφέρει η 
κινεζική αγορά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η επιτυχία του προγράµµατος και το 
αυξανόµενο ενδιαφέρον των ευρωπαίων µάνατζερ για µακροπρόθεσµες επιχειρηµατικές 
σχέσεις µε την Κίνα είναι οι λόγοι που επιβάλουν την παράταση του METP µε έναν ακόµη 
κύκλο, ο οποίος θα ξεκινήσει το 2010», δήλωσε ο Stefan Hell, επικεφαλής της οµάδας του 
METP στο Πεκίνο.  
 
Η Κίνα έχει εξελιχθεί σε µία από τις πιο δυναµικές και ταχύτατα αναπτυσσόµενες αγορές 
του κόσµου. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους 
για να συνάψουν επιχειρηµατικές σχέσεις µε κινεζικές εταιρίες. Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε το METP – ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 
στελεχών διάρκειας δέκα µηνών στην Κίνα, µε σκοπό να υποστηρίζει τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τους αυτοαπασχολούµενους 
επιχειρηµατίες  
 
Το πλήρως χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα προσφέρει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους ώστε να εξειδικευτούν σε θέµατα που 
αφορούν την κινεζική αγορά. Οι απόφοιτοι του θα έχουν την δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και επαφές ώστε να ξεκινήσουν 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε κινεζικές εταιρείες. Κατά τη διάρκεια του METP, οι 
επιλεγµένοι ευρωπαίοι µάνατζερ εκπαιδεύονται επί επτά µήνες στα επιχειρηµατικά κινεζικά 
και σε διαπολιτισµικά θέµατα, παρακολουθούν σεµινάρια και πραγµατοποιούν επισκέψεις 
σε κινεζικές εταιρείες και διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες εηουν την 
δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τρίµηνη πρακτική άσκηση σε κινεζική εταιρεία. Ο 
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µακροπρόθεσµος στόχος του METP είναι να βελτιώσει σηµαντικά τις σχέσεις της ΕΕ µε την 
Κίνα µέσω ανταλλαγών και οικονοµικής συνεργασίας. Εκτός από την οργάνωση ολόκληρης 
της διαµονής, η ΕΕ καλύπτει όλα τα δίδακτρα και παρέχει στους συµµετέχοντες µηνιαίο 
επίδοµα διαβίωσης (1.000 ευρώ). Όλοι οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν επίσηµο δίπλωµα, 
υπογεγραµµένο από τον πρέσβη της ΕΕ στην Κίνα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες υποβολής αίτησεων, τις οδηγίες 
για την λήψη του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και για γενικές πληροφορίες σχετικά µε 
το METP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.metp.net.cn ή καλέστε στην ανοικτή 
τηλεφωνική γραµµή του METP στον αριθµό +49 69 15402 638. 
 

* * * 
 

Μέσα στο δυναµικό πλαίσιο της συνεχούς σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, το µη 
κερδοσκοπικό πρόγραµµα ανταλλαγής και εκπαίδευσης µάνατζερ µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας 
(METP) έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρηµατικές γνώσεις µέσω της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
και κινεζικού ανθρώπινου δυναµικού. Σκοπός του METP είναι να εκπαιδεύσει και να στηρίξει οικονοµικά την 
πρακτική άσκηση 200 Κινέζων µάνατζερ στην ΕΕ και 200 Ευρωπαίων µάνατζερ στην Κίνα. Το πρόγραµµα 
υλοποιείται από το Κινεζικό Συµβούλιο για την Προώθηση του ∆ιεθνούς Εµπορίου από το 2006 έως το 2010 
και η συνολική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση της Κίνας ανέρχεται σε 23 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 
 


