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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση υλοποίησης επιδοτούμενου σεμιναρίου κατάρτισης στη Σύρο από το 

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. 

ΣΧΕΤ: Η ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. 

 

 Θέτουμε υπόψη σας, για ενημέρωση, την υλοποίηση επιδοτούμενου σεμιναρίου στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», που προγραμματίζει το 

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ως μέλος της Ένωσης Φορέων. 

 

 Το σεμινάριο είναι 40ωρης διάρκειας, θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, με ημερομηνία 

έναρξης στις 25/6/14 και με τίτλο: 

 

«Οργάνωση μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης-Business to Business» 

 

 Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5ευρώ/ανά ώρα κατάρτισης (δεν 

υπάρχει κόστος παρακολούθησης, αντιθέτως λαμβάνουν 200€ μεικτά για την παρακολούθηση, 

μέσω ΕΣΠΑ). 

 

Συνημμένα: 

- Ανακοίνωση μέσω email 

- Οδηγίες συμμετοχής 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 

Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

 

 

 

Eρμούπολη, 15-6-2014   
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ΠΡΟΣ : 

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  



SYLLOGOS MELETHTWN MHXANIKWN N. KYKLADWN <symmhk@gmail.com>

IEKEM TEE
1 µήνυµα

mpapath@central.tee.gr <mpapath@central.tee.gr> 13 Ιουνίου 2014 - 6:16 µ.µ.

Προς: symmhk@gmail.com

Αξιότιµοι κύριοι,

Σας ενηµερώνουµε ότι το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, ως Μέλος της Ένωσης Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», υλοποιεί

επιδοτούµενο πρόγραµµα, το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ελλάδα

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο των

πράξεων µε τίτλο: «Πρόγραµµα κατάρτισης /επανακατάρτισης για

αυτοαπασχολούµενους και εργαζόµενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους

της οικονοµίας µε στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8

περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου & στις 2

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».

Στο πλαίσιο του Έργου αυτού, προγραµµατίζει σεµινάριο 40ωρης διάρκειας στη

Σύρο, µε έναρξη στις 25/6, µε τίτλο:

«Οργάνωση µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης-Business to Business»

Οι ωφελούµενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 5&#128;/ανά ώρα

κατάρτισης (δεν υπάρχει κόστος παρακολούθησης, αντιθέτως λαµβάνετε 200

µεικτά για την παρακολούθηση, µέσω ΕΣΠΑ).

Παρακαλούµε πολύ όπως ενηµερώσετε τα Μέλη σας αποστέλλοντας τη συνηµµένη

ανακοίνωση και όπως αναρτήσετε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας.

Για το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ,

µε εκτίµηση Παπαθανασίου Μυρτώ

2118001644
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Συνάδελφοι, 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, ως Μέλος της Ένωσης Φορέων ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 

ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-

2013», υλοποιεί επιδοτούµενο πρόγραµµα, το οποίο είναι 

συγχρηµατοδοτούµενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο των πράξεων µε τίτλο: «Πρόγραµµα 

κατάρτισης /επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούµενους και εργαζόµενους 

σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας µε στόχο την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, 

στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου & στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου». 

 

Στο πλαίσιο του Έργου αυτού, προγραµµατίζει σεµινάριο 40ωρης 

διάρκειας στη Σύρο, µε έναρξη στις 25/6, µε τίτλο: 

 

«Οργάνωση µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης-Business to Business» 

 

Οι ωφελούµενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 5 /ανά ώρα 

κατάρτισης (δεν υπάρχει κόστος παρακολούθησης, αντιθέτως λαµβάνετε 

200€ µεικτά για την παρακολούθηση, µέσω ΕΣΠΑ). 

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούµε αποστείλετε στοιχεία επικοινωνίας 

στο mail dapostolopoulou@central.tee.gr και υποβάλλετε σχετική αίτηση 

στην ιστοσελίδα του έργου: 

 

www.epanakatartisi.gr, επιλέγοντας ως Φορέα υλοποίησης το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 

 

στην οποία µπορείτε να ενηµερωθείτε αναλυτικότερα για το έργο. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εργαζόµενοι µισθωτοί του Ιδιωτικού τοµέα ή 

αυταπασχολούµενοι. 


