
  

 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 
“Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια 
στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 
ΜΕ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις,  που απασχολούν  1-25 
άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών  
θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

α)  Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης 
μικρομεσαίας επιχείρησης 

β) Θέματα πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
γ) Εξαγωγές - Διαδικασίες διεθνοποίησης επιχειρήσεων 

Στα εν λόγω σεμινάρια,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους 
έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το  έτος 2009. 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά 
ώρα, ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων         (200,00€  ) 
και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 



  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα 

συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)  
2. Στοιχεία καταρτιζομένων  (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)  

Απαιτούνται  2 Υπεύθυνες Δηλώσεις επιχείρησης  για κάθε σεμινάριο με πρωτότυπη 
σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει  ένα (1) σεμινάριο 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να απευθύνονται στo Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Κων/να 
Νιμτσάκη και Σ.  Μαυρομμάτη, τηλ: 2510  222212.  

Υποβολή αιτήσεων μέχρι   Τετάρτη 20 Απριλίου 2011.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 
 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 
 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for 
the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the 
author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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