Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων
Promotion and internationalization of local products
«Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο «Έναρξη
προγραμμάτων κατάρτισης» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 στις
18.00, στο Επιμελητήριο Αχαΐας.
Την ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας και εντάσσεται στο πλαίσιο πληροφόρησης των
συμμετεχόντων – ωφελουμένων της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με
κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών
επιχειρήσεων της Αχαΐας» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Προώθηση
και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων». Στη Σύμπραξη συμμετέχουν οι φορείς:
 Data Research & Consulting - Α.Ε. Μελετών και Συμβούλων (συντονιστής εταίρος)
 Επιμελητήριο Αχαΐας
 Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.Π.Α.) Α.Ε.
 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Π.&Δ.Ε.)
 Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.)
 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTEAM A.E.
 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΑΦΝΗ
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο εκπρόσωπος του ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ κος Χρήστος Γιαννακόπουλος και ο
εκπρόσωπος του ΚΕΚ EUROTEAM κος Γιώργος Τάραμας, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για το
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και ανακοίνωσαν ότι η έναρξη των τμημάτων
τοποθετείται στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2014. Στο πρόγραμμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» θα συμμετέχουν 40
ωφελούμενοι, ενώ αντίστοιχος αριθμός ανέργων θα συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο
«ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ».
Οι ωφελούμενοι της Πράξης κατά την είσοδο τους στην αίθουσα του Επιμελητηρίου συμπλήρωσαν
έντυπο δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την θεματική κατεύθυνση της κατάρτισης.
Η παροχή κινήτρων στους εργοδότες από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη των ωφελουμένων από τα
προγράμματα ΤΟΠ/ ΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ (σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις) αποτέλεσε ξεχωριστή
ενότητα της ανοιχτής συζήτησης στο τέλος της εκδήλωσης.
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Στις αμέσως επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες της Α.Σ. είναι οι επισκέψεις μελέτης (visit
studies) σε μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό οι οποίες θα υποδεχθούν
τους ωφελούμενους στις εγκαταστάσεις τους και θα πραγματοποιήσουν σύντομη ενημέρωση τόσο
για την διαδικασία παραγωγής όσο και για τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Γραφείο Ενημέρωσης της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα), κος Κώστας
Γιωτόπουλος, τηλ. 2610277779.
Η Πράξη «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας
και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών
Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Α.Σ. «Προώθηση & Διεθνοποίηση των Τοπικών Προϊόντων»
T: 2610277779 & 2610622027 ┃e-a.gr/ sympraxi ┃
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