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Ελασσόνα, 29/03/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέµα: ∆ωρεάν Πρόγραµµα επιµόρφωσης για τις επιχειρήσεις 

Ο Εµπορικός Ελασσόνας Σύλλογος Ελασσόνας σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού 

Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) της ΕΣΕΕ, θα διοργανώσει 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 Συλλόγου Ελασσόνας, 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 

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. 

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 Συλλόγου. 

Για να συµµετάσχετε στο πρόγραµµα παρακαλούµε όπως δηλώσετε τη συµµετοχή σας στη γραµµατεία του 

συλλόγου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2493029591, καθηµερινά από τις 9:30 έως 13:30, 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.  


