
Στα Χανιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτη Διοίκηςη υπό την Αιγίδα του Επιμελητηρίου 

 

Η Ελλθνικι Εταιρία Διοικιςεωσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) ταυτόχρονα με τθν Ακινα και τισ 

υπόλοιπεσ Περιφζρεισ τθσ χώρασ, προχωρά ςτθ διοργάνωςθ τθσ 18θσ ειράσ Κριτθσ του 

Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων που κα υλοποιθκεί για 3θ 

φορά ςτα Χανιά υπό τθν Αιγίδα του Επιμελθτθρίου. 

Μζςα από τθν ςυνεργαςία ΕΕΔΕ και Επιμελθτθρίου προςφζρεται ζνα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κα ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

Επιχειριςεων των Χανίων και τθσ Κριτθσ, μζςα από τθν επζνδυςθ ςτθ γνώςθ και το 

ανκρώπινο δυναμικό. 

Σο πρόγραμμα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμών τα 

οποία επικυμοφν να προετοιμαςτοφν ζγκαιρα για κζςεισ αυξθμζνθσ ευκφνθσ και 

γενικότερων κακθκόντων (general management). Επιςθμαίνεται δε ότι ςτα 25 χρόνια 

λειτουργίασ του, ζχουν αποφοιτιςει Πανελλαδικά (Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα, Ηράκλειο, 

Ρζκυμνο, Λάριςα, Χανιά, Λαμία, Βόλο κ.α.) περίπου 4000 ςτελζχθ που ιδθ ζχουν 

επιτυχθμζνθ καριζρα ςτο χώρο των επιχειριςεων. 

Η ποιότθτα τθσ προςφερόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτθρίηεται ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν 

παρακολοφκθςθ των ςφγχρονων εξελίξεων ςτο διεκνι επιχειρθςιακό ςτίβο μια που θ 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αποκτά όλο και πιο ζντονα Παγκόςμιο χαρακτιρα. 

Σο διδακτικό προςωπικό αποτελεί πετυχθμζνο ςυνδυαςμό Κακθγθτών με ζμπειρουσ 

Μάνατηερ, διακεκριμζνουσ ειςθγθτζσ και προςωπικότθτεσ από τον κόςμο των 

επιχειριςεων. 

Σο Πρόγραμμα αναγνωρίηεται και υποςτθρίηεται κερμά από τισ Κρθτικζσ Επιχειριςεισ. 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι πάνω από 70 εταιρίεσ ζχουν εκπαιδεφςει και εκπαιδεφουν 

ςτελζχθ τουσ ςτισ δεκαεπτά ςειρζσ Κριτθσ του Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςτθ Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων. 

Ζναρξθ τθσ 18θσ ειράσ Χανιά: 09 Μαΐου 2014. 

Σο πρόγραμμα κα ολοκλθρωκεί τον Οκτώβριο 2015 και τα μακιματα κα διεξάγονται ςτα 

Ελλθνικά, δφο διιμερα το μινα Παραςκευι 17:00-21:30 και άββατο 09:00-17:00 ( 

Διακοπζσ: Xριςτοφγεννα – Πάςχα - Καλοκαίρι ). 

Αιτιςεισ εγγραφισ γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Δευτζρα 28 Απριλίου 2014. 

Σο κόςτοσ μπορεί να καλυφκεί με το 0,45% τθσ επιπλζον εργοδοτικισ ειςφοράσ που 

καταβάλλουν οι εταιρίεσ για τθν ενίςχυςθ των προγραμμάτων Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ του ΟΑΕΔ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: 

• τθν ΕΕΔΕ Σμιμα Κριτθσ ςτον κ. Γ. αρρι Σθλ: (2810) 25 88 69 FAX:(2810) 25 84 13, 

creta@eede.gr Web Site: www.eede.gr και 

• το Επιμελθτιριο Χανίων ςτον κ. Β. Φόρτςα, τθλ. (28210) 52329, φαξ. (28210) 28307, 

epimel@chania-cci.gr Web Site: www.chania-cci.gr 


