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Σελίδα 1 

                     

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

                               ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1954 

 

 

 

 

                                                                                        Φάρσαλα, 26 Μαρτίου 2018 

    

 

Δελτίο Τύπου 
 

Θέμα: Δωρεάν Πρόγραμμα επιμόρφωσης για τις επιχειρήσεις 

 

 

Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων σε συνεργασία 

με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) 

της ΕΣΕΕ, θα διοργανώσει αυτοχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα, 

μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ΕΡΜΕΙΟΝ+, με θέμα: 

 « Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και η χρησιμότητα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για τη μικρή επιχείρηση ». 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι  οι εκπαιδευόμενοι  να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Για να  προχωρήσουμε στην έναρξη του προγράμματος σας γνωστοποιούμε  

τα κάτωθι: 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι  είτε οι αυτοαπασχολούμενοι είτε  

εργαζόμενοι των επιχειρήσεων , μέλη του Εμπορικού Επιχειρηματικού 

Συλλόγου οι οποίοι δεν θα έχουν φυσική παρουσία σε χώρο εκπαίδευσης 

αλλά όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τον 

χώρο τους στην πλατφόρμα του ΕΡΜΕΙΟΝ+.  

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος  δεν διαθέτει εξοπλισμό στο χώρο 

του (Ηλεκτρονικό υπολογιστή), θα μπορεί να πραγματοποιήσει την εκπαίδευση 

από την αίθουσα διδασκαλίας  του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου. 

Για κάθε άτομο που θα εγγράφεται στην πλατφόρμα θα πρέπει να υπάρχει 

απαραίτητα διαφορετικό email καθώς επίσης αυτό να είναι και ενεργό διότι η 

επικοινωνία, ως επί το πλείστον, θα γίνεται ηλεκτρονικά. 
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Σελίδα 2 

Θα υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός ενός μήνα μέσα στον οποίο θα πρέπει 

οι εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Η ημερομηνία έναρξης 

και λήξης της περιόδου αυτής θα καθοριστεί με την  εγγραφή τους στο 

σύστημα και θα τους αποσταλεί στο email τους μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης 

της πλατφόρμας. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης θα απενεργοποιείται 

η δυνατότητά τους να παρακολουθούν το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και όταν ολοκληρωθεί από όλους θα εκδίδεται και 

η βεβαίωση παρακολούθησης, μέσω του Εμπορικού Επιχειρηματικού 

Συλλόγου. 

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη 

συμμετοχή σας στη γραμματεία του συλλόγου κα Μπακαλέξη Έλενα, 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας 2491026511 & 2491026512, καθημερινά από τις 8:30 

έως 14:30, έως την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018. 

 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των 

συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. 

 

 

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε αυτή τη νέα δυνατότητα που παρέχεται δωρεάν 

και θα συμβάλλει στη δημιουργία, τόσο ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού 

επαγγελματικού προφίλ προς όφελος των επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

Εκ της γραμματείας.  
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