
                                                           

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε 

«ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» 

 

ΓΡΟΜΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΔΣΗΙΟ ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΗ 2014. 
 

Η εμπέδωζη μόνιμων ππακηικών ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηων οικονομικών και κοινωνικών παπαγόνηων είναι κπίζιμηρ ζημαζίαρ για ηην ανάπηςξη 

ζηο ηοπικό επίπεδο. Η κοινή δπάζη ηος ζςνόλος ηων ζςζηαηικών μεπών ηηρ κοινόηηηαρ ηποθοδοηεί ηο ζύνολο ηος ηοπικού οικονομικού και 

κοινωνικού κεθαλαίος και αναδεικνύει ηιρ δςναηόηηηερ ηηρ πεπιοσήρ και ηων ανθπώπων ηηρ. Βαζικό ζςζηαηικό ηηρ κοινήρ δπάζηρ είναι η 

κοινοποίηζη ηων επιμέποςρ ενεπγειών πος είηε ωρ ππωηοβοςλίερ θοπέων και επισειπήζεων, είηε ωρ ζςλλογικέρ ενέπγειερ μεγαλύηεπων 

οπγανιζμών, λαμβάνοςν σώπα ζηο σωπικό πλαίζιο αναθοπάρ. Για ηον λόγο αςηό ηο Σσέδιο Κοινήρ Δπάζηρ αποηελεί βαζικό ζςζηαηικό επιηςσίαρ 

και ζημείο αναθοπάρ  για κάθε αναπηςξιακή ππωηοβοςλία πος εκδηλώνεηαι με ηη ζςμμεηοσή ηων ηοπικών και οικονομικών ζςνηελεζηών.  
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Προοίμιο 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Πξάμεο -ΓΡΟΜΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ- ζπζηάζεθε ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε κε ηελ επσλπκία 

ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ / SOLIDARY LINKS απφ ηνπο θνξείο: Δθπαηδεπηηθέο & πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Γηάζηαζε Α.Δ., ηελ 

Δπξσζπκβνπιεπηηθή Δ.Π.Δ., ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο, ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Πξνζηαζίαο & Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Παηδηώλ «ΔΛΔΠΑΠ», ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο & Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Α.κ.ε.Α «Η 

Ηιηαρηίδα», ηελ Έλσζε Καηαλαισηώλ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο-ΙΝΚΑ, ηελ ΔΑ Μεζνινγγίνπ θαη ηελ Αζελατθή Αλαπηπμηαθή, ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» - Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Πιήξεο Δλζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο.  

Βαζηθφο ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο απνηειεί ε παξάιιειε πξνζέγγηζε θαη ππνζηήξημε αλέξγσλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ θαη 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηε δπλακηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην θαη ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδνληαη απφ απηφ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο (business 

driven networking). 

Σν ρέδην Γξάζεο βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηα πιαίζηα 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζπζηάδσλ ΜΜΔ κέζσ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ακνηβαίαο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Σν έξγν εληζρχεη ηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο κάζεζεο κεηαμχ ησλ ΜΜΔ γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

ιχζεσλ θαη εξγαιείσλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ηφζν ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζε λέεο ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

 

 



                                                           

                                            
 

Γεληθνί & Δηδηθνί ζηόρνη  

ηξαηεγηθόο ηόρνο Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηόρνη 

 

 

1. Πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ 

αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

2. Καηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

 Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των επιχειριςεων 

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 

 Διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν, ϊςτε να υπάρχει θ μεγαλφτερθ δυνατι ενθμζρωςθ και ωσ εκ τοφτου ςυμμετοχι ωφελουμζνων οι 
οποίοι προζρχονται κυρίωσ από ομάδεσ που βρίςκονται ςε κοινωνικό αποκλειςμό ι απειλοφνται από αυτόν και που βαςικό αίτιο τθσ 
κατάςταςισ τουσ είναι θ αδυναμία επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ λόγω πχ. χαμθλοφ μορφωτικοφ και οικονομικοφ επιπζδου, κοινωνικοφ 
ρατςιςμοφ κλπ. 

 Τθ γνωςτοποίθςθ τθσ Πράξθσ και τθν πλθροφόρθςθ γφρω από τισ βαςικζσ παραμζτρουσ  και τουσ ςτόχουσ τθσ. 

 Τθ διευκόλυνςθ τθσ αποδοχισ και υποςτιριξισ τθσ. 

 Τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των φορζων τθσ τοπικισ οικονομίασ ςχετικά με τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα άτομα 
που υφίςτανται διακρίςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ με απϊτερο ςτόχο τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν Πράξθ. 

 Τθν ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

 Τθν διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των ατόμων με αναπθρία ςτθν πλθροφορία. 

 Τθν επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ςυνζργειασ των δράςεων δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 Τθν προβολι των κετικϊν ςυνεπειϊν  από τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ ςτθν αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ περιοχισ και τθ διάχυςθ των 
αποτελεςμάτων του κάκε Σχεδίου. 

 Τθν ιςότιμθ προβολι τθσ ςυμβολισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΕΚΤ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ ωσ μζροσ του ευρφτερου ςχεδίου για τθν 
πραγματικι ςφγκλιςθ, τθν περιφερειακι  ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι ςτισ χϊρεσ–μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 



                                                           

                                            
 

Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ αλσηέξσλ γεληθψλ & εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζρέδην πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ εληάζζνληαη 

ζε 6 θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Μειέηεο Σνπηθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, γηα ηε δηάγλσζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ.  

 Γηθηύσζε & πλεξγαζία, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.   

 Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε – Δπηκόξθσζε - Πηζηνπνίεζε Γεμηνηήησλ, ζε αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζηαθέο 

απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο.  

 Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ηνπηθέο Δπηρεηξήζεηο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ησλ σθεινχκελσλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ αλέξγσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Δλεκέξσζε & Δπαηζζεηνπνίεζε, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε αλέξγσλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σν ρέδην Κνηλήο Γξάζεο  θαηά ην πξψην φζν θαη θαηά ην δεχηεξν έηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα  κέιε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ηφζν ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, φζν φκσο θαη ζην πιαίζην ησλ 

επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εθηφο ηνπ έξγνπ. Σν ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ζπγθξνηεί έλα ηζρπξφ  ζχλνιν γηα ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά 

κε ηηο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηδηθά δε ζε αληηθείκελα κε αλαπηπμηαθή δπλακηθή γηα ην ζχλνιν ηεο 

θνηλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  



                                                           

                                            
 

Η δομή και ηο περιετόμενο ηοσ Στεδίοσ Κοινής Δράζης 

Η θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Κνηλήο Γξάζεο απνζθνπεί ζηελ νξνζέηεζε κηαο ζεηξάο δεζκεχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλσζεί κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ επηδηψμεσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο. ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο αλαθέξνληαη  φιεο νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ Έξγνπ ελψ αλαθέξνληαη νη ππνζηεξηθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηα κέιε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο πξηλ θαη κεηά απφ θάζε πξνβιεπφκελε ελέξγεηα. 

Καηαγξάθεηαη ε αλακελφκελε ζπκβνιή θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ξφινο πνπ αλαιάβαλε θάζε εηαίξνο ηεο Α.. ελψ εθφζνλ έρεη ζρεδηαζηεί αλαθέξνληαη 

πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο απφδνζεο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ζπλνιηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ ρεδίνπ.  

Η ζπλδξνκή θαη ε ζπκκεηνρή παξαγφλησλ απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά αθνχ ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ πξνψζεζεο αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή κνλάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.   

Σν Κνηλφ ρέδην Γξάζεο απνηειεί πξντφλ δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη ε ηειηθή ηνπ δηαηχπσζε έρεη 

ραξαθηήξα δεζκεπηηθφ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

Η απνηχπσζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θάζε νξγαληζκνχ θαη ε θαηαγξαθή ησλ κέζσλ επίηεπμήο ηνπο ζπληζηά ηε δηαηχπσζε ελφο απινχ ρεδίνπ 

Γξάζεο. Κάζε θείκελν πνπ πεξηγξάθεη θεληξηθνχο ή δεπηεξεχνληεο ζηφρνπο θάπνηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αδξή πεξηγξαθή ησλ 

κέζσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο απνηειεί έλα ρέδην Γξάζεο.  

Η δηαηχπσζε ηνπ ρεδίνπ Κνηλήο Γξάζεο απνηειεί έιεγρν ησλ πηζαλνηήησλ λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θάζε ζηξαηεγηθφο ζηφρνο πνπ αξρηθά 

επηιέγεηαη αθνχ ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ιεπηνκεξψο νη θεληξηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ. ην ρέδην 

πεξηγξάθεηαη ε αιιεινπρία ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη ηα ρξνληθά φξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα (ή απνδεθηά) γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβάλνπλ θάζε επηκέξνπο ελέξγεηα ελψ αλακέλεηαη λα πεξηγξάθνληαη 

θαη νη πξαθηηθέο ζπλάξζξσζεο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ φπσο θαη ε ζπκβνιή θαζ’ ελφο εμ απηψλ.  

 

 



                                                           

                                            
 

 

Παξφηη ε απνηίκεζε θάζε ρεδίνπ γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί έγθπξν θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία νθείιεη λα 

απαληά ηα αθφινπζα: 

Πληρότητα. Οι επιμζρουσ ενζργειεσ που το απαρτίηουν ζχουν ςυνζχεια και λειτουργοφν προσ όφελοσ τθσ ςταδιακισ ωρίμανςθσ 
του ζργου; 

Σαφήνεια. Οι επιμζρουσ ρόλοι είναι ςαφϊσ καταμεριςμζνοι; Υπάρχει επικοινωνία μεταξφ των φυςικϊν προςϊπων που το 
υλοποιοφν και ςαφισ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και απονομισ ρόλων και αρμοδιοτιτων; 

Επικαιρότητα. Ανταποκρίνονται οι ςτόχοι αλλά και οι πρακτικζσ ςε τρζχουςεσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ ι του περιβάλλοντόσ 
του; Αναμζνονται εντάςεισ με το ςτενό και ευρφτερο περιβάλλον και με ποιο τρόπο ςχεδιάηεται να αντιμετωπιςτοφν;  

Πξνθαλψο, ε ζχληαμε κηθξψλ ε κεγαιχηεξσλ ρεδίσλ Κνηλήο Γξάζεο απνηεινχλ κέζν εμνηθνλφκεζεο πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ. πλνιηθά απηή ε 

δηαδηθαζία απμάλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη εληζρχεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Σαπηφρξνλα αλαβαζκίδεη ηε ινγνδνζία αθνχ 

απνηππψλνληαη ζαθψο ηφζν νη ζηνρεχζεηο σο πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί ζηφρνη φζν θαη ηα κέζα πνπ πξνυπνινγίδνληαη ελψ αλαθνηλψλνληαη θαη κε ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα.  

Πξνεηνηκάδνληαο ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

1. Τα πρόςωπα, οι ομάδεσ, κακϊσ και θ ιςχφσ τουσ, που εμπλζκονται ςτο ςφνολο ι ςε τμιματα τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου ι 
ακόμθ και όςουσ αναμζνεται να επθρεάςει άμεςα ι ζμμεςα θ εφαρμογι του. 

2. Ο τρόποσ με τον οποίο τόςο κατά τθ ςφνταξθ όςο και τθν εφαρμογι κα εμπλακοφν περιςςότερα μζλθ τθσ κοινότθτασ και 
τον τρόπο με τον οποίο κα εμπλακοφν κακοδθγθτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

3. Η κάκε επιμζρουσ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται και να είναι ςυμβατι με τισ αρχζσ και τουσ 
κεντρικοφσ ςτόχουσ του εγχειριματοσ. Το Σχζδιο τόςο ςτο ςφνολό του όςο και ςτα επιμζρουσ τμιματά του κα πρζπει να 
υπθρετεί το ίδιο πλαίςιο αρχϊν και αξιϊν.  



                                                           

                                            
 

4. Η διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ για τθν πορεία του ζργου κα πρζπει να διαςφαλίηεται ςε κάκε φάςθ ενϊ κα πρζπει να 
υπάρχει πλιρθσ ενθμζρωςθ ςτο εςωτερικό του φορζα που υλοποιεί το ζργο 

5. Σχεδιαςμόσ και τιρθςθ θμερολογίου του ζργου το οποίο κα αποτυπϊνει τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ του οργανιςμοφ να 
προωκιςει και να υποςτθρίξει τθν ωρίμανςθ του ζργου 

 

To ρέδην Κνηλήο Γξάζεο επηδηψθεη ηελ θσδηθνπνηεκέλε απνηχπσζε κηαο ζεηξάο δεδνκέλσλ θαη πξαθηηθψλ, δειαδή ηε ζχλζεζε ζεσξεηηθψλ θαη 

εκπεηξηθψλ γλψζεσλ ζε έλα ζχληνκν θαη ζαθέο θείκελν ηεξάξρεζεο ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο κηθξφο ε κεγαιχηεξνο ζηφρνο, ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε δεδνκέλνπο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί έλαο επξχηεξνο θαη γεληθφο ζθνπφο. Απαηηεί ηε ζπλεξγαζία 

επηκέξνπο κνλάδσλ (αηφκσλ θπξίσο) θαη είλαη έλα θείκελν εξγαζίαο πνπ θαζνδεγεί κηα Οκάδα Δξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη ζπζηεκαηηθά 

κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ελεξγεηψλ θξίλνπλ ηελ ηειηθή επηηπρία. Σα ζρέδηα δξάζεο εκπιέθνπλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ γεληθφ θαη ηνπο επηκέξνπο 

ζηφρνπο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο απαξαίηεην θξίζεθε λα: 

 Υπάρχει διατυπωμζνθ ακριβισ αποτφπωςθ των δεδομζνων του περιβάλλοντοσ εφαρμογισ του Σχεδίου 

 Τεκοφν βαςικοί και δευτερεφοντεσ ςτόχοι ωσ αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ των εμπλεκόμενων παραγόντων 

 Υπάρχει ςαφισ γνϊςθ των διακζςιμων υλικϊν και άυλων πόρων 

 Διατυπωκεί ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του Σχεδίου, των μθχανιςμϊν και των εργαλείων που χρθςιμοποιεί κακϊσ και τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ του να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του 

 

 



                                                           

                                            
 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αθνινπζείηαη απφ ηα κέιε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ζπλερήο 

θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδεηαη:  

● θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και των επιμζρουσ δράςεων ι παραδοτζων προϊόντων 

● ο βακμόσ προόδου που επιτυγχάνεται,  

● θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομαδικισ εργαςίασ αλλά και θ ςυμβολισ κάκε εμπλεκόμενου ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ,  

● αν ο χρόνοσ, οι οικονομικοί πόροι και το υλικό, που είχαν προβλεφκεί κατά το ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ, επαρκοφν για τθν 
αποτελεςματικι υλοποίθςι τθσ.  

Απφ κηα ηέηνηα εμέηαζε είλαη ελδερφκελν λα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα θάπνηεο αλαπξνζαξκνγέο ή αιιαγέο ζην ρξφλν, ζηνπο πφξνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο 

εθαξκνγήο ή ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη απνθιίζεσλ απφ ην αξρηθφ ζρέδην, απηέο θαηαγξάθνληαη απφ 

ηελ νκάδα θαη αηηηνινγνχληαη.  

Σν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο θάζε ρεδίνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο σο πεγέο ην εκεξνιφγην 

ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηηο πεγέο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη, ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε αμηνινγεί:  

● τισ ενζργειεσ προϊκθςθσ του ζργου και των ςκοπϊν του,  

● τα αποτελζςματα των διαφόρων ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί (οι ενζργειεσ βελτίωςαν πράγματι 
αυτό που ζπρεπε να βελτιϊςουν;)  

● τα αποτελζςματα των ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τθ γενικι λειτουργία και τα επιτεφγματα ςτο πεδίο εφαρμογισ, εν 
προκειμζνω ςτθν τοπικι κοινωνία. 

 

 



                                                           

                                            
 

πκπεξαζκαηηθά ζεκεία θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο είλαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

● Οργάνωςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν που ςυνκζτουν το Σχζδιο 

Αναφορικά με τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ ςθμειϊνεται ότι αυτι αφορά πάντοτε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα αλλά 
κακορίηεται και από τθν ενεργό ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων. Ο ςυντονιςτισ είναι απαραίτθτο να εμπνεφςει τα κίνθτρα 
τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ του ςυνόλου των παραγόντων προωκϊντασ τθ θ ςυλλογικι λιψθ αποφάςεων και θ ανάπτυξθ 
ςχζςεων ιςοτιμίασ και ςυνεργαςίασ ενιςχφουν τθν αποδοχι, τθν εγκυρότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ.  

● Αξιοπιςτία του Σχεδίου, αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ τθσ Ομάδασ Ζργου, του χρόνου και των πόρων που διακζτουν να 
φζρουν ςε πζρασ τθν αποςτολι τουσ 

Η ορκι αποτίμθςθ των δυνατοτιτων των εταίρων, του ευρφτερου πλαιςίου και προφανϊσ των διακζςιμων πόρων 
ςυμβάλει ςτο βακμό αξιοπιςτίασ του αρχικοφ Σχεδίου. Είναι απαραίτθτθ θ πρόνοια ςχετικά με τθ ςχζςθ: α)  μεταξφ 
βραχυπρόκεςμων (μικρότερων του ενόσ ζτουσ) και μακροπρόκεςμων προτεραιοτιτων, β) μεταξφ του προγραμματιςμοφ 
νζων προτεραιοτιτων για δράςθ και τθσ «εδραίωςθσ» των αποτελεςμάτων από ιδθ εφαρμοςμζνεσ δράςεισ,  γ)  μεταξφ 
κεμελιωδϊν (που ςυνδζονται με δράςεισ «υποδομισ») και δευτερευουςϊν προτεραιοτιτων, κακϊσ οι πρϊτεσ είναι εκείνεσ 
που προςφζρουν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ των δεφτερων 

● Ανταπόκριςθ του Σχεδίου ςτισ ςυνκικεσ που πρόκειται να εφαρμοςτεί και τισ ιδιαιτερότθτεσ τόςο του οργανιςμοφ που κα 
το υλοποιιςει όςο και τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία απευκφνεται. 

Τα επιμζρουσ δεδομζνα διαμορφϊνουν τισ ςυνκικεσ κακϊσ και το πλαίςιο του Σχεδίου κζτοντασ τισ παραμζτρουσ που 
είδαμε παραπάνω. Η προςαρμογι γενικϊν ςχεδίων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μζλουσ τθσ Α.Σ. είναι απαραίτθτθ διαδικαςία 
προκειμζνου να αποφευχκοφν οι αςτοχίεσ.  

 



                                                           

                                            
 

Το Στέδιο Κοινής Δράζης ηοσ Έργοσ για ηο 2014 

 

Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» αλέιαβε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο  δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο  αιιά θπξίσο κεηαμχ θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ άιισλ Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα επξχηεξν δίθηπν ζπλεξγαζίαο κε ππξήλα ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε. 

ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε  ηφζν ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα  ππάξμεη ε κέγηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο & απαζρφιεζεο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ, λα ππάξμεη πξνζδηνξηζκφο θνηλψλ 

πεδίσλ παξέκβαζεο θαη λα επηηεπρζεί ζπλέξγεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εμειίζζνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. πζηάζεθε έλα 

Γίθηπν Ακνηβαίαο Μάζεζεο θαη πλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηεο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρέδην. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα ήηαλ λα αμηνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο δνκέο θαη πφξνη ζηα πιαίζηα 

ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ & ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλψηεξν ζθνπψλ, θαη γηα ηνλ κέγηζην ζπληνληζκφ  φισλ ησλ θνξέσλ, ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αλέιαβε, κε 

δηαβνχιεπζε αιιά θαη κε ηελ θαζνδήγεζε  ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο Αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο ζπληειεζηέο, ηα κέιε ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο θαη ηεο άιιεο Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο ηε ζχληαμε,  ηνπ Κνηλνύ ρέδην Γξάζεο γηα ην 2013.  

Σν Κνηλό ρέδην Γξάζεο γηα ην 2013 απνηέιεζε  ζεκαληηθφ εξγαιείν ζπλέξγεηαο θαη βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηνπ 

Γηθηχνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ  ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ επηηπρεκέλνπ παξαδείγκαηνο ηνπ 2013 ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αλέιαβε ζε δηαβνχιεπζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

θνξείο ηνπ δηθηχνπ, ηα κέιε ηεο αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο, ηεο ινηπέο αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο θαη πάληα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

Αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο, ηε ζχληαμε ηνπ Κνηλνύ ρεδίνπ Γξάζεο θαη γηα ην 2014.  

 

ην ζρέδην Απηφ ζα απνηππσζνχλ εκεξνινγηαθά φιεο νη ελέξγεηεο - δξάζεηο πνπ πξέπεη θάζε εηαίξνο λα πινπνηήζεη ην 2014 θαζψο θαη  

παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο αιιά θαη ησλ εηδηθψλ αθξναηεξίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, 

ηνπο απνδέθηεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα κηαο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο.  

Δπίζεο ζα θαηαγξαθνχλ φιεο νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο (εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, workshops, δηαιέμεηο, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, αμηνπνίεζε 

εζίκσλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ, αμηνπνίεζε παξάιιεισλ γεγνλφησλ, εηδηθέο επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο ζηα ζρνιεία θαη ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θ.α.), δηαθφξσλ θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ άιισλ Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα 

ην 2014 θαη πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ, γεληθψλ & εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο Πξάμεο. 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Ιαλνπάξηνο 2014 

Δλέξγεηα  πληνληζκόο θαη δηαρείξηζε (project Management) - Έλαξμε δηαβνύιεπζεο θαη ζύληαμεο εηήζηνπ θνηλνύ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην 2014. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. 

 

----------------------- 

 

 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

 

Ιαλνπάξηνο 2014 - 

On Going – 

Γεθέκβξηνο 2014. 

 

 

 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

INTERNET – 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ

-COURIER, 

ΣΗΛ. 

Αλάξηεζε ζην Πνξηαι ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο – 

Απνζηνιή κε email θαη κε 

ηαρπδξφκην ζηνπο θνξείο 

ηνπ δηθηπνχ θνηλήο δξάζεο,  

ζε Α.. ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο θαη ζηνπο θνξείο 

ηεο ζχκπξαμεο –

πλαληήζεηο εξγαζίαο. 

Γηθηχσζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο Α..,  

θνξέσλ, ζπιιφγσλ, 

ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ 

γεληθφηεξα θαη ησλ 

άιισλ Αλαπηπμηαθψλ 

πκπξάμεσλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα 

επξχηεξν δίθηπν 

ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλέξγεηαο . 

Πιεξνθφξεζε, ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ γηα 

αλέξγνπο , ελεκέξσζε 

γηα ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, ησλ 

θαηλνηφκσλ 

ζηξαηεγηθψλ 

εθπαίδεπζεο θαη δηα 

βίνπ κάζεζεο, ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία 

θαη δηαθφξσλ άιισλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ θνηλσληθή έληαμε 

κείσζε ηνπ 



                                                           

                                            
 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ & 

απαζρφιεζε ησλ 

νκάδσλ ζηφρσλ. 

Δλίζρπζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, ελίζρπζε 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

 

Δλέξγεηα ΗΜΔΡΙΓΑ - «Δλίζρπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ησλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα Δμσζηξέθεηαο» Δ΄ Κύθινο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηεξηαθή 

Δηαηξεία Αλάπηπμεο 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

Γεπηέξα, 21 

Ιαλνπαξίνπ 2014, 

ψξα 19:00κ.κ 

 

 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ

-COURIER. 

On line streaming Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο 

κε email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηεο δπλαηφηεηεο  

ησλ επηρνξεγνπκέλσλ 

εκηλαξίσλ ηνπ ΔΠΑ 

σο εξγαιεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Απφθηεζε ησλ 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=8958


                                                           

                                            
 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.   άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

, εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ 

επηρεηξεκαηηθήο 

ζθέςεο θαη δηθηχσζεο 

ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο 

λννηξνπίαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο (clusters) 

γηα ηελ επίηεπμε 

θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ. 

Καηαλφεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ςπρηθά αζζελώλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ο χιινγνο Φπρηθήο 

Τγείαο ηεο Πάηξαο 

(.Ο.Φ.Τ. Παηξψλ) 

θαη ν Φπρηαηξηθφο 

Σνκέαο ηεο 

Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδαο 

Μεζνινγγίνπ. 

Σξίηε, 22 

Ιαλνπαξίνπ 2014, 

ψξα 19:00κ.κ 

 

Σξηθνχπεην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν 

ηεο Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ

-COURIER. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο 

ζε blog ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.   

Αχμεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο 

Κνηλσληθήο επζχλεο – 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 



                                                           

                                            
 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα  Ηκεξίδα κε ζέκα - «Νέεο ζηξαηεγηθέο γηα ζέκαηα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ελόςεη ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηόδνπ 2014-2020». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Σν Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο 

άββαην, 25 

Ιαλνπαξίνπ 2014, 

ψξα 18:30κ.κ 

 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ

-COURIER. 

On line streaming Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο 

κε email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.   

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηεο δπλαηφηεηεο 

ρξήζεο ησλ 

επηρνξεγνπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ ηνπ ΔΠΑ 

σο εξγαιεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη έλαξμεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε 

θιάδνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

έξεπλα. Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Πξόζθιεζε ζε ζύζθεςε – αλνηθηό δηάινγν γηα ηελ εμεύξεζε θνηλνύ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ιόγν ησλ Δμσπξαγκαηηθώλ 

πξνζηίκσλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 



                                                           

                                            
 

Σν Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε 

ινηπνχο θνξείο ηνπ 

λνκνχ κέιε θαη ηνπ 

δηθηχνπ ηεο Α.. 
 

Γεπηέξα, 27 

Ιαλνπαξίνπ 2014, 

ψξα 18:00κ.κ 

 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA- 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ-

COURIER. 

On line streaming Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο 

κε email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – Αλάξηεζε 

ηεο πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.   

Αχμεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο 

Κνηλσληθήο επζχλεο – 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Καηαλφεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα : «Δπηθνηλσλία- Γηαρείξηζε πγθξνύζεσλ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Οη χιινγνη 

Γηδαζθφλησλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αξρνληνρσξίνπ  ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ 

«Οδπζζέαο» - 

Κέληξνπ Πξφιεςεο 

ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο 

Τγείαο Π.Δ. Αηη/λίαο 

Γεπηέξα, 27 

Ιαλνπαξίνπ 2014, 

ψξα 17:00κ.κ 

 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 

Αξρνλνρσξηνπ. 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-  

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο 

ζε blog ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Αχμεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο 

Κνηλσληθήο επζχλεο – 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Φεβξνπάξηνο 2014 

Δλέξγεηα Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε, ζην πιαίζην ηεο  3ε Πξόζθιεζε κέηξνπ 123 Α -  Πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγηθώλ 

θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

άββαην 1 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18:00κ.κ.. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε 

email.Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – Αλάξηεζε 

ηεο πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηελ 3
ε
 Πξφζθιεζε 

κέηξνπ 123 Α -  

Πξνζηηζέκελε αμία ησλ 

γεσξγηθψλ θαη 

δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηελ δπλαηφηεηα 

έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ε θαη 

απαζρφιεζεο ζε ηνκείο 

ηεο αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

εηδηθά ζε απνκνλσκέλεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κε 

κεγάια πνζνζηά 

αλεξγίαο. Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα πλάληεζε Δξγαζίαο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Έλσζε Καηαλαισηψλ 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο  

Φεβξνπάξηνο 

2014 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

ΣΗΛ. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε 

email.Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

Γηθηχσζε ηεο 

Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο 

κε ηνπο ηνπηθνχο 

ζπληειεζηέο – ηα κέιε 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο άιιεο 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018


                                                           

                                            
 

email.Σει. επηθνηλσλία 

κε ηα κέιε ηεο 

αλαπηπμηαθήο 

ζχκπξαμεο. 

Αλαπηπμηαθέο 

πκπξάμεηο. 

Δλέξγεηα Γεκηνπξγία Social Media Kit. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο  

Φεβξνπάξηνο 

2014 

Γηαδίθηπν – Social 

Media - Facebook 

INTERNET On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

Αλάξηεζε ζε άιια social 

media – θαη ζε ζειίδεο 

κειψλ ησλ social media 

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο .Δλεκέξσζε ησλ 

δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ  

εξγνδνηψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

Δλέξγεηα πλαληήζεηο παξαθνινύζεζεο – θαζνδήγεζεο ησλ σθεινύκελσλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. – 

ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΔΤΣ

ΙΚΗ ΔΠΔ – ΔΛΔΠΑΠ - 

ΗΛΙΑΥΣΙΓΑ  

ΟΝ GOING.    Παξαθνινχζεζε ησλ 

σθεινχκελσλ κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο 

Απαζρφιεζεο. 

Δλέξγεηα Έθδνζε ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ιεξά Μεηξφπνιε 

Αηησιίαο & 

Αθαξλαλίαο.  

Φεβξνπάξηνο 

2014 

   Γηθηχσζε ηεο 

Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο 

κε ηνπο ηνπηθνχο 

ζπληειεζηέο – ηα κέιε 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο άιιεο 

Αλαπηπμηαθέο 

πκπξάμεηο. 

Δλέξγεηα Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

Φνξέαο πινπνίεζεο Ηκεξνκελία Σόπνο Πξαθηηθέο Δηδηθέο πξαθηηθέο ηόρνη 



                                                           

                                            
 

πξνώζεζεο πξνώζεζεο 

ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. 20/02/2014 έσο 

06/03/2014 

Υαξίιανπ Σξηθνχπε 

& Βαιηηλψλ, 

Αγξίλην. 

  Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε – παξαγσγή 

αγξνηνδηαηξνθηθσλ 

πξντφλησλ. 

Δλέξγεηα Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΔΤΣ

ΙΚΗ ΔΠΔ 

Φεβξνπάξηνο 

2014 

Αλαζηαζηάδε 12.   Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε – 

Πεξηβαιινληηθή 

Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηα Πξόγξακκα επηκόξθσζεο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. Φεβξνπάξηνο 

2014 

Υαξίιανπ Σξηθνχπε 

& Βαιηηλψλ, 

Αγξίλην. 

  Δπηκφξθσζε 

σθεινπκέλσλ 

Δλέξγεηα Καηάξηηζε Δπηκόξθσζε - On the job Training. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. - 

ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΔΤΣ

ΙΚΗ ΔΠΔ 

Φεβξνπάξηνο 

2014 - on going 

   Δθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

Άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο.  

Δλέξγεηα Δθδήισζε κε ζέκα  : "Δπηρεηξεκαηηθό Υσξηό Αηησιναθαξλαλίαο. 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο 

Αγξηλίνπ - Οκνζπνλδία 

Δπαγγεικαηηψλ, 

Βηνηερλψλ 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

άββαην 1 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18:00κ.κ.. 

Παπαζηξαηεην 

Μέγαξν , πι. 

ηληξηβαληνχ, 

Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

Απφθηεζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ , 

εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ 

επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο - 

Καηαλφεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9018


                                                           

                                            
 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

πεξηβάιινληνο 

Γπλαηφηεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο  ε θαη 

απαζρφιεζεο ζε 

ζηνρεπφκελνπο ηνκείο ηεο 

αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

φρη κφλν εηδηθά ζε 

απνκνλσκέλεο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο κε κεγάια 

πνζνζηά αλεξγίαο. 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Παξνπζίαζε βηβιίνπ κε ηίηιν: ''Παξάγσλ Διιάο, Οη ειιεληθέο αμίεο γηα κία λέα Δπξώπε'' . 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γεξκαλφ-Διιεληθν 

Δπηρεηξεκαηηθφ 

πλδέζκνπ (DHW) 

Σεηάξηε 5 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18:30κ.κ.. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Απφθηεζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ , 

εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγηάο ηεο 

Οηθνλνκίαο ζε απηφ πνπ 

ελλννχκε Δπξσπατθή 

Αγνξά - Καηαλφεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ 

Διιεληθνχ-Δπξσπατθνχ 

πεξηβάιινληνο. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 



                                                           

                                            
 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Δλαξθηήξηα Ηκεξίδα ηεο Α.. "ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ". 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΑΝ.ΑΙΣ. Α.Δ. Ο.Σ.Α., Παξαζθεπή, 07 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18.00κ.κ. 

Γεκαξρείν 

Οηληάδσλ ζην 

Νενρψξη ηνπ 

Γήκνπ Ι. Π. 

Μεζνινγγίνπ 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηεο δξάζεηο, ηε 

ζθνπηκφηεηα θαη ηα 

αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο 

Πξάμεο 

 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα Δλεκέξσζεο κε ηίηιν : «ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΡΑΗ Α(Γ)ΡΧΓΟ ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Win toWin – Business 

Consultants, εηαίξν 

ηεο χκπξαμεο. 
 

Παξαζθεπή, 07 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18.00κ.κ. 

Ξελνδνρείν Nafs, 

Αζαλαζηάδε Νφβα 33, 

Ναχπαθηνο 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηεο δξάζεηο, ηε 

ζθνπηκφηεηα θαη ηα 

αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο 

Πξάμεο 

 

Δλέξγεηα Δθδήισζε γηα ην Ηιεθηξνληθό Καιάζη Πξντόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γ.Δ.  

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Π.Γ.Δ. Σεηάξηε 12 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 κε ψξα 

έλαξμεο 

17:30κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε 

email.Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπ Ηιεθηξνληθνχ 

Καιαζηνχ Πξντφλησλ σο 

εξγαιείνπ ζηήξημεο ηεο 



                                                           

                                            
 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζην 

λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο.  

Δλέξγεηα 1o εξγαζηήξη δηαβνύιεπζεο "Παξάγσ, Αμίδσ, Πξνρσξώ",  πδήηεζε-αληίδνην ζηελ θξίζε, ζηελ αλεξγία. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

Σεηάξηε 19 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

17:00κ.κ.  

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Γηθηχσζε ηεο 

Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο 

κε ηνπο ηνπηθνχο 

ζπληειεζηέο – ηα κέιε 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο άιιεο 

Αλαπηπμηαθέο 

πκπξάμεηο. Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ – λέα 

εξγαιεία ζηήξημεο ηεο 

Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζην 

λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο 

Δλέξγεηα 
Ηκεξίδα κε ζέκα: «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη επθαηξίεο απαζρόιεζεο ησλ αλέξγσλ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9087
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9087
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9087
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9087
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=9087


                                                           

                                            
 

ΔΝΧΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

αββάην 22, 

Φεβξνπαξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18.00κ.κ. 

Αίζνπζα ΣΔΔ, 

Παλαγνπνχινπ θαη 

Πάλνπ νχινπ, 

Αγξίλην 
 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA. 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηεο δξάζεηο, ηε 

ζθνπηκφηεηα θαη ηα 

αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο 

Πξάμεο. 

 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα : “ ηξαηεγηθό ζρέδην αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηεο ειαηνθνκίαο ζην Γήκν Αγξηλίνπ ”. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Γήκνο Αγξηλίνπ – 

Σξηρσλίδα ΑΔ. 

27
ε
 Φεβξνπαξίνπ 

2014 
 
εκέξα 

Πέκπηε θαη ψξα 

18.00κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο – Αθίζεο. 

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ 

θαιιηέξγεηαο – λέα 

εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο 

Νεαληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα. θαηαλφεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

γεσξγηθψλ θαη 

δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Μάξηηνο 2014 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα εξγαζίαο κε ζέκα: «Μόληκνο Δθζεζηαθόο ρώξνο Πώιεζεο θαη πξνβνιήο Σνπηθώλ 

Σππνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ Σξνθίκσλ & Πνηώλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

H «Σξηρσλίδα Α.Δ.» ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη 

ηελ «Έλσζε Αγξηλίνπ» 

Ηκέξα Πέκπηε  

06 Μαξηίνπ 2014 

θαη ψξα 18:30κ.κ. 

Αλαθαηληζκέλν 

θηίξην ηεο Παιηάο 

Λαραλαγνξάο ζην 

Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Παξνπζίαζε θαη 

πξνβνιή επηηπρεκέλσλ 

πξαθηηθψλ ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

λέα εξγαιεία 

πξνψζεζεο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζην δήκν Αγξηλίνπ. 

Γεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα. 

θαηαλφεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα: "Μνξθέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο: Αλαδνρή - Τηνζεζία". 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ο Γήκνο Ακθηινρίαο 

ζε ζπλεξγαζία κε ην 

7 Μάξηηνπ 2014 
 

εκέξα άββαην θαη 
Αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ 

INTERNET – 

MME – 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Δλεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ 



                                                           

                                            
 

Παξάξηεκα 

Πξνζηαζίαο Παηδηνχ 

Αηηηθήο "Η ΜΗΣΔΡΑ". 

ψξα 11.00π.κ. Γήκνπ Ακθηινρίαο. SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ. 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ηελ παηδηθή 

πξνζηαζία. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα ζπδήηεζε κε ζέκα  : «Ακαξησιόο άεξγνο θαη ακεηαλόεηνο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Η Ιεξά Μεηξφπνιηο 

Αηησιίαο θαη 

Αθαξλαλίαο 

Γεπηέξα 10 

Μαξηίνπ 2014 

θαη ψξα 

18:30’κ.κ. 

Παπαζηξάηεην 

Μέγαξν ηεο 

Γπκλαζηηθήο 

Δηαηξείαο 

Αγξηλίνπ. 

INTERNET – 

MME – ΣΗΛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο 

Δλεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκέλσλ 

Δλεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Αγξνηηθή εκεξίδα κε ζέκα: «Οη πξννπηηθέο ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κε ηε λέα ΚΑΠ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

H «Σξηρσλίδα Α.Δ.» ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη 

ηελ «Έλσζε Αγξηλίνπ» 

άββαην 15 

Μαξηίνπ 2014 

θαη ψξα 10.00 π.κ 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Γεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα. 

θαηαλφεζε ηεο 



                                                           

                                            
 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

 

 

 

 

 

Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ γεσξγηθψλ θαη 

δαζνθνκηθψλ 

πξντφλησλ. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα ελεκέξσζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ξνδηάο ζην Αγξίλην. 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΑΛΦΔΙΟ ΡΟΓΙ Α.Δ 

ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπηθνχο παξαγσγνχο 

ξνδηνχ. 

Πέκπηε 27 

Μαξηίνπ 2014 

θαη ψξα 5.30κ.κ 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ μελνδνρείν 

ΙΜPERIAL ζην 

Αγξίλην. 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ 

ζε θαηλνηφκεο 

θαιιηέξγεηεο. 

Γεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα κέζα 

απφ ηελ επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠΑ. Βειηίσζε 

θνηλσληθήο έληαμεο. 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε  ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Μνπζηθή βξαδηά από ην Μνπζηθό ρνιείν Αγξηλίνπ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 



                                                           

                                            
 

Σν Μνπζηθφ ρνιείν 

Αγξηλίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  

ΔΛΔΠΑΠ. 

άββαην 29 

Μαξηίνπ 2014 

θαη ψξα 7:00 κ. κ 

Αίζνπζα 

εθδειψζεσλ  

Μνπζηθνχ ζρνιεηνχ 

Αγξηλίνπ. 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε  ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Βειηίσζε θνηλσληθήο 

έληαμεο. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα : «ζύγρξνλα πξνβιήκαηα ησλ εθήβσλ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

χιινγνο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ 

Παξαβφιαο θαη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Κέληξν Πξφιεςεο ησλ 

Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο 

Τγείαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

«ΟΓΤΔΑ». 

Κπξηαθή 30 

Μαξηίνπ 2014 

θαη ψξα 11:00 

Αίζνπζα 

εθδειψζεσλ 

(Γπκλαζηήξην) ηνπ 

Γπκλαζίνπ – ΓΔΛ 

Παξαβφιαο. 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA, ΣΗΛ 

Απνζηνιή πξφζθιεζεο 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο . 

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ 

.Βειηίσζε θνηλσληθήο 

έληαμεο. Δλεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε  ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Απξίιηνο 2014 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα: «Γξόκνη Απαζρόιεζεο ζηελ Αηησιναθαξλαλία». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Σν Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

κέινο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ. 

2 Απξηιίνπ 

2014 εκέξα 

Σεηάξηε θαη 

ψξα 10.00π.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ-

COURIER. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. – 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.   

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο .Δλεκέξσζε ησλ 

δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ  

εξγνδνηψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Δλέξγεηα Ηιεθηξνληθέο εθδόζεηο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Κέληξν ε ΗΛΙΑΥΣΙΓΑ 
κέινο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ. 

Απξίιηνο 2014 Αηησιναθαξλαλία.   Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο .Δλεκέξσζε ησλ 

δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ  

εξγνδνηψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Δλέξγεηα Δλεκεξσηηθό έληππν. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ιεξά Μεηξφπνιε 

Αηησιίαο & 

Αθαξλαλίαο κέινο ηεο 

Απξίιηνο 2014 Αηησιναθαξλαλία.   Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο Κνηλσληθήο 



                                                           

                                            
 

Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ.. 

Έληαμεο .Δλεκέξσζε ησλ 

δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ  

εξγνδνηψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα ελεκέξσζεο κε ζέκα : πδεηώληαο γηα ην αζιεηηθό πλεύκα. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΠΑΔ Παλαηησιηθφο, ν 

Οιπκπηαθφο 

Παλαηησιίνπ, ν 

Τπεχζπλνο ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Αηησι/ληαο θαη ηα κέιε 

ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ 

Γπκλαζίνπ 

Παλαηησιίνπ 

2 Απξηιίνπ 

2014 εκέξα 

Σεηάξηε θαη 

ψξα 10.00π.κ. 

Γπκλάζην 

Παλαηησιηνπ. 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA- 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.   

Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ 

γηα ζέκαηα αζιεηηθήο 

βίαο, ξαηζηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ζεηηθνχ 

αζιεηηθνχ πλεχκαηνο. 

Βειηίσζε θνηλσληθήο 

έληαμεο. Δλεκέξσζε 

θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε  ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Δγθαίληα Μόληκνπ Δθζεζηαθνύ ρώξνο Πξνβνιήο θαη Πώιεζεο Σνπηθώλ Σππνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ 

Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ ηεο Πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

H «Σξηρσλίδα Α.Δ.» ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

11 Απξηιίνπ 

2014 θαη ψξα 
Αλαθαηληζκέλν 

θηίξην ηεο Παιηάο 

INTERNET – 

MME – 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 



                                                           

                                            
 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη 

ηελ «Έλσζε Αγξηλίνπ» 

19:30 Λαραλαγνξάο ζην 

Αγξίλην 

SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ. 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.   

Γξάζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο Δλεκέξσζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Δλεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ 

ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέα 

εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην 

δήκν Αγξηλίνπ. 

Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα. θαηαλφεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Γηαζθάιηζε  

ηεο πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα: «Γξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ Γήκσλ Αγξηλίνπ, Θέξκνπ θαη 

Ξεξνκέξνπ, πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο «SolNet 

PID». 

29 Απξηιίνπ, 

εκέξα Σξίηε & 

ψξα 12:00 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – 

MME – 

SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

– Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

Αλάιπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο 

ζηελ εξγαζία  

ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ  

πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 



                                                           

                                            
 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.   

απνθνκίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

Πξάμε «∆ξάζεηο 

θνηλσληθήο έληαμεο 

επάισησλ νκάδσλ ∆ήκσλ 

Αγξηλίνπ, Θέξκνπ θαη 

Ξεξνκέξνπ, 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

Αηησιναθαξλαλίαο» 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Μάηνο 2014 

Δλέξγεηα Δλεκεξσηηθό έληππν. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ιεξά Μεηξφπνιε 

Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο 

κέινο ηεο Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ.. 

Μάηνο 2014 Αηησιναθαξλαλία   Παξνπζίαζε θαη 

πξνβνιή ηνπ Σνπηθνχ 

ρεδίνπ Γξάζεο 

Κνηλσληθήο Έληαμεο. 

Δλεκέξσζε ησλ 

δπλεηηθψλ 

σθεινχκελσλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ  

εξγνδνηψλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα : «Σερλνινγία θαη Πνιηηηζκόο ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν 

Αγξηλίνπ. 

Γεπηέξα 5 Μαΐνπ 

2014 ζηηο 20:00 

κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET 

– MME – 

SOCIAL 

MEDIA-

ΣΗΛ. 

On line streaming Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο 

κε email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – Αλάξηεζε 

ηεο πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.   

Πιεξνθφξεζε, ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ γηα αλέξγνπο 

, ελεκέξσζε γηα ηα 

επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, ησλ 

θαηλνηφκσλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

ηερλνινγία, κείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, ελίζρπζε 



                                                           

                                            
 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα : «Αλεξγία, εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εηζνδήκαηα ζηελ Διιάδα». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δξγαηνυπαιιειηθφ θέληξν 

Αγξηλίνπ. 

 

Πέκπηε 9 Μαΐνπ  

2014 θαη ψξα 

19.00κ.κ. 

Αίζνπζα ηνπ 

Δξγαηηθνχ Κέληξνπ 

ζην Αγξίλην. 

INTERNET 

– MME – 

SOCIAL 

MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.   

Αλάδεημε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο 

αλεξγίαο ζην λνκφ 

επαηζζεηνπνίεζε 

θνξέσλ & επηρεηξήζεσλ 

, ελεκέξσζε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα αλέξγσλ, 

κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, ελίζρπζε 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

 



                                                           

                                            
 

Δλέξγεηα Δθδήισζε κε ζέκα: «Σν πξηλ θαη ην κεηά ζηελ Κνκκσηηθή Σέρλε». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ι.Δ.Κ. Ο.Α.Δ.Γ. 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ. 

Πέκπηε, 15 

Μαΐνπ 2014 θαη 

ψξα 17
νν

 κ.κ. 

Αίζνπζα εθδειψζεσλ 

ηεο ΔΠΑ. 

ΜΑΘΗΣΔΙΑ – 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ. 

INTERNET 

– MME – 

SOCIAL 

MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

Αλάιπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ 

θιάδνπ φζν αθνξά ηελ 

εξγαζία. 

Δπαηζζεηνπνίεζε  

επηρεηξήζεσλ, κείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, 

δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία.. 

Δλέξγεηα Δθδήισζε ελεκέξσζεο κε ζέκα: Πξόζθιεζε πξνγξάκκαηνο «ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ο.Α.Δ.Γ. 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ. 

Γεπηέξα, 19 Μάηνο 

2014 θαη ψξα 

11:40κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET 

– MME – 

SOCIAL 

MEDIA-

ΣΗΛ. 

On line streaming Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο 

κε email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – Αλάξηεζε 

ηεο πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.   

Δλεκέξσζε ησλ 

άλεξγσλ/σθεινπκελσλ 

γηα ην πξφγξακκα 

«ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ» 

θαη ηελ δπλαηφηεηα 

πξαθηηθήο άζθεζεο ε 

θαη απαζρφιεζεο ζε 

δηαθφξνπο ηνκείο ηεο  

Οηθνλνκίαο. 

Δπαηζζεηνπνίεζε  

επηρεηξήζεσλ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Ινύληνο 2014 

Δλέξγεηα Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Ινχληνο 2014. Υαξίιανπ Σξηθνχπε & 

Βαιηηλψλ, Αγξίλην. 

  Πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ 

θαη δεμηνηήησλ ησλ 

σθεινχκελσλ. 

Δλέξγεηα Σέηαξηε Αλαθνξά Γηθηύσζεο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

Ινχληνο 2014. Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

Email – Tει.  Γηθηχσζε – Γηνξγάλσζε 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα: «Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε αλζξώπσλ κε ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ο Γήκνο 

Ναππαθηίαο 

(Κνηλσληθφ Ιαηξείν 

Φπρηθήο Τγείαο), ην 

Κέληξν Κνηλνηηθήο 

Φπρηαηξηθήο Ν.Γ. 

Διιάδαο 

(ΚΔ.ΚΟΙ.ΦΤ),ν 

χιινγνο 

εξγαδνκέλσλ ζηα 

Κ. Τγείαο 

Ναππάθηνπ θαη 

Άλσ Υψξαο θαη ε 

εζεινληηθή νκάδα 

«Γξσ» 

Κπξηαθή 15 

Ινπλίνπ 2014 θαη 

ψξα 11:00΄π.κ 

Αίζνπζα ηνπ Ξελία. INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.   

Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο 

Κνηλσληθήο επζχλεο – 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Γηαζθάιηζε 

ηεο πξφζβαζεο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία 



                                                           

                                            
 

Δλέξγεηα Δθδήισζε κε ζέκα ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζην Αγξίλην. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

 Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

– ΔΠ.ΔΣ.ΑΝ.ΑΙΣ. 

κεινο ηεο Α.. 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΤΣΙΚΗ 

ΔΛΛΑΓΟ. 

Γεπηέξα 23 

Ινπλίνπ 2014 θαη 

ψξα 19:00κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 
Να αλαπηπρζνχλ 

κεραληζκνί δηθηχσζεο 

θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ 

νη ηνπηθνί θνξείο θαη ν 

επηρεηξεκαηηθφο ηζηφο 

ηεο πεξηνρήο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο 

πξννπηηθήο 

απαζρφιεζεο ησλ 

σθεινπκέλσλ. 
 

 

Δλέξγεηα Δθδήισζε κε ζέκα «Πξνώζεζε ηεο Απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν ηεο Μεηαπνίεζεο/Σππνπνίεζεο ζηελ 

Αηησιία». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

κέινο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο 

«ΑΙΣΧΛΙΑ».  

Πέκπηε, 26 

Ινπλίνπ 2014 θαη 

ψξα 18.00κ.κ. 

Αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο 

(2νο φξνθνο), ζηελ 

Πι. Μπφηζαξε, Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

Αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πξνψζεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ  

ηεο 

Μεηαπνίεζεο/Σππνπνίεζεο 

απφ ηελ Πξάμε «Γίθηπν 

Πξνψζεζεο ηεο 



                                                           

                                            
 

δηθηχσζεο Απαζρφιεζεο ζηελ 

ΑΙΣΧΛΙΑ»  

Δλέξγεηα «Ηκέξεο θαξηέξαο» ζην Μεζνιόγγη ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Η Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε 

«Δπηρεηξεκαηηθή 

Πξννπηηθή 

Αηησιναθαξλαλίαο» 

Παξαζθεπή 27 

Ινχληνπ 2014 θαη 

ψξα 9:30 π.κ. 

Κ.Δ.Κ. ΑΙΑ ζην 

Μεζνιφγγη 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο αλεξγίαο ζην λνκφ 

επαηζζεηνπνίεζε θνξέσλ 

& επηρεηξήζεσλ , 

ελεκέξσζε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα αλέξγσλ, 

κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

 

Δλέξγεηα Δθδήισζε κε ζέκα «Πξνώζεζε ηεο Απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αηησιία». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

κέινο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο 

Παξαζθεπή 27 

Ινχληνπ 2014 θαη 

ψξα 9:30 π.κ. 

Γξαθεία ηεο 

Αηησιηθήο 

Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. 

Ο.Σ.Α. ζηνλ 

Πιαηαλίηε Αληηξξίνπ. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ 

 Αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πξνψζεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηα 

http://www.aixmi-news.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9/%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9/item/26247-%C2%AB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9


                                                           

                                            
 

«ΑΙΣΧΛΙΑ».  νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ  

ηνπ Σνπξηζκνχ  απφ ηελ 

Πξάμε «Γίθηπν 

Πξνψζεζεο ηεο 

Απαζρφιεζεο ζηελ 

ΑΙΣΧΛΙΑ» 

Δλέξγεηα 3ν πκπόζην Μάξθεηηλγθ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ κε ζέκα «Σξώκε & Πίλνπκε Γπηηθά». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

«ΜΒΑ Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ» ηνπ 

Σκήκαηνο 

Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη 

Σξνθίκσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ 

Διιεληθή Αθαδεκία 

Μάξθεηηλγθ. 

άββαην, 28 

Ινπλίνπ 2014 θαη 

ψξα 18.00κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

On line streaming 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Παξνπζίαζε ζε 

άλεξγνπο/σθεινχκελνπο 

επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

Μάξθεηηλγθ απφ επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

Βειηίσζε θνηλσληθήο 

έληαμεο. 

Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Γηαζθάιηζε 

ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα δηθηύσζεο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ιεξά Μεηξφπνιε 

Αηησιίαο & 

Αθαξλαλίαο. 

Ινχληνο 2014  INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

Γηθηχσζε κε ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο. 



                                                           

                                            
 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Ινύιηνο 2014 

Δλέξγεηα Δθδήισζε ζην Αγξίλην γηα ην «Ηιεθηξνληθό θαιάζη πξντόλησλ » . 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

ην Γήκν Αγξηλίνπ 

θαη ηηο πιινγηθέο 

Αγξνηηθέο 

Οξγαλψζεηο ηεο 

Π.Δ. 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

Πέκπηε, 10 Ινπιίνπ 

2014  θαη ψξα 18:30, 

Κεληξηθή πιαηεία 

Αγξηλίνπ. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Δλεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην έξγν 

θαη ηα βήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο γηα 

λα εγγξαθεί ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ 

θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο.  

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 
Δλέξγεηα « Ηκέξεο θαξηέξαο ζην Νενρώξη ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Η Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε 

«Δπηρεηξεκαηηθή 

Πξννπηηθή 

Αηησιναθαξλαλίαο» 

άββαην 12 

Ινχιηνπ 2014 θαη 

ψξα 9:30 π.κ. 

Κ.Δ.Κ. ΣΙΡΚΑ 

ζην Νενρψξη. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα 

θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

Αλάδεημε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο 

αλεξγίαο ζην λνκφ 

επαηζζεηνπνίεζε 

θνξέσλ & 

http://www.aixmi-news.gr/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF/item/26666-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%C2%BB
http://www.aixmi-news.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9/%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/item/26679-%C2%AB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9


                                                           

                                            
 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

επηρεηξήζεσλ , 

ελεκέξσζε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα αλέξγσλ, 

κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, ελίζρπζε 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Οη Αλαπηπμηαθέο Πξννπηηθέο ηεο Αθαξλαλίαο ζην Πιαίζην ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Ιλζηηηνχην Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο 

(ΙΣΑΘΑΠ) 

Σεηάξηε 16 Ινχιηνπ 

2014 θαη ψξα 10:30 

π.κ. 

αξδίληα Αθαξλαλίαο INTERNET – MME 

- ΔΠΙΣΟΛΔ 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα 

θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

Παξνπζίαζε Κιάδσλ 

Αλάπηπμεο & Μέηξα 

Πνιηηηθήο Δμφδνπ απφ 

ηελ Κξίζε.  

Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

απαζρφιεζεο.  

Δλεκέξσζε  

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

 



                                                           

                                            
 

Δλέξγεηα εκηλάξην Δλαιιαθηηθώλ Καιιηεξγεηώλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Η Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε 

«Δπηρεηξεκαηηθή 

Πξννπηηθή 

Αηησιναθαξλαλίαο» 

Παξαζθεπή 18 

Ινπιίνπ θαη ψξα 9.30 

π.κ., 

Αίζνπζα ζεκηλαξίσλ 

ηνπ Κ.Δ.Κ. ΑΙΑ ζην 

Μεζνιφγγη. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα 

θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

Αλάδεημε ησλ 

δπλαηνηήησλ λέσλ 

θαιιηεξγεηψλ ζην λνκφ 

Αηησιναθαξλαλίαο σο 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο.  

Δλεκέξσζε  

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Δλίζρπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο . 

Δλέξγεηα εκηλάξην Δλαιιαθηηθώλ Καιιηεξγεηώλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Η Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε 

«Δπηρεηξεκαηηθή 

Πξννπηηθή 

Αηησιναθαξλαλίαο» 

άββαην, 19 Ινπιίνπ 

θαη ψξα 9.30 π.κ 

Κ.Δ.Κ. ΣΙΡΚΑ ζην 

Νενρψξη. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα 

θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

Αλάδεημε ησλ 

δπλαηνηήησλ λέσλ 

θαιιηεξγεηψλ ζην λνκφ 

Αηησιναθαξλαλίαο σο 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη απαζρφιεζεο.  

Δλεκέξσζε  

άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Δλίζρπζε ηεο 



                                                           

                                            
 

επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο . 

Δλέξγεηα Δθδήισζε ζην Μεζνιόγγη  γηα ην «Ηιεθηξνληθό θαιάζη πξντόλησλ » . 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

ην Γήκν 

Μεζνινγγίνπ θαη 

ηηο πιινγηθέο 

Αγξνηηθέο 

Οξγαλψζεηο ηεο 

Π.Δ. 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

Πέκπηε 24 Ινπιίνπ 

2014 θαη ψξα 6.30 

κ.κ. 

Πιαηεία Μάξθνπ 

Μπφηζαξε Ι. Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Δλεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην έξγν 

θαη ηα βήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο γηα 

λα εγγξαθεί ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ 

θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο.  

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία. 

 

http://www.aixmi-news.gr/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF/item/26666-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%C2%BB


                                                           

                                            
 

Μήλαο Αύγνπζηνο 2014 

Δλέξγεηα 4ε έθζεζε Σνπηθώλ Πξντόλησλ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

ην Γήκν 

Μεζνινγγίνπ. 

Πέκπηε 28 

Απγνχζηνπ έσο ηελ 

Κπξηαθή 31 

Απγνχζηνπ. 

Ληκάλη Ι.Π. 

Μεζνινγγηνπ. 

ΔΠΙΣΟΛΔ-

ΓΡΑΔΙ 

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Δπηζηνιέο ζε θνξείο 

ζπιιφγνπο 

νξγαλψζεηο θ.ι.π. – 

Γηαθεκηζηηθά 

banner./θπιιάδηα - 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Πξνβνιή ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Σφλσζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπο. Σφλσζε  ηεο 

απαζρφιεζεο. 

Πξνβνιή πξνηχπσλ 

πγηήο επηρεηξ/θνηεηαο 

ζηνπο άλεξγσλ/ 

σθεινχκελνπο. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Δθζεζηαθό πεξίπηεξν ηνπηθώλ πξντόλησλ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο - 

Α.. ΑΙΣΧΛΙΑ. 

Πέκπηε 28 

Απγνχζηνπ έσο ηελ 

Κπξηαθή 31 

Απγνχζηνπ. 

Ληκάλη Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

ΔΠΙΣΟΛΔ-

ΓΡΑΔΙ 

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Δπηζηνιέο ζε θνξείο 

ζπιιφγνπο 

νξγαλψζεηο θ.ιπ. – 

Γηαθεκηζηηθά 

banner./θπιιάδηα - 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

Πξνβνιή ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Σφλσζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπο. Σφλσζε  ηεο 

απαζρφιεζεο. 

Πξνβνιή πξνηχπσλ 



                                                           

                                            
 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

πγηήο επηρεηξ/θνηεηαο 

ζηνπο άλεξγσλ/ 

σθεινχκελνπο. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Workshop κε ζέκα «Ηιεθηξνληθό Καιάζη πξντόλησλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο - 

Α.. ΑΙΣΧΛΙΑ. 

Παξαζθεπή, 29 

Απγνχζηνπ 2014 θαη 

ψξα 18.30κ.κ. 

Υψξνο εκεξίδσλ 

ζηελ 4
ε
 Έθζεζε 

Σνπηθψλ Πξντφλησλ 

ζην ιηκάλη 

Μεζνινγγίνπ. 

 
 

ΔΠΙΣΟΛΔ 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Δπηζηνιέο ζε θνξείο 

ζπιιφγνπο 

νξγαλψζεηο θ.ιπ. – 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Αλαδεηρηνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ 

απηνχ αλαπηπμηαθνχ 

ηερλνινγηθνχ 

εξγαιείνπ θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ 

λα απνθνκίζνπλ νη 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ε ελ δχλακε λένη 

επηρεηξεκαηίεο απφ 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

βειηηψλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ εμσζηξέθεηα 

ηνπο θαη εληζρχνληαο 

ηελ απαζρφιεζε. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 



                                                           

                                            
 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα παξνπζίαζεο κε ζέκα, «Γίθηπν Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο ζηελ ΑΙΣΧΛΙΑ – Γεκηνπξγία 

θαη πξώηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο - 

Α.. ΑΙΣΧΛΙΑ 

Κπξηαθή,  31 

Απγνχζηνπ 2014 θαη 

ψξα 19.00κ.κ. 

Υψξνο εκεξίδσλ 

ζηελ 4
ε
 Έθζεζε 

Σνπηθψλ Πξντφλησλ 

ζην ιηκάλη 

Μεζνινγγίνπ. 

 

ΔΠΙΣΟΛΔ 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

ηφρνο είλαη λα 

ελεκεξσζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη 

θνξείο, λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ 

θαη λα 

δηακνξθσζνχλ 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο 

πνπ ζα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη 

ζα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο Πξάμεο. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ηίηιν: «Δκπνξία θαη Marketing Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ». 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ANAIT Α.Δ. ΟΣ- Κπξηαθή 31 Κ.Δ.Κ. ΣΙΡΚΑ ζην ΔΠΙΣΟΛΔ Μαδηθή απνζηνιή ηεο Γεκηνπξγία λέσλ 



                                                           

                                            
 

DATA RC A.E. Απγνύζηνπ 2014 θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

Νενρψξη. INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

νξηδφλησλ γηα 

επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

ελεκεξψλνληαο ηνπο 

άλεξγνπο 

σθεινχκελνπο  γηα 

ηνπο νξζνχο ηξφπνπο 

εκπνξίαο θαη 

Marketing ησλ 

Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ. 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο επηέκβξηνο 2014 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ηίηιν: «Αμίδσ – Παξάγσ – Πξνρσξώ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο - Α.. 

ΑΙΣΧΛΙΑ 

Γεπηέξα, 15 

επηέκβξηνπ 2014 

θαη ψξα  18:00κ.κ. 

Σξηθνππεην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν 

(Σέξκα 

Βιαρνπνχισλ) Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Η αλάδεημε ελφο 

λένπ αλαπηπμηαθνχ 

κνληέινπ κέζα απφ 

ηελ ηππνπνίεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ 

πξντφληνο, ην 

Branding, ηελ 

εμεηδηθεπκέλε 

ζπζθεπαζία, ηελ 

ζχλδεζε ηνπ 

πξντφληνο κε ηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο θάζε 

πεξηνρήο θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ 

λα απνθνκίζνπλ νη 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη νη ελ δπλάκεη 

λένη επηρεηξεκαηίεο 

απφ ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπ, βειηηψλνληαο 

ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ εμσζηξέθεηα 

ηνπο θαη εληζρχνληαο 

ελ ηέιε ηελ 

απαζρφιεζε κέζα 

απφ ηελ δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 



                                                           

                                            
 

Δλέξγεηα ΔΛΑΙΑ 2014. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Γήκνο Αγξηλίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνχην 

Διηάο θαη Τπνηξνπηθψλ 

Φπηψλ Υαλίσλ. 

26-27 Σεπτεμβρίου 

2014. 
πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην – 

ηελ παιηά αγνξά 

ζην Αγξίλην θαη ζην 

θηήκα Πηζάξη ζηελ 

ιίκλε Σξηρσλίδα. 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Η πξνβνιή θαη ε 

πξνψζεζε ηεο 

επηηξαπέδηαο ειηάο 

θαη ηνπ ειαηνιάδνπ 

δίλνληαο έκθαζε 

ζηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ζηε 

δηαηξνθηθή αμία 

ηνπο θαη ηηο 

επεξγεηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπο ζηελ 

πγεία ηνπ 

θαηαλαισηή. Η 

βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Μείωςθ του 
κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. 
Διαςφάλιςθ τθσ 
πρόςβαςθσ των 
ατόμων με 
αναπθρία ςτθν 
πλθροφορία. 

 



                                                           

                                            
 

 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα «Η ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ.). 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δξγαζηήξην «Παλαγία 

Διενχζα» 

Κπξηαθή 21 

επηεκβξίνπ 2014 

θαη ψξα 11:30. 

Αίζνπζα 

εθδειψζεσλ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

(πξψελ Ννκαξρίαο), 

ζην Μεζνιφγγη. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Σαρπδξνκηθή 

απνζηνιή. Μαδηθή 

απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία 

Δλέξγεηα Workshop παξνπζίαζεο ηνπ «Διιεληθνύ ζήκαηνο θηινμελίαο & πνηόηεηαο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο εηαίξνο 

ζηελ Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε «ΑΙΣΧΛΙΑ» ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Διιελνηηαιηθν 

Δπηκειεηήξην. 

Παξαζθεπή, 26 

επηεκβξίνπ 2014 

θαη ψξα 10.30π.κ.. 

Γξαθεία ηεο 

Αηησιηθήο 

Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. 

Ο.Σ.Α. - Κφκβνο 

Πεξηθεξεηαθνχ – 

Πιαηαλίηεο 

Αληηξξίνπ. 

 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε 

blog ελεκέξσζεο 

θαη ζε ζειίδεο 

Αλαδεηρηνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ 

λένπ απηνχ 

αλαπηπμηαθνχ 

ηερλνινγηθνχ 

εξγαιείνπ θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ 

λα απνθνκίζνπλ νη 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη ε ελ δχλακε λένη 

επηρεηξεκαηίεο απφ 



                                                           

                                            
 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

βειηηψλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ εμσζηξέθεηα 

ηνπο θαη εληζρχνληαο 

ηελ απαζρφιεζε. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Οθηώβξηνο 2014 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα: θαηαξξντθό ππξεηό ζηελ Αηησιναθαξλαλία. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο κε ηελ 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

Σεηάξηε 1ε 

Οθησβξίνπ ζηηο 11.30 

π.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην – 

ηελ παιηά αγνξά ζην 

Αγξίλην θαη ζην 

θηήκα Πηζάξη ζηελ 

ιίκλε Σξηρσλίδα. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 ηφρνο είλαη λα 

ελεκεξσζνχλ ν 

αγξνηηθφο θφζκνο θαη 

νη σθεινχκελνη πνπ 

αζρνινχληαη  κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ 

θαηνξνηθνπ ππξεηνχ. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα κε ζέκα: Δξγαηηθά – Αζθαιηζηηθά – Μηζζνινγηθά δεηήκαηα. 

Φνξέαο πινπνίεζεο Ηκεξνκελία Σόπνο Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

ηόρνη 

Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην – 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

 

άββαην    4  

Οθησβξίνπ 2014 θαη 

ψξα 09:00π.κ.  

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην – 

ηελ παιηά αγνξά ζην 

Αγξίλην θαη ζην 

θηήκα Πηζάξη ζηελ 

ιίκλε Σξηρσλίδα. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 ηφρνο είλαη λα 

ελεκεξσζνχλ νη 

σθεινχκελνη γηα ηεο 

αιιαγέο ζηα 

εξγαηηθά, 

αζθαιηζηηθά, 

Μηζζνινγηθά 

δεηήκαηα θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην 

εξγαζηαθφ 

πεξηβάιισλ θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγηάο 



                                                           

                                            
 

ηνπ. Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα γηα ηελ Διηά θαη ην Διαηόιαδν. 

Φνξέαο πινπνίεζεο Ηκεξνκελία Σόπνο Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

ηόρνη 

Πνιηηηζηηθφο 

χιινγνο Αγίνπ 

Ηιία. 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδνο - 
Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

19 Οθησβξίνπ 2014 

θαη ψξα 10:00 π.κ  

Αίζνπζα «Ιζψξηα», 

Αγίνπ Ηιία 

Αηησιηθνχ 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

ηφρνο είλαη λα 

ελεκεξσζεί ε ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη νη 

σθεινχκελνη γηα 

ηνπο ηξνπνπο 

πξνψζεζεο ηεο 

επηηξαπέδηαο ειηάο 

θαη ηνπ ειαηνιάδνπ 

δίλνληαο έκθαζε 

ζηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ζηε 

δηαηξνθηθή αμία 

ηνπο θαη ηηο 

επεξγεηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπο ζηελ 

πγεία ηνπ 

θαηαλαισηή. Η 

βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 



                                                           

                                            
 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία 
Δλέξγεηα Workshop κε ζέκα: «Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο      

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΟΑΔΓ θαη ηελ 

Αηησιηθή 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. 

ΟΣΑ 

 

Σεηάξηε, 22 

Οθησβξίνπ 2014 θαη 

ψξα 18.00κ.κ. 

Γξαθεία ηεο 

Αηησιηθήο 

Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. 

Ο.Σ.Α. 

Κφκβνο 

Πεξηθεξεηαθνχ – 

Πιαηαλίηεο 

Αληηξξίνπ  

 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

ηφρνο είλαη λα 

ελεκεξσζεί ε ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη νη 

σθεινχκελνη  ψζηε 

λα αμηνπνηεζνχλ ηα  

πξνγξάκκαηα 

απαζρφιεζεο θαη λα 

εληζρπζεί ε 

απαζρφιεζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηησιίαο. 

 

Δλέξγεηα Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο      

Π.Γ.Δ. Πέκπηε, 30  

Οθηψβξηνπ θαη ψξα 

10:30 π.κ. 

Αίζνπζα 

Δθδειψζεσλ ηνπ 

Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME– 

SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Απνζηνιή επηζηνιψλ 

ζηα ηνπηθά θαλάιηα 

θαη ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Η αμηνπνίεζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ  

ηζρπξή αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή πνπ ζα θέξεη 

πινχην θαη ζα 

δεκηνπξγήζεη πνιιέο 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηελ πεξηνρή. 

Δπηρεηξεκαηηθή 

πιεξνθφξεζε ησλ 



                                                           

                                            
 

ωφελούμενων. 

Μείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Ννέκβξηνο 2014 

Δλέξγεηα Πξόγξακκα Δπαηζζεηνπνίεζεο – πκβνπιεπηηθήο κε ζέκα : «Αζθαιή Πινήγεζε ησλ Παηδηώλ ζην 

δηαδίθηπν – Μύζνη θαη Αιήζεηεο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Κέληξν Πξφιεςεο 

ησλ Δμαξηήζεσλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο 

Τγείαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

«ΟΓΤΔΑ» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Ο.ΚΑ.ΝΑ, θαη ηελ 

Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο 

Σεηάξηε, 5 

Ννέκβξηνπ 2014 θαη 

ψξα 10.00π.κ. 

Πλεπκαηηθφ Κέληξν 

Γήκνπ Θέξκνπ. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Δπαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ζπιιφγσλ 

θαη νξγαλψζεσλ.  

πκβνπιεπηηθήο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  

ηελ Αζθαιή 

Πινήγεζε ησλ 

Παηδηψλ ζην 

δηαδίθηπν. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ 

πιεξνθνξία 

Δλέξγεηα Δθδήισζε «Hκέξα αγάπεο». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Γήκνο Αγξηλίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο 

θαη ζπιιφγνπο ηνπ 

Αγξηλίνπ 

Πέκπηε, 6 Ννέκβξηνπ 

2014 θαη ψξα 

10.00π.κ. 

Αίζνπζα 

Δθδειψζεσλ 

Μνπζηθνχ ρνιείνπ 

Αγξηλίνπ. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ηήξημε ηνπ 

Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ, ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαη νηθνγελεηψλ κε 

ζνβαξά Οηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 



                                                           

                                            
 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία 

Δλέξγεηα Ηκεξίδα ηνπ κε ζέκα ηελ «παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ζηελ πξάμε». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Forum Αλάπηπμεο 

2014 ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

Γεπηέξα 10 

Ννεκβξίνπ 2014 ζηηο 

18:00 κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 Δλεκέξσζε θαη 

πξνψζεζε ζηνπο 

σθεινπκέλνπο θαη 

ζην θνηλσληθφ 

επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ 

ησλ θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

πνπ θάλνπλ πξάμε 

ζην ρψξν ηνπο ην 

δεηνχκελν λέν 

παξαγσγηθφ κνληέιν 

αλάπηπμεο ζπλνιηθά 

γηα ηε ρψξα θαη ηελ 

πεξηνρή. 

Γεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ 

αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο. 

Δλέξγεηα ρέδην Γξάζεο «Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο». 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δηαηξεία Φπρηθήο 

Τγείαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 

άββαην, 15 

Ννεκβξίνπ 2014, ζηηο 

19:00κ.κ. 

Παπαραξαιάκπεην 

Αίζνπζα 

Δθδειψζεσλ ζηε 

Ναχπαθην. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

Τπνζηήξημε 

θαθνπνηεκέλσλ 

γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. 

Δπαηζζεηνπνηήζεη θαη 



                                                           

                                            
 

«ΓΙΑΠΛΑΗ»  θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

λα θαηαζηήζεη 

ζπλείδεζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο φηη ε 

ελδννηθνγελεηαθή βία 

ζπληζηά παξαβίαζε 

ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη λα 

ελζαξξχλεη φινπο 

ηνπο πνιίηεο λα ηελ 

απνθξνχζνπλ θαη λα 

ηελ θαηαδηθάζνπλ 

Πιεξνθφξεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

Δλέξγεηα Β2β ζπλαληήζεηο θαη επίζθεςε Αληηπξνζσπείαο ηεο πξεζβείαο ηεο Σαηβάλ. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γ.Γ.Δ. & Σ. 

Παξαζθεπή 21 

Ννεκβξίνπ 2014 

θαη ψξα 13:00κ.κ. 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – MME 

– SOCIAL MEDIA-

ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο κε email. 

– Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά 

θαλάιηα θαη ζηηο 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Αλάπηπμεο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

θαη πξνψζεζε 

ζπλεξγαζηψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν, 

Δμσζηξέθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο. Γεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ 

αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

 



                                                           

                                            
 

Μήλαο Γεθέκβξηνο 2014 

Δλέξγεηα Workshop κε ζέκα «Αλάπηπμε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο – Κνηλ..Δπ. 

ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ». 
Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο Η 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε 

«ΑΙΣΧΛΙΑ» ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Γήκν Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

 

1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 

θαη ψξα 18.30κ.κ., 

Σξηθνχπεην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν 

(Σέξκα 

Βιαρνπνχισλ) Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

 

ΔΠΙΣΟΛΔ - 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

ηφρνο είλαη, νη 

άλεξγνη θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία,  λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε λέα 

απηή έλλνηα 

θνηλσληθνχ 

επηρεηξείλ θαζψο θαη 

λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ ηα νπνία ζα 

απνηειέζνπλ 

εθαιηήξην αλάπηπμεο 

λέαο, βηψζηκεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη δεκηνπξγίαο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο.   

 

Δλέξγεηα Δθδήισζε «Μπνξώ λα πξνζθέξσ όηη θη εζύ, θηάλεη λα κνπ δώζεηο εθόδηα θαη ηελ επθαηξία». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Γήκνο Αγξηλίνπ  

 
Σεηάξηε, 03 

Γεθέκβξηνπ 2014 

θαη ψξα  10:00κ.κ. 

Δξγαζηήξην 

Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο 

(Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

Πξνψζεζε ηεο 

θαηαλφεζεο ζε 

ζέκαηα αλαπεξίαο 

θαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε 

ππνζηήξημεο ηεο 



                                                           

                                            
 

Αγξηλίνπ εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

αμηνπξέπεηαο θαη 

ηεο επεκεξίαο ησλ 

αηφκσλ κε 

αλαπεξία. 

Δλέξγεηα Δθδήισζε, «Τπεξαζπίδνληαο ηα δηθαηώκαηά κνπ δηεθδηθώ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ 

Παπαραξαιάκπεην Γεκφζηα 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

Ναππάθηνπ θαη ην Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 

(ΚΓΑΠ- κεΑ) ηνπ Γήκνπ 

Ναππαθηίαο. 

άββαην  06 

Γεθέκβξηνπ 2014 

θαη ψξα  10:00κ.κ. 

Παπαραξαιάκπεην 

Γεκφζηα Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε 

Ναππάθηνπ 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ. 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

θνπφο ηεο 

εθδήισζεο είλαη, 

κέζα απφ παξακχζηα 

θαη δηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα, ε 

επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ κηθξψλ καο 

θίισλ ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ζην 

ζεβαζκφ θάζε 

κνξθήο αλαπεξίαο. 

Παξάιιεια ην 

ΚΓΑΠ-κεΑ ζα 

δσξίζεη κηθξή ζεηξά 

εθπαηδεπηηθψλ 

βηβιίσλ –παξακχζηα- 

ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

 



                                                           

                                            
 

 

Δλέξγεηα Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε κε ζέκα "Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν γηα γνλείο θαη παηδηά" 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο 

"ΓΙΑΠΛΑΗ' 

άββαην 13 

Γεθεκβξίνπ 2014 

θαη ψξα 17:00. 

Αίζνπζα 

πλεδξηάζεσλ 

Γεκαξρείνπ 

Αζηαθνχ. 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ 

κειέηεο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ 

εμάξηεζεο απφ ην 

Γηαδίθηπν ζε 

επξσπαίνπο εθήβνπο. 

Δπαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ζπιιφγσλ 

θαη νξγαλψζεσλ.  

πκβνπιεπηηθήο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  

ηελ Αζθαιή 

Πινήγεζε ησλ 

Παηδηψλ ζην 

δηαδίθηπν. Μείσζε 

ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Γηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ πιεξνθνξία. 

Δλέξγεηα Workshop κε ζέκα: "Δπηρεηξνύκε δπλακηθά - Δπηρεηξεκαηηθή Δπθαηξία" 

Δπθαηξίεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα πθηζηάκελεο θαη λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο. 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σεηάξηε,  17 

Γεθεκβξίνπ 2014 

πλεδξηαθή Αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

ηφρνο είλαη λα 

ελεκεξσζεί ε ηνπηθή 



                                                           

                                            
 

ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ θαη ψξα 13:00p.m.  

 

Αηησιναθαξλαλίαο, 

Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην. 

MEDIA-ΣΗΛ email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

θνηλφηεηα, 

επηρεηξεκαηίεο θαη νη 

σθεινχκελνη  ψζηε 

λα αμηνπνηεζνχλ ηα  

επηρνξεγνχκελα 

πξνγξάκκαηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

επηρεηξήζεηο θαη λα 

εληζρπζεί ε 

απαζρφιεζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο 

Αηησιίαο. 

Δλέξγεηα Workshop κε ζέκα «πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε αλέξγσλ 

σθεινύκελσλ από ην Σνπηθό ρέδην γηα ηελ Απαζρόιεζε (Σνπ..Α.)». 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

Ηκεξνκελία Σόπνο 

Πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 

πξνώζεζεο ηόρνη 

Σν Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο εηαίξνο 

ζηελ Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε «ΑΙΣΧΛΙΑ» 

19
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2014 θαη ψξα 

18.00κ.κ., 

Παξαξηήκα 

Δπηκειεηεξίνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο 

(2
νο

 φξνθνο), πι. 

Μπφηζαξε, Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ.   

 

INTERNET – 

MME – SOCIAL 

MEDIA-ΣΗΛ 

Μαδηθή απνζηνιή 

ηεο πξφζθιεζεο κε 

email. – Απνζηνιή 

επηζηνιψλ ζηα 

ηνπηθά θαλάιηα θαη 

ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. – 

Αλάξηεζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζε blog 

ελεκέξσζεο θαη ζε 

ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

ηελ εθδήισζε ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα 

ηξέρνληα 

πξνγξάκκαηα 

απαζρφιεζεο θαζψο 

θαη ηα νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ νη 

άλεξγνη θαη νη 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπο. 

 


