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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΕΔΕ: Ξεκινά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτη Διοίκηςη 
Επιχειρήςεων ςτο Αγρίνιο  

  
Ζπειτα από 27 χρόνια επιτυχθμζνθσ πορείασ του προγράμματοσ, με περιςςότερεσ από 
2.000 εταιρίεσ που ζχουν εμπιςτευκεί τθν εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τουσ και περιςςότερα 
από 4.200 ςτελζχθ που ζχουν αποφοιτιςει πανελλαδικά ςε 27 πόλεισ, θ Ελληνική Εταιρία 
Διοικήςεωσ Επιχειρήςεων (ΕΕΔΕ) ςε ςυνεργαςία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίασ  
ανακοινϊνει τθν ζναρξθ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων 
τθν Παραςκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ςτο Αγρίνιο.  
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για ςτελζχη επιχειρήςεων που 
επικυμοφν να προετοιμαςτοφν ζγκαιρα για κζςεισ αυξθμζνθσ ευκφνθσ. Απευκφνεται ςε 
πτυχιοφχουσ ΑΕΙ – ΤΕΙ με τριετι εργαςιακι εμπειρία και ςε ςτελζχθ επιχειριςεων και 
οργανιςμϊν που διακζτουν οκταετι επαγγελματικι εμπειρία και κζςθ ευκφνθσ.  
 
Στελζχθ που παρακολοφκθςαν το πρόγραμμα μοιράηονται μαηί μασ testimonials ςτο link 
που ακολουκεί www.eede.gr/uploads/files/MBA_Testimonials.pdf με τισ απόψεισ τουσ και 
τα οφζλθ που αποκόμιςαν από αυτό. 
 
Το πρόγραμμα διαρκεί 15 μινεσ και τα μακιματα διεξάγονται ςτα Ελλθνικά κάκε δεφτερθ 
εβδομάδα (Παραςκευι απόγευμα και Σάββατο πρωί). Δεν διεξάγονται μακιματα κατά 
τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Το διδακτικό προςωπικό αποτελεί πετυχθμζνο ςυνδυαςμό 
Κακθγθτϊν με ζμπειρουσ Μάνατηερ, διακεκριμζνουσ ειςθγθτζσ και προςωπικότθτεσ από 
τον κόςμο των επιχειριςεων που κα ταξιδεφουν από τθν Ακινα ςτο Αγρίνιο για τισ ανάγκεσ 
του προγράμματοσ. 
 
Τθ ςθμερινι εποχι που θ ανάπτυξθ είναι το ηθτοφμενο, θ ΕΕΔΕ ςυμβάλει ςτθν κάλυψθ τθσ 
γνϊςθσ παρζχοντασ τα εργαλεία που κα απογειϊςουν τισ επιχειριςεισ και τουσ 
επαγγελματίεσ. Η ποιότθτα τθσ προςφερόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτθρίηεται ςε ςθμαντικό 
βακμό ςτθν παρακολοφκθςθ των ςφγχρονων εξελίξεων ςτο διεκνζσ επιχειρθςιακό 
περιβάλλον, ιδιαίτερα ςιμερα που θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αποκτά όλο και πιο 
ζντονα παγκόςμιο χαρακτιρα. 
 
Το κόςτοσ του προγράμματοσ που ανζρχεται ςτα 3.800€ μπορεί να καλυφκεί με το 0.24% 
τθσ επιπλζον εργοδοτικισ ειςφοράσ που καταβάλουν οι εταιρίεσ για τθν ενίςχυςθ των 
προγραμμάτων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ του ΟΑΕΔ. 
 
Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ παρακαλοφμε απευκυνκείτε ςτθν ΕΕΔΕ, Τμιμα 
Πελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ, Πλατεία Πίνδου 1, Γοφναρθ & Αγίου Ανδρζου, Πάτρα, κ.  
Άντυ Γαρδίκθ, Τθλ: 2610 318 573 / 2610 336 352, Fax: 2610 361 517, email: patra@eede.gr, 
website www.eede.gr.  
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