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ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΙΑ 

 

 

σα πλαίςια σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσύψςη ςε σοπικό επίπεδο» σηρ Ππάξηρ 

«Δίκστο Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην Αισψλία», οπγανώθηκε σην 

Δετσέπα, 15 Ιοτνίοτ 2015 και ώπα 17.00, εκδήλψςη με θέμα «Ημέπα 

Καπιέπαρ ςσην Αισψλία “τγκπισικά Πλεονεκσήμασα σηρ Αισψλίαρ – 

Δτνασόσησερ Ανάπστξηρ Τγιούρ Βιώςιμηρ Επιφειπημασικόσησαρ - 

ημαςία Διαςύνδεςηρ σοτ Επιφειπήν με σιρ Αξίερ και σον Πολισιςμό, για 

ση Δημιοτπγία Νοοσποπίαρ  «Επιφειπημασικήρ  Απιςσείαρ”» ςσα γπαυεία 

σηρ Αισψλικήρ Αναπστξιακήρ Α.Ε. ΟΣΑ. και ςσο γπαυικό λιμάνι σηρ 

Νατπάκσοτ. 

Η δπάςη φψπίςσηκε ςε 3 υάςειρ : 

σην ππώση υάςη σηρ εκδήλψςηρ, ππαγμασοποιηθήκαν ςτνανσήςειρ 

μεσαξύ ανέπγψν ψυελούμενψν σηρ Ππάξηρ και επιφειπημασιών από σοτρ 

σομείρ σοτ Σοτπιςμού και σηρ Μεσαποίηςηρ/Στποποίηςηρ (Β2U), για σην 

εύπεςη θέςεψν επγαςίαρ ςσοτρ ψυελούμενοτρ και ση ςσήπιξη σψν 

επιφειπήςεψν μέςψ σψν επιφοπηγοτμένψν ππογπαμμάσψν σοτ ΟΑΕΔ. 

Μεσά από ππόςκληςη σοτ Επιμελησηπίοτ Αισψλοακαπνανίαρ 

παπετπέθηκαν 3 επιφειπημασίερ, δτο από σον σομέα σοτ Σοτπιςμού και 

έναρ από σον σομέα σηρ Μεσαποίηςηρ/Στποποιηςηρ και 10 ψυελούμενοι 

σηρ δπάςηρ. Ππαγμασοποιήθηκαν 30 ςτνενσεύξειρ και ςτλλέφσηκαν 10 

βιογπαυικά από σοτρ παπετπιςκόμενοτρ ψυελούμενοτρ για πεπαισέπψ 

ανάλτςη σοτρ από σοτρ ενδιαυεπόμενοτρ επιφειπημασίερ. 
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ση δεύσεπη υάςη σηρ εκδήλψςηρ «Ημέπα Καπιέπαρ ςσην Αισψλία» 

οπγανώθηκε Ημεπίδα με κύπιο ςσόφο να δοθεί ςσοτρ ψυελούμενοτρ και 

επιφειπημασίερ, μέςψ σψν παποτςιάςεψν και ειςηγήςεψν σψν ομιλησών, 

η σεφνογνψςία  ςφεσικά με:  

 Σιρ δτνασόσησερ ανάπστξηρ τγιούρ βιώςιμηρ επιφειπημασικόσησαρ 

πασώνσαρ ςσα ςτγκπισικά πλεονεκσήμασα σηρ Αισψλίαρ 

 Σην αλλαγή από σον παπαδοςιακό σπόπο πώληςηρ σοτ αγποσικού 

πποωόνσορ ςε ένα πιο ςύγφπονο δίνονσαρ σοτ τπεπαξία 

 Σην αναπστξιακή δτναμική σηρ ςύνδεςηρ σοτ πποωόνσορ με σην 

ιςσοπία και σον πολισιςμό σηρ κάθε πεπιοφήρ και σηρ ςψςσήρ 

εικόναρ (Brand) όςον αυοπά σην αύξηςη σψν πψλήςεψν και σψν 

εξαγψγών  

 Ση ςημαςία σοτ φπώμασορ και σην δύναμη σηρ ςτςκεταςίαρ ςσην 

διάθεςη αγοπάρ σοτ κασαναλψσή  

 Σιρ νέερ σάςειρ ςσιρ αγοπέρ σοτ εξψσεπικού όςον αυοπά σην 

εσικέσα ςτςκεταςίαρ σοτ στποποιημένοτ premium πποωόνσορ 

σπουίμοτ και ποσού  

 Ση δημιοτπγία νοοσποπίαρ  «επιφειπημασικήρ  απιςσείαρ» 

 

Ο κορ Γεώπγιορ Ρόμπολαρ, Τπεύθτνορ Ππάξηρ για σο Επιμελησήπιο 

Αισψλοακαπνανίαρ και ςτνσονιςσήρ σηρ εκδήλψςηρ, ετφαπίςσηςε όλοτρ 

σοτρ παπετπιςκόμενοτρ για σην ςτμμεσοφή σοτρ ςσην εκδήλψςη και αυού 

έκανε  μια γενική αναυοπά ςσιρ ενέπγειερ και σιρ δπάςειρ σηρ Α.. 

ΑΙΣΩΛΙΑ, σα αποσελέςμασα και σα ουέλη για σιρ σοπικέρ κοινψνίερ και 

σοτρ ανέπγοτρ, έδψςε σο λόγο ςσον κ. Κψςσικόγλοτ ψκπάση, Γενικό 

Γπαμμασέα σοτ Επιμελησηπίοτ Αισψλοακαπνανίαρ. 

Ο κορ Κψςσικόγλοτ ψκπάσηρ αναυέπθηκε ςσο ςημανσικό έπγο ποτ έφει 

παπαφθεί ςσα πλαίςια σψν Σοπικών φεδίψν για σην Απαςφόληςη 

ΣοπΑ, σην ανάγκη για εταιςθησοποίηςη σηρ κοινψνίαρ και σψν υοπέψν 

και σην ανάπστξη σηρ κοινψνικήρ εσαιπικήρ ετθύνηρ, ψρ βαςικό επγαλείο 

βελσίψςηρ σηρ απαςφόληςηρ σοτ άνεπγοτ πληθτςμού.  
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Σόνιςε σην ανάγκη ανάδειξηρ ενόρ νέοτ αναπστξιακού μονσέλοτ μέςα 

από σην στποποίηςη σοτ αγποσικού πποωόνσορ, σο Branding, σην 

εξειδικετμένη ςτςκεταςία, ση ςύνδεςη σοτ πποωόνσορ με σην ιςσοπία και 

σον πολισιςμό σηρ κάθε πεπιοφήρ και σα ουέλη ποτ μποπούν να 

αποκομίςοτν οι σοπικέρ επιφειπήςειρ και οι εν δτνάμει νέοι 

επιφειπημασίερ από σην αξιοποίηςή σοτ, βελσιώνονσαρ σην 

ανσαγψνιςσικόσησα και σην εξψςσπέυεια σοτρ και ενιςφύονσαρ εν σέλη 

σην απαςφόληςη μέςα από σην δημιοτπγία νέψν θέςεψν επγαςίαρ. 

Ο κορ Σπιανσαυύλλοτ Γεώπγιορ, εκδόσηρ σοτ πεπιοδικού All Pack Hellas, 

ανέδειξε και ανέλτςε σην ανάγκη για αλλαγή από σον παπαδοςιακό 

σπόπο πώληςηρ σοτ Αγποσικού πποωόνσορ δίνονσαρ τπεπαξία ςσο πποωόν 

και αναδεικνύονσαρ σιρ αναπστξιακέρ πποοπσικέρ ποτ τπάπφοτν ςσον 

αγποσικό σομέα ςσην πεπιοφή μαρ. 

Ο κορ Μππούςαληρ Δημοςθένηρ, γενικόρ Διετθτνσήρ σηρ Dasc Branding, 

μίληςε για σην αναπστξιακή δτναμική σηρ ςύνδεςηρ σοτ πποωόνσορ με 

σην ιςσοπία και σον πολισιςμό σηρ κάθε πεπιοφήρ και σηρ ςψςσήρ εικόναρ 

(Brand), όςον αυοπά σην αύξηςη σψν πψλήςεψν και σψν εξαγψγών.  

Ο κορ Γπηγοπηρ Κοκκοπηρ, Διετθύνψν ςύμβοτλορ σηρ Dot Repro Α.Ε., 

παποτςίαςε ση ςημαςία σοτ φπώμασορ και ση δύναμη σηρ ςτςκεταςίαρ 

ςσην διάθεςη αγοπάρ σοτ κασαναλψσή.  

Ο κορ Ατγεπινόρ Φασζηφπύςορ, Γενικόρ & Εμποπικόρ Διετθτνσήρ Forlabels, 

ανέλτςε σηρ νέερ σάςειρ ςσιρ αγοπέρ σοτ εξψσεπικού όςον αυοπά σην 

εσικέσα ςτςκεταςίαρ σοτ στποποιημένοτ premium πποωόνσορ σπουίμοτ 

και ποσού.  

Πποςκεκλημένορ ομιλησήρ ήσαν ο και ο Κορ. Κονσοφπήςσορ Γπηγόπηρ, 

ιδιοκσήσηρ σηρ εσαιπίαρ «Κονσοφπήςσορ Γπηγόπηρ & ια Ο.Ε.», ο οποίορ 

μίληςε για σην πποςψπική σοτ εμπειπία όςον αυοπά σο Branding και σην 

ςτςκεταςία πποωόνσψν ποιόσησαρ  ςσον κλάδο παπαγψγήρ ποτλεπικών. 
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Ακολούθηςαν επψσήςειρ και μια ενδιαυέποτςα ςτζήσηςη μεσαξύ σοτ 

κοινού και σψν ομιλησών, κασά σην οποία λύθηκαν απκεσέρ από σιρ 

αποπίερ σψν παπετπιςκόμενψν, κτπίψρ όςον αυοπά σον σπόπο φπήςηρ 

σψν επγαλείψν και μεθοδολογιών Μάπκεσινγκ ςφεσικά με σα premium 

πποωόνσα, σην στποποίηςη αγποσικών πποωόνσψν, αναυοπικά με σον 

κλάδο σπουίμοτ και όφι μόνο. 

σο σέλορ σηρ εκδήλψςηρ (σπίση υάςη), διοπγανώθηκε έκθεςη - 

γετςιγνψςία σοπικών πποωόνσψν ςσο λιμάνι σηρ Νατπάκσοτ με 

ππψσαπφικό ςσόφο σην παποτςίαςη καλών ππακσικών και καινοσομικών 

μεθόδψν οπγάνψςηρ και διαφείπιςηρ σηρ παπαγψγήρ & στποποίηςηρ 

πποωόνσψν ςσον Μεσαποιησικό Σομέα, καθώρ και σην πποβολή & 

πποώθηςη σψν πποωόνσψν & επιφειπήςεψν, σην ενίςφτςη σηρ 

εξψςσπέυειαρ σψν ΜΜΕ γενικά και σψν σοπικών παπαγψγών ειδικόσεπα .  

σο φώπο παπετπέθηκαν 32 επιφειπήςειρ και έναρ ύλλογορ (κπεοπψλών 

Νατπακσίαρ και Δψπίδαρ)  και ππαγμασοποίηςαν δπάςειρ γετςιγνψςίαρ, 

πποβολήρ & πποώθηςηρ σψν πποωόνσψν σοτρ. Παπάλληλα έγινε και 

ενημέπψςη για σην δπάςη  σηρ Αναπστξιακήρ ύμππαξηρ «ΑΙΣΩΛΙΑ».  

Σην εκδήλψςη σίμηςαν με σην παποτςία σοτρ πάνψ από 2.000 πολίσερ 

σηρ ετπύσεπηρ πεπιοφήρ σηρ Αισψλίαρ, οι οποίοι ενθοτςιαςσήκαν με σην 

πλούςια ποικιλία,  σην διασπουική αξία και σην τχηλή ποιόσησα σψν  

πποωόνσψν ποτ παπάγονσαι και στποποιούνσαι  ςσο νόμο 

Αισψλοακαπνανίαρ. 

Από σην νομό Αισψλοακαπνανίαρ ςτμμεσείφαν ςσην Εκδήλψςη 

Γετςιγνψςίαρ σοτ Επιμελησηπίοτ , ανά κλάδο πποωόνσψν, οι παπακάσψ 

επιφειπήςειρ ενιςφύονσαρ έσςι σην εξψςσπέυειά σοτρ: 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

ΓΑΙΑ ΣΡΟΥΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε., ΗΛΙΔΑ Α.Ε.Ε.Ε , ΚΣΗΜΑ ΕΤΘΤΜΙΟΤ  - ΩΡΕΩΝ, ΜΗΛΑ 

ΣΡΟΥΙΜΑ Ε.Ε, ΣΕΥΑΝΑΣΟ Γ. – ΣΟΡΒΑΝΣΖΗ . Ε.Π.Ε. Messolongi Fields 

LTD, ΠΡΕΒΕΝΣΖΑ ΕΤΘΤΜΙΟ “OLIVE GUEEN”, ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ  

ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ, ΙΘΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ, “LITHEO” Company. 
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ΟΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ 

ΑΥΟΙ ΣΡΙΚΕΝΕ ΟΕ, ΠΟΣΟΠΟΙΪΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ε.Π.Ε, 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑ (ΠΕΣΡΙΝΟ ΦΩΡΙΟ), ΚΡΑΙΑ ΩΣΗΡΙΟΤ, Ν&Ν 

ΓΡΙΒΑ Ο.Ε., ΠΛΟΤΜΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΘΕΣΙΑ ΕΠΕ, ,  ΠΑΙΟΠΟΤΛΟ ΑΒΕΕ. 

 

ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ Μποτσςώλη Α.Β.Ε.Ε., ΣΑΤΡΟ ΚΑΡΟΤΟ  AE, 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Α.Β.Ε.Ε, Ν. ΝΑΚΑ & ΤΙΟΙ ΟΕ, ΠΕΣΡΑΣΟ ΜΗΝΑ, ΑΥΟΙ 

ΠΑΠΟΤΣΗ Ο.Ε., ΓΡΑΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΑ. 

 

ΜΕΛΙ – ΟΠΡΙΑ – ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΥΤΣΑ – ΖΤΜΑΡΙΚΑ – ΑΛΑ – ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΑΡΩΜΑΣΑ, ΥΡΟΤΣΑ, ΑΤΓΟΣΑΡΑΦΟ. 

ΑΥΟΙ Π. ΚΟΤΣΕΡΗ Α.Ε,  ΑΥΟΙ ΣΕΥΟΤ & ΙΑ Ε.Ε, ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΟΝΣΟΦΡΗΣΟ 

& ΙΑ ΟΕ, ΚΑΛΑ Α.Ε., ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

(ΑΡΣΟΠΟΙΟ).ΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΦΡΤΟΤΛΑ ΣΟΤ ΗΛΙΑ, ΣΤΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ 

ΑΘΑΝΑΙΟΤ,  ΑΡΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ, ΜΠΑΡΙΑΜΗ ΑΡΓΤΡΩ ΣΟΤ ΦΡΗΣΟΤ, 

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΝETΑΙΡΙΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ. 
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