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ΗΗ αφετηρίααφετηρία
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΕπαγγελματικήςΕπαγγελματικής ΚατάρτισηςΚατάρτισης

««ΚατάρτισηΚατάρτιση σεσε θέματαθέματα ΤουριστικώνΤουριστικών
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων»»

σταστα πλαίσιαπλαίσια τηςτης ΔράσηςΔράσης 77
««ΤοπικάΤοπικά σχέδιασχέδια γιαγια τηντην απασχόλησηαπασχόληση

προσαρμοσμένωνπροσαρμοσμένων στιςστις ανάγκεςανάγκες τωντων
τοπικώντοπικών αγορώναγορών εργασίαςεργασίας»»

τουτου ΕΕ..ΠΠ
««ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΑνθρώπινουΑνθρώπινου ΔυναμικούΔυναμικού

20072007--20132013»»



ΟιΟι άνθρωποιάνθρωποι
ΣυμμετέχοντεςΣυμμετέχοντες στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα
ΆτομαΆτομα απόαπό ευπαθείςευπαθείς κοινωνικέςκοινωνικές

ομάδεςομάδες
ΑυτοαπασχολούμενοιΑυτοαπασχολούμενοι καικαι

μικροεπαγγελματίεςμικροεπαγγελματίες
ΦυσικάΦυσικά & & νομικάνομικά πρόσωπαπρόσωπα πουπου

εμπνέονταιεμπνέονται απόαπό τιςτις ιδέεςιδέες τουτου
ΣυνεργατισμούΣυνεργατισμού



ΗΗ ανάγκηανάγκη
ΤοΤο έντονοέντονο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης ανεργίαςανεργίας καικαι

ηη υποαπασχόλησηυποαπασχόληση
ΟΟ αποκλεισμόςαποκλεισμός τωντων ευπαθώνευπαθών καικαι

ευάλωτωνευάλωτων κοινωνικώνκοινωνικών ομάδωνομάδων απόαπό
τηντην οικονομικήοικονομική καικαι κοινωνικήκοινωνική
δραστηριότηταδραστηριότητα

ΗΗ ελλιπήςελλιπής ανάδειξηανάδειξη καικαι αξιοποίησηαξιοποίηση
τωντων πλουτοπαραγωγικώνπλουτοπαραγωγικών πόρωνπόρων τηςτης
ευρύτερηςευρύτερης περιοχήςπεριοχής



ΟΟ στόχοςστόχος
ΗΗ αντιμετώπισηαντιμετώπιση μεμε στοχευμένεςστοχευμένες

ενέργειεςενέργειες τηςτης μακροχρόνιαςμακροχρόνιας ανεργίαςανεργίας
καικαι τηςτης υποαπασχόλησηςυποαπασχόλησης

ΗΗ διατήρησηδιατήρηση--ανάπτυξηανάπτυξη καικαι προώθησηπροώθηση
τουτου τοπικούτοπικού φυσικούφυσικού--πολιτιστικούπολιτιστικού καικαι
ανθρώπινουανθρώπινου κεφαλαίουκεφαλαίου

ΗΗ ομαλήομαλή ένταξηένταξη ευπαθώνευπαθών καικαι
ευάλωτωνευάλωτων κοινωνικώνκοινωνικών ομάδωνομάδων στηνστην
οικονομικήοικονομική καικαι κοινωνικήκοινωνική ζωήζωή

ΗΗ παροχήπαροχή διεξόδουδιεξόδου σεσε επαγγελματικέςεπαγγελματικές
αναζητήσειςαναζητήσεις μέσωμέσω σύγχρονωνσύγχρονων
εργαλείωνεργαλείων managementmanagement καικαι marketingmarketing



ΤομείςΤομείς δραστηριοποίησηςδραστηριοποίησης
ΑγροδιατροφικόςΑγροδιατροφικός τομέαςτομέας

ΤουριστικόςΤουριστικός τομέαςτομέας

ΠολιτιστικόςΠολιτιστικός & & ΔημιουργικόςΔημιουργικός
τομέαςτομέας

ΤομέαςΤομέας ΚατασκευώνΚατασκευών



ΤοΤο όραμαόραμα
 ΠροαγωγήΠροαγωγή τηςτης κοινωνικήςκοινωνικής ωφέλειαςωφέλειας

μέσωμέσω τηςτης παραγωγήςπαραγωγής αγαθώναγαθών καικαι τηςτης
παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών συλλογικούσυλλογικού καικαι
κοινωνικούκοινωνικού χαρακτήραχαρακτήρα

 ΔημιουργίαΔημιουργία προϋποθέσεωνπροϋποθέσεων καικαι
υποδομώνυποδομών μεγέθυνσηςμεγέθυνσης τηςτης
οικονομικήςοικονομικής δραστηριότηταςδραστηριότητας, , πουπου μεμε
τητη σειράσειρά τηςτης θαθα επιφέρειεπιφέρει διαρκήδιαρκή
ανάπτυξηανάπτυξη καικαι οφέληοφέλη στοστο ευρύτεροευρύτερο
κοινωνικόκοινωνικό σύνολοσύνολο

 ΠρόταξηΠρόταξη τουτου ατόμουατόμου καικαι τηςτης εργασίαςεργασίας, , 
τηςτης αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι τηςτης
εξωστρέφειαςεξωστρέφειας



ΗΗ δομήδομή τηςτης ΚοινΚοιν..ΣΣ..ΕπΕπ
 ΗΗ λειτουργίαλειτουργία τηςτης στηρίζεταιστηρίζεται σεσε εργαλείαεργαλεία

τηςτης ιδιωτικήςιδιωτικής οικονομίαςοικονομίας καικαι
επιχειρηματικότηταςεπιχειρηματικότητας επιχείρησηεπιχείρηση

 ΗΗ διοίκησήδιοίκησή τηςτης στηρίζεταιστηρίζεται στηστη συλλογισυλλογι--
κότητακότητα, , τηντην αλληλεγγύηαλληλεγγύη καικαι τιςτις
συνεργατικέςσυνεργατικές αρχέςαρχές συνεργατισμόςσυνεργατισμός

 ΕπιδιώκειΕπιδιώκει τοτο συλλογικόσυλλογικό όφελοςόφελος καικαι τηντην
εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση γενικότερωνγενικότερων κοινωνικώνκοινωνικών
συμφερόντωνσυμφερόντων κοινωνικήκοινωνική



ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός σχεδιασμόςσχεδιασμός
ΒραχυπρόθεσμοςΒραχυπρόθεσμος σχεδιασμόςσχεδιασμός::
 ΣυντονισμόςΣυντονισμός –– εφαρμογήεφαρμογή καικαι εμπορικήεμπορική

αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων παραγωγικώνπαραγωγικών δυνατοτήτωνδυνατοτήτων, , 
τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι τωντων ιδεώνιδεών πουπου
προσφέρουνπροσφέρουν τατα μέλημέλη καικαι οιοι συνεργαζόμενοισυνεργαζόμενοι
μεμε τηντην ΚοινΚοιν..ΣΣ..ΕπΕπ. . 

 ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τουτου
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εμπορίουεμπορίου, , τωντων social mediasocial media, , 
τωντων συνεργατικώνσυνεργατικών συνεργειώνσυνεργειών καικαι τηςτης
επιχειρηματικήςεπιχειρηματικής δικτύωσηςδικτύωσης

 ΔημιουργίαΔημιουργία φυσικούφυσικού σημείουσημείου παραγωγήςπαραγωγής, , 
παρουσίασηςπαρουσίασης καικαι προώθησηςπροώθησης τωντων προϊόντωνπροϊόντων, , 
τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων καικαι τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών τηςτης
ΚοινΚοιν..ΣΣ..ΕπΕπ..



ΜεσοπρόθεσμοςΜεσοπρόθεσμος σχεδιασμόςσχεδιασμός ::
 ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη τουτου βραχυπρόθεσμουβραχυπρόθεσμου

σχεδιασμούσχεδιασμού στηρίζειστηρίζει τηντην μετάβασημετάβαση στηνστην
εντατικοποίησηεντατικοποίηση τηςτης συνολικήςσυνολικής
δραστηριότηταςδραστηριότητας

 ΕπιλογήΕπιλογή συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων αντικειμένωναντικειμένων τωντων
τομέωντομέων δραστηριοποίησηςδραστηριοποίησης τηςτης ΚοινΚοιν..ΣΣ..ΕπΕπ καικαι
ανάπτυξηανάπτυξη αυτώναυτών σεσε επίπεδοεπίπεδο βιοτεχνικήςβιοτεχνικής
παραγωγήςπαραγωγής

 ΑναζήτησηΑναζήτηση συνεργασιώνσυνεργασιών μεμε συμμετοχήσυμμετοχή σεσε
κλαδικέςκλαδικές καικαι γενικέςγενικές εκθέσειςεκθέσεις τουτου νομούνομού, , τηςτης
ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας, , τουτου εσωτερικούεσωτερικού αλλάαλλά καικαι τουτου
εξωτερικούεξωτερικού. . 

 ΠροσανατολισμόςΠροσανατολισμός προςπρος τιςτις αγορέςαγορές τουτου
εξωτερικούεξωτερικού μεμε τοτο βλέμμαβλέμμα πάνταπάντα προςπρος τοντον
άνθρωποάνθρωπο καικαι τηντην ποιότηταποιότητα



ΜακροπρόθεσμοςΜακροπρόθεσμος σχεδιασμόςσχεδιασμός ::
 ΜεγιστοποίησηΜεγιστοποίηση τουτου εξωστρεφούςεξωστρεφούς χαρακτήραχαρακτήρα

τηςτης ΚοινΚοιν..ΣΣ..ΕπΕπ καικαι εντατικοποίησηεντατικοποίηση τηςτης
εξαγωγικήςεξαγωγικής δραστηριότηταςδραστηριότητας

 ΔημιουργίαΔημιουργία υποκαταστημάτωνυποκαταστημάτων σεσε άλλεςάλλες
πόλειςπόλεις τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής περιφέρειαςπεριφέρειας καικαι σεσε
χώρεςχώρες τουτου εξωτερικούεξωτερικού

 ΣυμμετοχήΣυμμετοχή σεσε ΕθνικάΕθνικά καικαι ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά
προγράμματαπρογράμματα μέσωμέσω συνεργατικώνσυνεργατικών σχημάτωνσχημάτων
τηςτης ΚοινωνικήςΚοινωνικής αλλάαλλά καικαι τηςτης ΙδιωτικήςΙδιωτικής
ΟικονομίαςΟικονομίας ((clustercluster))

 ΜετάβασηΜετάβαση σεσε επίπεδοεπίπεδο βιομηχανικήςβιομηχανικής
παραγωγήςπαραγωγής μεμε κριτήριοκριτήριο τηντην εξειδικευμένηεξειδικευμένη
καικαι ποιοτικήποιοτική παραγωγήπαραγωγή



ΑντίΑντί επιλόγουεπιλόγου
ΜεΜε κριτήριοκριτήριο τηντην οικονομικήοικονομική ανάπτυξηανάπτυξη πουπου

θαθα επιτρέψειεπιτρέψει τητη δημιουργίαδημιουργία καικαι τητη διατήρησηδιατήρηση
νέωννέων θέσεωνθέσεων εργασίαςεργασίας, , τηντην ανάδειξηανάδειξη τωντων

πλουτοπαραγωγικώνπλουτοπαραγωγικών πόρωνπόρων τουτου νομούνομού καικαι
τηντην αειφόροαειφόρο ανάπτυξηανάπτυξη απευθύνουμεαπευθύνουμε

κάλεσμακάλεσμα σεσε όλουςόλους τουςτους συντοπίτεςσυντοπίτες,, απόαπό όλαόλα
τατα κοινωνικάκοινωνικά στρώματαστρώματα,,

νέουςνέους καικαι νέεςνέες, , μικροεπαγγελματίεςμικροεπαγγελματίες καικαι
μεγάλεςμεγάλες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις όπωςόπως καικαι τητη ΔημοτικήΔημοτική
καικαι ΠεριφερειακήΠεριφερειακή ΑρχήΑρχή νανα συμμετάσχουνσυμμετάσχουν

ενεργάενεργά, , προσφέρονταςπροσφέροντας αλλάαλλά καικαι
επωφελούμενοιεπωφελούμενοι απόαπό τητη συμμετοχήσυμμετοχή τουςτους καικαι
νανα σταθούνσταθούν αρωγοίαρωγοί στηνστην προσπάθειαπροσπάθεια τηςτης

ΚοινΚοιν..ΣΣ..ΕπΕπ. . ««ΠύληΠύλη ΡοώνΡοών»»



ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε θερμάθερμά
γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

«Πύλη Ροών»


