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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
26/02/2014 

“Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις σε Καλάβρυτα 
και Πάτρα, για την παρουσίαση σε δυνητικούς ωφελουμένους, του έργου “ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ” της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» “  
Σ’ ένα πολύ ζεστό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή  21 Φεβρουαρίου στα 
Καλάβρυτα και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στην Πάτρα οι πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις 
για την παρουσίαση των δράσεων του έργου, «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ», σε δυνητικούς ωφελούμενους 
ανέργους/αγρότες/νέους επιστήμονες. Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για 
την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους Δήμους Πατρέων και 
Καλαβρύτων.  

Η συνάντηση των Καλαβρύτων φιλοξενήθηκε στο «Αρχοντικό της Παλαιολογίνας» με 
ομιλητές τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρά, τον Γραμματέα του Δ.Σ. της Α.Σ. κ. 
Φωκίων Ζαΐμη και την Διαχειρίστρια της Α.Σ. κα Έλλη Βαγγέλη. Οι ομιλητές  παρουσίασαν 
αναλυτικά τις δράσεις, τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του έργου καθώς και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε εκτενής 
συζήτηση όπου τέθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήσεις αλλά και έγιναν επισημάνσεις τόσο για 
το έργο, αλλά και γενικότερα για τη δυναμική της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 
στην περιοχή των Καλαβρύτων. 

 

       
 

Η συνάντηση της Πάτρας φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας με ομιλητές τον κ. Αθανάσιο Κούστα, Ειδικό Σύμβουλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον 
Γραμματέα του Δ.Σ. της Α.Σ. κ. Φωκίων Ζαΐμη, το Μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ. και Γενικό 
Διευθυντή της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ, κ. Νικόλαο 
Δημητριάδη αλλά και τον Γενικό Γραμματέα της ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ και επίσης 

mailto:info@sinepixiro.eu�


  
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» 
 

 

 
 

Σελίδα 2 από 2 
 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» κ. Κων/νο Οικονομόπουλο. Οι εισηγήσεις  
επικεντρώθηκαν στις δράσεις του έργου, στις ευκαιρίες που παρέχονται προς τους 
συμμετέχοντες αλλά και στο δυναμικό χαρακτήρα της παρέμβασης. Με την ολοκλήρωση των 
παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των στελεχών της Α.Σ. και των συμμετεχόντων 
στην εκδήλωση. 

 
 
 
 
 
 

Όπως επισημάνθηκε και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τόσο στο Δήμο Καλαβρύτων 
όσο και στο Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί ειδικό γραφείο ενημέρωσης, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους, να λαμβάνουν πληροφορίες αλλά και να καταθέτουν 
τις αιτήσεις τους. Ενημερωτικό υλικό για το έργο, οι αιτήσεις και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα, στον διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Καλαβρύτων www.kalavrita.gr στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας 
www.e-a.gr   αλλά και στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ. www.sιnepixiro.eu  

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί η 14η Μαρτίου 2014.       

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  

 Δήμος Καλαβρύτων (Ευσεβείου Κηπουργού 6 Καλάβρυτα Τ.Κ. 25001, Δευτέρα – 

Παρασκευή 10:00 – 14:00, Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Γιώτα Μιχαλοπούλου,,  τηλ. 

2693060403) 

 Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58 Πάτρα, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 

14:00, Γραμματεία ΤΟΠΣΑ  & 18:00 – 20:00, κος Κων/νος Γιωτόπουλος, τηλ. 6973-

740389)   

 

 

Γραφείου Τύπου  

Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» 
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