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                                                                              Φανιά, 20/5/2014 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  

ηα Χανιά Μεηαπηστιακό Πρόγραμμα ζηη Διοίκηζη 
σπό ηην Αιγίδα ηοσ Επιμεληηηρίοσ 

 
Αιηήζεις εγγραθής έως ηην Παραζκεσή 23 Μαΐοσ  

 
 
Η Διιεληθή Δηαηξία Γηνηθήζεωο Δπηρεηξήζεωλ (ΔΔΓΔ) ηαπηόρξνλα κε ηελ 
Αζήλα θαη ηηο ππόινηπεο Πεξηθέξεηο ηεο ρώξαο, πξνρωξά ζηε δηνξγάλωζε 
ηεο 18εο εηξάο Κξήηεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεωλ πνπ ζα πινπνηεζεί γηα 3ε θνξά ζηα Χαληά ππό ηελ Αηγίδα ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ. 
Μέζα από ηελ ζπλεξγαζία ΔΔΓΔ θαη Δπηκειεηεξίνπ πξνζθέξεηαη έλα 
θαηλνηόκν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ηωλ Χαλίωλ θαη ηεο Κξήηεο, κέζα από 
ηελ επέλδπζε ζηε γλώζε θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό. 
Σν πξόγξακκα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ζηειέρε επηρεηξήζεωλ θαη 
νξγαληζκώλ ηα νπνία επηζπκνύλ λα πξνεηνηκαζηνύλ έγθαηξα γηα ζέζεηο 
απμεκέλεο επζύλεο θαη γεληθόηεξωλ θαζεθόληωλ (general management). 
Δπηζεκαίλεηαη δε όηη ζηα 25 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρνπλ απνθνηηήζεη 
Παλειιαδηθά (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ηξάθιεην, Ρέζπκλν, Λάξηζα, 
Χαληά, Λακία, Βόιν θ.α.) πεξίπνπ 4000 ζηειέρε πνπ ήδε έρνπλ επηηπρεκέλε 
θαξηέξα ζην ρώξν ηωλ επηρεηξήζεωλ. 
Η πνηόηεηα ηεο πξνζθεξόκελεο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό 
ζηελ παξαθνινύζεζε ηωλ ζύγρξνλωλ εμειίμεωλ ζην δηεζλή επηρεηξεζηαθό 
ζηίβν κηα πνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα απνθηά όιν θαη πην έληνλα 
Παγθόζκην ραξαθηήξα. 
Σν δηδαθηηθό πξνζωπηθό απνηειεί πεηπρεκέλν ζπλδπαζκό Καζεγεηώλ κε 
έκπεηξνπο Μάλαηδεξ, δηαθεθξηκέλνπο εηζεγεηέο θαη πξνζωπηθόηεηεο από ηνλ 
θόζκν ηωλ επηρεηξήζεωλ. 
Σν Πξόγξακκα αλαγλωξίδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ζεξκά από ηηο Κξεηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη πάλω από 70 εηαηξίεο έρνπλ 
εθπαηδεύζεη θαη εθπαηδεύνπλ ζηειέρε ηνπο ζηηο δεθαεπηά ζεηξέο Κξήηεο ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ. 
Έλαξμε ηεο 18εο εηξάο Χαληά: 30 Μαΐνπ 2014. 
Σν πξόγξακκα ζα νινθιεξωζεί ηνλ Οθηώβξην 2015 θαη ηα καζήκαηα ζα 
δηεμάγνληαη ζηα Διιεληθά, δύν δηήκεξα ην κήλα Παξαζθεπή 17:00-21:30 θαη 
άββαην 09:00-17:00 ( Γηαθνπέο: Xξηζηνύγελλα – Πάζρα - Καινθαίξη ). 
Αιηήζεις εγγραθής γίνονηαι δεκηές έως ηην Παραζκεσή 23 Μαΐοσ 2014. 
Σν θόζηνο κπνξεί λα θαιπθζεί κε ην 0,45% ηεο επηπιένλ εξγνδνηηθήο 
εηζθνξάο πνπ θαηαβάιινπλ νη εηαηξίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ πξνγξακκάηωλ 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΑΔΓ. 
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Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη: 
• ηελ ΔΔΓΔ Σκήκα Κξήηεο ζηνλ θ. Γ. αξξή Σει: (2810) 25 88 69 
FAX:(2810) 25 84 13, creta@eede.gr Web Site: www.eede.gr θαη 
• ην Δπηκειεηήξην Χαλίωλ ζηνλ θ. Β. Φόξηζα, ηει. (28210) 52329, θαμ. 
(28210) 28307, epimel@chania-cci.gr Web Site: www.chania-cci.gr 

 


