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ΠΡΟΣ : -Μέλη Επιµελητηρίου Βοιωτίας 
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Σε εορταστική ατµόσφαιρα, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, η 

εκδήλωση Απονοµής των Πιστοποιητικών Σπουδών στους Αποφοίτους του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία αποτέλεσε και επιστέγασµα της µακρόχρονης 

και επιτυχηµένης συνεργασίας του Επιµελητηρίου µας µε την Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε). 

 

Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, δηµιούργησε αυτό το δηµοφιλές Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα το οποίο είναι ειδικά σχεδιασµένο για στελέχη επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούµενων,  

τα οποία επιθυµούν να προετοιµαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξηµένης ευθύνης και γενικότερων 

καθηκόντων. Η µακρόχρονη επιτυχία και αναγνωσιµότητα του οφείλεται στην ισχυρή σύνδεση του µε 

το εφαρµοσµένο επιχειρείν και στην συνεχή παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων 

στο διεθνή επιχειρησιακό στίβο. Για αυτό το λόγο, είναι εδώ  και σχεδόν τριάντα  χρόνια, πάντα 

σύγχρονο και επίκαιρο.  

 

Στην εκδήλωσή µας παραβρέθηκαν, εκ µέρους των συνδιοργανωτών, ο 
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+� ,���. Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, ο 
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∆ιευθυντής της ΕΕ∆Ε και ο 
�*/ �1�*�� ��)�'�. Μέλος ∆Σ της ΕΕ∆Ε.  

Σύντοµες οµιλίες και χαιρετισµούς απηύθυναν ο 
�/ 
��*1'� ��#���)��'�. Βουλευτής 

Βοιωτίας, ο 
�/ ��,���� �&*+'��,�. Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και η 
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��1����� ���)��#. Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος. 

Όλοι οι οµιλητές συνεχάρησαν τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές της 2ης  Σειράς Boιωτίας 

αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, για την επιτυχή αποφοίτηση τους και ευχήθηκαν την 

δηµιουργική και αποτελεσµατική αξιοποίηση των νέων γνωστικών εφοδίων τους. Ακόµη οµόθυµη 

ήταν η διαπίστωση, ότι βασικό εργαλείο σε µια προσπάθεια ανάταξης της εθνικής µας οικονοµίας 

είναι και η εκπαίδευση και µάλιστα στην κατεύθυνση σύζευξης της µε την επιχειρηµατικότητα. 

 

Επίσης,
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, Οικονοµικός Επόπτης του Επιµελητηρίου Βοιωτίας 

και Υπεύθυνος του Προγράµµατος αναφέρθηκε στην προσπάθειες του Επιµελητηρίου Βοιωτίας για 

την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και τόνισε, ότι το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό είναι το 

µοναδικό, που πραγµατοποιείται στην Στερεά Ελλάδα. 

Εκ µέρους των αποφοίτων µίλησε ο 
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, µέλος του ∆Σ του Επιµελητηρίου 

Βοιωτίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος αλλά και στην έλλειψη 

ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Βοιωτία, έλλειψη, που δυσχεραίνει την απαραίτητη 

προσέγγιση της εκπαίδευσης µε το τοπικό επιχειρείν.  

Τέλος, σε θερµό κλίµα, πραγµατοποιήθηκε η απονοµή των πιστοποιητικών σπουδών στις 

σπουδάστριες και στους σπουδαστές. 

 

 



 

 

 

Το Επιµελητηριο Βοιωτίας αναγνωρίζοντας, ότι οι απόφοιτοι για δυο σχεδόν έτη, αφιέρωσαν 

κοπιώδη εργασία και δυσεύρετο χρόνο για την παρακολούθηση των µαθηµάτων, τους εύχεται 

ολόψυχα καλή σταδιοδροµία και κατάκτηση των προσωπικών τους στόχων. 

Επίσης, ευχαριστεί θερµά, τόσο του οµιλητές, όσο και όλους τους παρευρισκόµενους, για την 

τιµητική παρουσία τους.  

 

  

  
 


