
 

 
     15 Νοεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

ΕΕΔΕ:  Με την ενότητα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» 
συνεχίζεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο  
 
Με την ενότητα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» συνεχίζεται το Μεταπτυχιακό  
Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ στις 18 & 19/11/2016, το οποίο 
προσφέρεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην πόλη του 
Αγρινίου.    
 

Εισηγητής της δεύτερης ενότητας του Προγράμματος, «Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης» είναι ο κ. Λευτέρης Σκλήκας, ο οποίος είναι πτυχιούχος Πληροφορικής με 
Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Leicester της 
Μεγάλης Βρετανίας.   

Δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής για περισσότερα από 25 έτη σε θέσεις 
Μηχανικού Πληροφορικής, Συμβούλου, Επιχειρησιακού Αναλυτή και τα τελευταία χρόνια 
στη διοίκηση μεγάλων έργων Πληροφορικής σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή. 
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην θεωρητική και τεχνική κατάρτιση επαγγελματιών και 
στελεχών επιχειρήσεων στους τομείς Πληροφορικής, Marketing και Διοίκησης.  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης 
ευθύνης.  Το κύρος του Προγράμματος αναδεικνύεται από τις 2.000 εταιρίες που έχουν 
εμπιστευθεί την εκπαίδευση των στελεχών τους στο Μεταπτυχιακό και τα 4.200 στελέχη 
που έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα σε πανελλαδικό επίπεδο.  
 

Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στην ΕΕΔΕ, Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, Πλατεία Πίνδου 1, 
Γούναρη & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα, κ. Άντυ Γαρδίκη, Τηλ: 2610 318 573 / 2610 336 352, Fax: 
2610 361 517, email: patra@eede.gr, website: www.eede.gr  
 

Η συμμετοχή μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
της ΕΕΔΕ, συνέβαλε ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην 
απόκτηση των απαραίτητων εργαλείων που με βοήθησαν στην επαγγελματική 
μου πορεία. Το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι βοηθά στην 
εξοικείωση με τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, 

προσφέροντας στους σπουδαστές νέες δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις προκειμένου να 
κατανοήσουν τις λειτουργίες της επιχείρησης και να αναπτύξουν προγράμματα 
στρατηγικού χαρακτήρα.    
 
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος πληρούν τα απαραίτητα 
εφόδια ώστε να αναλάβουν θέσεις διοικητικής ευθύνης και να έχουν επαγγελματικές 
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προοπτικές εξέλιξης, μέσω της εφαρμογής των γνώσεων στην καθημερινότητά τους. 
Προσωπικά έχω αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις που έλαβα και θεωρώ ότι το 
πρόγραμμα συντέλεσε στην επαγγελματική μου εξέλιξη.  Για το λόγο αυτό συνιστώ το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα στα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις 
γνώσεις τους και να αποκτήσουν κριτική ικανότητα, με στόχο την απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας. 
 
Άγγελος Κόκοτος 
Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια 
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Γυρνώντας την σκέψη μου στις αρχές του ‘90, κάποιες στιγμές είναι γραμμένες 
με πολύ έντονα χρώματα. Και σίγουρα ανάμεσα σε αυτές , είναι το διάστημα 
που πέρασα στα θρανία του Μεταπτυχιακού της ΕΕΔΕ, το οποίο εν πολλοίς 
καθόρισε την μετέπειτα καριέρα μου. Ήταν η εποχή που είχα αναλάβει για 
πρώτη φορά θέση Γενικού Διευθυντή, 
και θυμάμαι πολύ καλά ότι τα ερωτήματα ήταν απείρως περισσότερα από τις 

απαντήσεις που διέθετα στην καθημερινότητα μου. Στο διάστημα που πέρασα στο 
Μεταπτυχιακό κατάφερα σίγουρα να αποκομίσω ένα πολύτιμο toolbox, 
που τα μετέπειτα χρόνια φάνηκε συνολικά πιο χρήσιμο από κάθε άλλη μαθητεία της 
επαγγελματικής μου καριέρας. 
 
Σταύρος Κρασαδάκης 
CEO, Singular Logic 
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