ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, ως μέλος
της ένωσης φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ
ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, πρόκειται να
υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στον Πειραιά στο
πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης για
αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
τους» που υλοποιεί η ένωση, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού 2007 – 2013».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
«Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της
επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της
Οικονομικής Κρίσης»
«Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία»
«Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες
Επιχειρήσεων»
«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης "Business to Business"»
«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων»
«Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και
διαπραγμάτευση»
«Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)»
«Γενική Οικονομική Εκπαίδευση»
«Οργανωτικές Ικανότητες»
«Ικανότητα επικοινωνίας»
«Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»
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•

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 €
(μικτά) ανά ώρα.

•

Ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι : i) εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
όλων των κλάδων της οικονομίας, ii) αυτοαπασχολούμενοι, iii)
επιχειρηματίες με προσωπικό έως 3 άτομα

•

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
Α.Ε., Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς (Αγία Σοφία)

•

Για Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
το 210 4205010

Ø Μπούτση Ευαγγελία (εσωτ. 215 - boutsie@apopsi.gr)
Ø Ρούλια Ειρήνη (εσωτ. 240 - roulia@apopsi.gr)
•

Δικαιολογητικά

Ø Εργαζόμενοι : Βεβαίωση Απασχόλησης (από τον εργοδότη)
Ø Αυτοπασχολούμενοι : Ειδοποίηση πληρωμής ΟΑΕΕ (τελευταία)
Ø Εργοδότες : Α.Π.Δ. ΙΚΑ (τελευταία)
Δήλωση Συμμετοχής

