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Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ Σ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
5085/1294/9.6.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

100.000€ 

Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 
Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 

Ομάδες Στόχοι ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Έτος υλοποίησης  2004 – 2005  

Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 17 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Η ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα, 
την προώθηση της απασχολησιμότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης των κατοίκων της αστικής 
περιοχής του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καβάλας είναι από τους βασικούς στόχους υλοποίησης του 
προγράμματος.  Για την υλοποίηση αυτού του στόχου η Δ.ΑΝ.Ε.Κ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει 
ένα FORUM επιχειρηματικής στήριξης για την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καβάλας, όπου θα 
παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις στην 
περιοχή. 
Η κύρια δράση που συνθέτει το έργο είναι: 

 Η διοργάνωση ενός Forum Επιχειρηματικής στήριξης με συμμετοχή όλων των επιχειρηματιών της περιοχής 
παρέμβασης, καθώς και των ομάδων εκείνων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή του 
Ιστορικού Κέντρου και της Παναγίας 
Με το παρόν έργο η Δ.ΑΝ.Ε.Κ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής για 
αύξηση της επιχειρηματικής δράσης μέσω νέων μορφών επιχειρήσεων και υιοθέτηση νέων πρακτικών 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. 
Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 
• Την περίοδο της προετοιμασίας του forum 
• Την περίοδο της πραγματοποίησης 
• Την περίοδο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων                                                                     

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

-συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς ( γνωστοποίηση προθέσεων, ανταλλαγή απόψεων για το ειδικό 
περιεχόμενο του φόρουμ, έρευνα και καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας κλπ) 
 -σχεδιασμός και σύνθεση προκαταρκτικού προγράμματος 
- επαφές με εισηγητές και διασφάλιση συμμετοχής 
- γενικός προϋπολογισμός δαπανών  
- οριστικοποίηση προγράμματος 
- οργάνωση μεταφορών και διαμονής 
- κατάρτιση καταλόγου προσκεκλημένων(ειδικό κοινό ,επιστήμονας, επίσημοι κα) 
- αποστολή δηλώσεων συμμετοχής 
- προετοιμασία φακέλου 
- προετοιμασία αίθουσας, τεχνική υποστήριξη 
- παραλαβή και τακτοποίηση προσκεκλημένων και εισηγητών 
- οργάνωση γραμματείας  
- τοπικές μεταφορές  
- υλοποίηση παράλληλου προγράμματος 
- απομαγνητοφώνηση πρακτικών  
- επιμέλεια έκδοσης και δημοσιοποίησης ,αξιολόγηση και κατάλληλη προώθηση αποτελεσμάτων  
 

Προϋπολογισμός του φορέα 100.000€ 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων ώστε να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία ένταξης 
 ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν 
υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα 
 Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας  

 

http://www.hellaskps.gr/


 

Τίτλος του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
10591/1292/26.10.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

240.000€ 

 
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 

Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 
Ομάδες Στόχοι ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 

Έτος υλοποίησης  2004 - 2006 
Ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 27 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Το Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που συμβάλλει στην ενδυνάμωση, πληροφόρηση και εμψύχωση των ομάδων 
στόχου στην συγκεκριμένη περιοχή. 
Περιλαμβάνει ένα σύνολο Ενεργειών και Δράσεων δομημένων κατάλληλα και σε συνέχεια προκειμένου να έχουμε 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις δράσεις που περιλαμβάνει η Συμβουλευτική : 
1. Προετοιμασία Παραγωγή υλικών και οργάνωση της ΔΑΝΕΚ για την υλοποίηση της δράσης. 
2. Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 
3. Προσέγγιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση των ωφελουμένων. 
4. Επιλογή ωφελουμένων. 
5. Διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών. 
6. Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 
7. Παρακολούθηση ωφελουμένων. 
Θα ωφεληθούν 150 άτομα, άνεργοι της περιοχής παρέμβασης του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καβάλας σε 
20 συνεδρίες (10 ατομικές και 10 ομαδικές).  Για την υλοποίηση θα προσληφθούν 5 ειδικοί επιστήμονες και 5 
διαμεσολαβητές από τις ομάδες στόχου. 

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

− Οργάνωση φορέα υλοποίησης 
− Παραγωγή υλικών & Εργαλείων 
− Εκπόνηση συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 
− Διεξαγωγή αξιολόγησης 
− Ενεργοποίηση φορέων και χρηστών & εκπαίδευση διαμεσολαβητών 
− Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, προσέγγισης και ευαισθητοποίησης ωφελουμένων 
− Συνεργασία για την επιλογή με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
− Εφαρμογή διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων 
− Προσαρμογή εργαλείων και μεθόδων 
− Εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων διερεύνησης 
− Παραγωγή εκπαιδευτικών & Ενημερωτικών εργαλείων και υλικών 
− Πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδρίων 
− Οργάνωση της παρακολούθησης 

 
Προϋπολογισμός του φορέα 240.000€ 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων ώστε να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης 
 η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της 

κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια 
ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ. 
 η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
 ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη 
τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών 
 η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα. 
 οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, η σύνταξη βιογραφικού, η 
παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον 
κ.ά. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τίτλος του έργου 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
12211/1295/3.12.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

210.000€ 

Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 
Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 

Ομάδες Στόχοι ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 
Έτος υλοποίησης  2004 - 2006 

Ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 26 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Στην προσπάθεια εξάλειψης του φαινομένου ξενοφοβίας καθώς και της πάταξης της εγκληματικότητας η ΔΑΝΕΚ 
μέσα από την προτεινόμενη δράση στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών και δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με στοιχεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ. 
Προτείνεται, μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα υλοποιηθούν μέσα από το υπάρχον 
δυναμικό και υποδομή της επιχείρησης και σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο να 
ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής του Ιστορικοί Κέντρου και της χερσονήσου της Παναγίας σε θέματα 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας και άρσης της ξενοφοβίας. 
Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθούν ειδικές ημερίδες, με εξειδικευμένα θέματα που θα βοηθήσουν στους τρόπους 
μείωσης της εγκληματικότητας και την ξενοφοβίας. 
Προβλέπεται η παραγωγή απαραίτητου ενημερωτικού υλικού, που θα διανέμεται μέσα από τη ΔΑΝΕΚ καθώς και 
συνεργαζόμενους φορείς καθώς και η δημιουργία και η λειτουργία ειδικού WEBSITE. 
Θα γίνουν συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, για το πώς θα 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εγκληματικότητας και ξενοφοβίας. 

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

− Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ΔΑΝΕΚ, σε συνεργασία με εξειδικευμένους 
εξωτερικούς συνεργάτες, σε άτομα της ομάδας στόχου 
− Παραγωγή ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού 
− Διοργάνωση ημερίδων 
− Δημιουργία και λειτουργία Ιστοσελίδας (WEBSIDE) 
− Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών και διασύνδεση με Τοπική Αυτοδιοίκηση , μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και φορείς για ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Εθνικού φορέα Συνεργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο  Ρατσισμού και Ξενοφοβίας RAXEN – NFP 
− Εκπόνηση μιας συγκριτικής μελέτης δηλωθέντων περιστατικών σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την 
δημιουργία τυπολογίας διακρίσεων 

Προϋπολογισμός του φορέα 210.000€ 
 την παρέμβαση του φορέα συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων 
 την ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς, κ.α. 
 την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα 
 τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων, 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, 
 την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, 
 τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ, 
 τη συνεργασία με τοπικούς φορείς, 
 τη συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τίτλος του έργου FORUM ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
5084/1293/9.6.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

100.000€ 

 
Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 

Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 
Ομάδες Στόχοι ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Έτος υλοποίησης  2004 – 2005  
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 19 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Στα πλαίσια συμμετοχής της Δ.ΑΝ.Ε.Κ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, η Δ.ΑΝ.Ε.Κ. αναλαμβάνει να διοργανώσει ένα 
Forum Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων Πανευρωπαϊκής εμβέλειας.  Πρόκειται να προσκληθούν ειδικοί σε 
αρχιτεκτονικά θέματα παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων πόλεων, από διάφορες πόλεις του 
εξωτερικού (Νυρεμβέργη, Βαρκελώνη, κ.α) αλλά και στην Ελλάδα στα πλαίσια ενός διεθνούς φόρουμ κατά την 
διάρκεια του οποίου θα αναπτυχθεί ένας παραγωγικός προβληματισμός για το ύφος, το περιεχόμενο και τα 
τεχνοοικονομικά αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στην συγκεκριμένη περιοχή.  Είναι 
βέβαιο ότι θα αποτελέσει ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο στην όλη προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος και 
εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από παρεμφερείς παρεμβάσεις. 
Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τρείς φάσεις: 
• Την περίοδο της προετοιμασίας του Forum 
• Την περίοδο της πραγματοποίησης 
• Την περίοδο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 
 

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς ( γνωστοποίηση προθέσεων, ανταλλαγή απόψεων για το ειδικό 
περιεχόμενο του φόρουμ, έρευνα και καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας κλπ) 
 -σχεδιασμός και σύνθεση προκαταρκτικού προγράμματος 
- επαφές με εισηγητές και διασφάλιση συμμετοχής 
- γενικός προϋπολογισμός δαπανών  
- οριστικοποίηση προγράμματος 
- οργάνωση μεταφορών και διαμονής 
- κατάρτιση καταλόγου προσκεκλημένων(ειδικό κοινό ,επιστήμονας, επίσημοι κα) 
- αποστολή δηλώσεων συμμετοχής 
- προετοιμασία φακέλου 
- προετοιμασία αίθουσας, τεχνική υποστήριξη 
- παραλαβή και τακτοποίηση προσκεκλημένων και εισηγητών 
- οργάνωση γραμματείας  
- τοπικές μεταφορές  
- υλοποίηση παράλληλου προγράμματος 
- απομαγνητοφώνηση πρακτικών  
- επιμέλεια έκδοσης και δημοσιοποίησης ,αξιολόγηση και κατάλληλη προώθηση αποτελεσμάτων  
 

Προϋπολογισμός του φορέα 100.000€ 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων, 
 τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, 
 την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, 
 τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ, 
 τη συνεργασία με τοπικούς φορείς 
 την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύει καλές πρακτικές των 
Σχεδίων Δράσης. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τίτλος του έργου ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή 
Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Ε.Π. ΑΜΘ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ 

Φορέας χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ-Θ 
Αριθμός Εγκριτικής 

Απόφασης / Ημερομηνία 
5083/1291/9.6.2004 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
του έργου. 

150.000€ 

Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου 
Συντονιστής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ  (Δ.ΑΝ.Ε.Κ) 

Ομάδες Στόχοι ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Έτος υλοποίησης  2004 – 2005  

Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2004 
Διάρκεια σε μήνες 19 μήνες 

Σύντομη Περιγραφή 

Στα πλαίσια της κατηγορίας ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης η Δ.ΑΝ.Ε.Κ θα διοργανώσει 4 συνέδρια 
τα οποία θα λάβουν χώρα στην Περιοχή της Παναγίας. Ενδεικτικά θεματικά πεδία των Συνεδριών θα είναι : 
1. ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. – ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
2.  ΕΙΔΙΚΟ ΕΘΝΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
3. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
 

Παρουσίαση της συμμετοχής του Φορέα στο Έργο 
Ρόλος του στο εταιρικό 

σχήμα 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες που υλοποίησε 

− Την οργάνωση των συνεδριών 
− Την πρόσκληση ειδικών εισηγητών που θα παρουσιάσουν τα θέματα των συνεδριών 
− Την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων 
− Τις ενέργειες δημοσιότητας προς τα ΜΜΕ 

Προϋπολογισμός του φορέα 150.000€ 

Συνάφεια με τις 
προτεινόμενες δράσεις 

 τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων, 
 τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, 
 την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, 
 τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ, 
 τη συνεργασία με τοπικούς φορείς, 
 τη συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 
 την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύει καλές πρακτικές των 
Σχεδίων Δράσης. 
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