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ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 
 

 
         Αγπίνιο  30  Οκηωβπίος  2014 

 

 

 

Τν Δπηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο, ιόγω ηνπ  εμαηξεηηθά κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ηωλ 

πέληε πξώηωλ θύθιωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζσςζη ηος Ανθπώπινος Δςναμικού ηων 

ΜΜΕ ζε θέμαηα Εξωζηπέθειαρ» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ», ζα πινπνηήζεη άμεζα κέζω ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Δηαηξείαο Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηνηθήζεωο Δπηρεηξήζεωλ 

(ΔΔΓΔ) θαη η΄ Κύκλο.  

 

Τν Πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε εξγαδόκελνπο ζε Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (κέρξη 250 

άηνκα πξνζωπηθό), απηναπαζρνινύκελνπο ή επηρεηξεκαηίεο θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

επηδνηνύκελεο θαηάξηηζεο 40 ωξώλ, κε ζθνπό ηελ Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηωλ Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ ζε ζέκαηα Δμωζηξέθεηαο. 

  

Σην Ννκό καο έρεη πξνγξακκαηηζζεί, ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, λα ιάβνπλ ρώξα 

ηξία ζεκηλάξηα, δςο ζηο Αγπίνιο και ένα ζηο Μεζολόγγι, κέζα από ηα νπνία ζα 

θαηαξηηζηνύλ επηδνηνύκελα 25 άηνκα αλά ηκήκα (ηα ζεκηλάξηα ιακβάλνπλ ρώξα εθηόο 

ωξαξίνπ εξγαζίαο, ζπλήζωο απνγεύκαηα). 

 

Πποϋπόθεζη ςμμεηοσήρ:  

Να είλαη εξγαδόκελνο ζε ΜΜΔ ή απηναπαζρνινύκελνο ή επηρεηξεκαηίαο κε ζηόρν ηελ 

δηεζλνπνίεζε. 

 



Τν Πξόγξακκα αθνξά ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάηωλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο, κε 

ζθνπό ηελ Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ηωλ ΜΜΔ θαη 

ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ζε ζέκαηα Δμωζηξέθεηαο.  

 

Πεπιγπαθή Ππογπάμμαηορ 

 

Τν Πξόγξακκα αθνξά ηελ  

 

Δπάζη 2 «Καηάπηιζη για ηην ανάπηςξη ηων δεξιοηήηων ηος Ανθπώπινος Δςναμικού 

ηων ΜΜΕ ζε θέμαηα Εξωζηπέθειαρ».  

Η Γξάζε 2 αθνξά ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεκαληηθό απόζεκα 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε εηδηθέο γλώζεηο θαη ηερληθέο ζε ζέκαηα εμωζηξέθεηαο πξνο 

όθεινο ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

Η Καηάξηηζε ζα έρεη δηάξθεηα 40 ώξεο θαη ζα είλαη επηδνηνύκελε. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 8 Βήκαηα γηα λα Δμάγω  

 Όξνη Παξάδνζεο (INCOTERMS) 

 Όξνη Πιεξωκήο 

 Γίθηπα Γηαλνκήο 

 Τειωλεηαθά & Φνξνινγηθά Θέκαηα 

 Ηιεθηξνληθό Τειωλείν 

 Σπζθεπαζία & Labeling πξνϊόληωλ  

 Τηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

 Δμαγωγηθό Marketing & Δθπόλεζε Έξεπλαο Αγνξάο 

 Σπκκεηνρή ζε Δκπνξηθέο Δθζέζεηο & Απνζηνιέο 

 Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλωλία & Δμππεξέηεζε Γηεζλώλ Πειαηώλ  

 Υγηεηλή & Αζθάιεηα  

 



Απαπαίηηηα Δικαιολογηηικά Ένηαξηρ ζηο Ππόγπαμμα: 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο 

2. Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

3. Βεβαίωζε εξγνδόηε ή βεβαίωζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο 

4. Πξόζθαην βηνγξαθηθό ζεκείωκα 

5. Πξόζθαηε θωηνγξαθία 

6. Υπεύζπλε Γήιωζε όηη ε επηρείξεζε δελ απαζρνιεί πξνζωπηθό άλω ηωλ 250 αηόκωλ 

 

Τα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ έωρ και ηην 12/11/2014  ζηελ έδξα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηηωιναθαξλαλίαο ζην Αγξίλην επί ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 53 & 

Σκύξλεο 1 (ζεκηλάξηα Αγξηλίνπ) θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηηωιναθαξλαλίαο 

ζην Μεζνιόγγη επί ηεο νδνύ Πιαηεία Μπόηζαξε (ζεκηλάξην Μεζνινγγίνπ). 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα απνηειεί κηα πνιύ αμηόινγε παξνρή πξνο ηηο εμαγωγηθέο ή 

δπλεηηθά εμαγωγηθέο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε – πιεξνθνξία ππεύζπλνη επηθνηλωλίαο είλαη γηα ην Αγξίλην ε 

θα. Μπνύζγνπ Βαζηιηθή (ηει. 26410 74701)  θαη γηα ην Μεζνιόγγη  ε θα. Όιγα Σηεθαλάηνπ 

(ηει. 26310 24795). 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

http://www.eede.gr/pdf/exostrefeia_aitisi_20_6.pdf

