
 

Ι.Κωλέττη 25Β, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ : 2310 567898, Fax : 2310 567890, e-mail : 
info@sysep.org, www.sysep.org   1/2 

Αρ. Πρωτ. 91-11/2013 

         Θεσσαλονίκη, 18.11.2013 

Προς : Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. Επιμελητηρίου 

Από : Πρόεδρο Δ.Σ.  ΣΥΣΕΠ 

               

Θέμα  1ο :  ΣΥΝ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
Με την παρούσα επιστολή, ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων, προτείνει προς τον 
Πρόεδρο και τα Μέλη Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, την από κοινού συν-διοργάνωση «ανοικτών» 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα Μέλη του  Επιμελητηρίου. Στόχος του Συνδέσμου είναι η 
συνεργασία με φορείς που επιθυμούν προοπτικές ανάπτυξης,  θεωρώντας την εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού τη βασική λύση για την ώθηση των επιχειρήσεων στο δύσκολο 
οικονομικό  περιβάλλον.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να διεξαχθούν  σε αίθουσες του Επιμελητηρίου ή σε 
τόπο που θα επιλεχθεί κατόπιν από κοινού συμφωνίας. Η θεματολογία των προγραμμάτων  
μπορεί να  διαμορφωθεί  βάση των εκπαιδευτικών  αναγκών  των Μελών σας. Οι Εισηγητές - 
Σύμβουλοι του ΣΥΣΕΠ, είναι ειδικευμένοι με πολυετή πρακτική & θεωρητική κατάρτιση σε 
σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, στηριζόμενοι σε σύγχρονες μεθοδολογίες  & εργαλεία 
παρέχουν αποτελεσματικά ολοκληρωμένες λύσεις στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού 
των επιχειρήσεων. 

Ενδεικτική θεματολογία : 

 Τεχνικές Πωλήσεων 

 Τεχνικές Διαπραγματεύσεις 

 Στρατηγικές ανάπτυξης Πωλήσεων 

 Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ 

 Βασικές Αρχές Διοίκησης  

 κ.λ.π. 

 
Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα κυμαίνετε στα 60 – 120 € ανά 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα καλύπτεται από τους συμμετέχοντες & θα  διαμορφώνεται με 
βάση : 

 Τον αριθμό των ωρών του προγράμματος (συνήθως από 5 έως 16 ώρες) 

 Τον αριθμό των συμμετεχόντων ( maximum 25 άτομα ανά group), κλπ 

Tα σεμινάρια θα μπορούν επίσης να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ  
0,45%  ασχέτως  του προγράμματος ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 1/25. 
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Θέμα 2ο : Πρόταση Συν-Διοργάνωσης Ενημερωτικής Ημερίδας για τα Επιδοτούμενα  
    Προγράμματα προς τα Μέλη του Επιμελητηρίου 
 

Με την παρούσα επιστολή, ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων προτείνει τη συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου στη συν-διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας Επιδοτούμενων Προγραμμάτων  
προς τις Επιχειρήσεις – Μέλη  του Επιμελητηρίου. 

Στην εν λόγω ημερίδα ομιλητές θα είναι μέλη του Συνδέσμου μας, με πλήρη γνώση επί των 
Επιδοτούμενων Προγραμμάτων που πρόκειται να αναλυθούν. 

Σε περίπτωση που η πρόταση μας σας βρίσκει σύμφωνους, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου για 
τον καθορισμό της ημερομηνίας ή/και άλλων λεπτομερειών της εκδήλωσης. 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις  και είμαστε πρόθυμοι να παρευρεθούμε σε 
ώρα & μέρα που θα μας ορίσετε προς απόδοση διευκρινήσεων και επεξηγήσεων προς την 
Διοίκηση του Επιμελητηρίου. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του ΣΥ.Σ.ΕΠ. 
Θεοχάρης Αμμανατίδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

      


