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Η Αναπτυξιακι Σφμπραξθ για τθν Απαςχόλθςθ Δάφνθ – Καιςαριανι οργανϊνει 

ενθμερωτικι Ημερίδα, με κζμα «Χρηματοδότηςη και Ανάπτυξη των Μικρομεςαίων 
Επιχειρήςεων» τθν Τετάρτθ, 24 Ιουνίου 2015 και ϊρα 16:30 ςτο Παλαιό Δθμαρχείο 
Υμθττοφ (Πλ. Αγίασ Λαφρασ), ςτθ Δάφνθ.  
 

H εκδιλωςθ πραγματοποείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 4 : «Δικτφωςθ ωφελουμζνων με 
επιχειριςεισ - fora εργαςίασ» θ οποία εντάςεται ςτθν Πράξθ «Συνζργεια για τθν 
Απαςχόλθςθ ςτο Διμο Γλυφάδασ». 
 
Η εκδιλωςθ απευκφνεται ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ και 
κα καλφπτει μία ςειρά παρουςιάςεισ για τισ δυνατότθτεσ ενίςχυςθσ των ΜμΕ επιχειριςεων 
προκειμζνου να προχωριςουν ςτθν πρόςλθψθ άνεργων ωφελοφμενων κακϊσ και 
παρουςίαςθ των δυνατοτιτων χρθματοδοτικϊν ενιςχφςεων των τοπικϊν επιχειριςεων με 
αξιοποίθςθ πόρων από το ΕΣΠΑ και άλλα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ των 
επιχειρθςιακϊν τουσ δυνατοτιτων (ενθμζρωςθ για τουσ ειδικοφσ κφκλουσ ςυμβουλευτικισ 
που κα πραγματοποιθκοφν για τουσ επιχειρθματίεσ τθσ περιοχισ – ευαιςκθτοποίθςθ για 
ηθτιματα εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ). 
 
Η Ημερίδα οργανϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «Τοπικά Σχζδια για τθν Απαςχόλθςθ 
προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ των Διμων Δάφνθσ-Υμθττοφ 
και Καιςαριανισ» και ειδικότερα τθσ Δράςθσ 2: «Δικτφωςθ τοπικϊν κοινωνικϊν εταίρων και 
επιχειρθματιϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ». 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουκεί. 
 

Η εκδήλωςη είναι ανοικτή για το ευρφ κοινό 
 

Δθλϊςεισ Συμμετοχισ: κ. Μαριλία Δοφβου 
τθλ.: 2106897401, e-mail: (debriefevents@gmail.com) 
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16:30-17:00 Ζναρξθ – Εγγραφζσ 

17:00-17:30 

Παρουςίαςη του Προγράμματοσ «Σοπικά χζδια για την 

Απαςχόληςη προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ τησ τοπικήσ αγοράσ 

εργαςίασ των Δήμων Δάφνησ-Τμηττοφ και Καιςαριανήσ»  

Στζλεχοσ Συντονιςτή εταίρου, εταιρία Innoland 

17:30-18:00 

Παρουςίαςη τησ Δράςησ 2: «Δικτφωςη τοπικών κοινωνικών 

εταίρων και επιχειρηματιών τησ περιοχήσ παρζμβαςησ» 

Στζλεχοσ Συντονιςτή εταίρου, εταιρία Innoland 

18:00-18:30 Coffee Break 

18:30-19:00 
Παρουςίαςη Χρηματοδοτικών Ευκαιριών για ΜμΕπιχειρήςεισ 

Δημήτρησ Μπιμπίκοσ,  εταιρία Innoland 

19:30-20:00 

Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Άγγελοσ Φίςκιλησ, Διαχειριςτήσ Ενημερωτικήσ Σελίδασ koinsep.org  

& Μζλοσ τησ Κοιν.Σ.Επ. ζνταξησ «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ» 

20:00-20:15 Ερωτιςεισ – Συηιτθςθ - Συμπεράςματα 
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