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Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1η Σειρά) στο Αγρίνιο στις 9 Οκτωβρίου 2009. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών τα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης
ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων (General Management). Το διδακτικό προσωπικό
αποτελείται από καταξιωμένους μάνατζερ και έγκριτους ακαδημαϊκούς με μακρόχρονη
εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ με τριετή εργασιακή εμπειρία και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν αποδεδειγμένη οκταετή επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης.
Συνοπτικά το πρόγραμμα σπουδών είναι :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οργανωτική Συμπεριφορά Ι & ΙΙ
Μάρκετινγκ Ι & ΙΙ
Παραγωγή
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως
Χρηματοοικονομική Ι & ΙΙ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Προσωπικού
Logistics
Sales Management
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
Επιχειρησιακό Παίγνιο
Project Management
Business Plan

Το Πρόγραμμα διαρκεί 15 μήνες και τα μαθήματα διεξάγονται δυο φορές το μήνα, Παρασκευή (ώρα 17.00 – 21.30) και Σάββατο (ώρα 09.00 – 17.00).
Το Κόστος συμμετοχής είναι για τα μέλη της ΕΕΔΕ 5.000 ευρώ και για τα μη Μέλη της
ΕΕΔΕ: 5.200 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται βιβλία, case studies και σημειώσεις.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0.45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες
απευθυνθείτε στον κο Ιωάννη Ζάβρα στο 26410 74263.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιήσει 3 κύκλους σεμιναρίων για «Κατάρτιση
Επιχειρηματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Εργαζομένων σε Μικρομεσαίες και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις».
Οι θεματικές ενότητες είναι :
“Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ”
“Διαχείριση και λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης”
“Επιχειρηματικότητα”
Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά θεματική ενότητα είναι 20 άτομα, ενώ το
κάθε σεμινάριο θα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών.
Τα συγκεκριμένα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Συνεδριακή Αίθουσα του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο.
Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, θα απονεμηθούν τίτλοι σπουδών στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι επιδοτούνται με € 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά).

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
«ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2009»
Σε μια σημαντική έκθεση που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά από την
Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας, τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και την υποστήριξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για την Έκθεση
«Κορινθία 2009», η οποία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από όλα τα
γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, έχει πάρει, πλέον, Πανελλήνιο χαρακτήρα. Η
Έκθεση λειτούργησε από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009 στην Κόρινθο, στο χώρο της επιχείρησης «Σωληνουργεία Κορίνθου».
Στην διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 150 εκθέτες που κάλυψαν πλήρως τα 4.360
ωφέλιμα τ.μ. του Εκθεσιακού χώρου, ενώ οι επισκέπτες πλησίασαν τις είκοσι χιλιάδες.
Ενδεικτικά
αναφέρουμε
τις κατηγορίες
προϊόντων
και υπηρεσιών που καλύφθηκαν από την Έκθεση :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

τρόφιμα και ποτά
οικοδομικά υλικά
αυτοκίνητα, σκάφη
εξοπλισμός σπιτιού και επιχειρήσεων
τουρισμός
υπηρεσίες γενικά
ενέργεια, συστήματα ψύξης και θέρμανσης
βιολογικά προϊόντα
εναλλακτικές μορφές τουρισμού - αγροτουρισμός, ιαματικός τουρισμός
παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας.
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Η Έκθεση αυτή πλέον αποτελεί οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για
την ευρύτερη περιοχή που γειτνιάζει με την Αθήνα και φυσικά το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορούσε να λείψει από μια τέτοια διοργάνωση προβάλλοντας
τα προϊόντα 25 επιχειρήσεων – μελών του, διαφόρων κλάδων δραστηριότητας.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο Plombieres les Bains στην
περιοχή Vosges της Γαλλίας η πρώτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Επιμελητηριακού
Δικτύου Ορεινών Περιοχών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, για πρώτη φορά, τα 73 μέλη του δικτύου και συζήτησαν την στρατηγική καθώς και τα σχέδια που θα εφαρμοστούν στα επόμενα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας των εκδηλώσεων,
παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επιμελητηρίων των Ορεινών Περιοχών, στο
οποίο το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μετέχει ως μέλος, ενώ επιπλέον Επιμελητήρια από όλη την Ε.Ε. υπέγραψαν ως νέα μέλη το πρωτόκολλο του Δικτύου. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε η 3η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ορεινών Όγκων, η οποία
πραγματοποιείται ανά 2 έτη και η οποία για το 2009 είχε ως θέμα «Τα ύδατα στους
Ορεινούς Όγκους», ενώ έγινε παρουσίαση καθώς και βράβευση της καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο με θέμα το μέλλον των Ορεινών
Όγκων.
Στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας της 3ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης των Ορεινών Όγκων, που είχαν ως γενικότερο
θέμα προβληματισμού «Τα ύδατα στους Ορεινούς Όγκους» και τα αποτελέσματα των
οποίων πρόκειται σύντομα να ανακοινωθούν.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στην σημαντική αυτή συνάντηση δια του στελέχους της Αναπτυξιακής του εταιρείας κο Ιωάννη Ζάβρα.

