
 

 

 ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 

ΤοπΕΚΟ & ΤοπΣΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που υλοποιούν τα προγράμματα ΤοπΕΚΟ 

και ΤοπΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, 

πληροφόρησης και δικτύωσης συμμετέχουν στην Παγκρήτια έκθεση «ΚΡΗΤΗ: 

Η Μεγάλη Συνάντηση», που θα διεξαχθεί 28 - 31 Μαρτίου 2014, στο 

Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. 

Στόχοι είναι: 

• Η δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

• Η δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων με επαγγελματικούς 

φορείς (επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι κλπ). 

• Η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του 

προγράμματος και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους για τη 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  

• Η ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

• Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και προβληματισμών κυρίως στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  

Στην έκθεση έχει δημιουργηθεί ενιαίο περίπτερο όπου συμμετέχουν 19 

Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ με έδρα την Κρήτη. Ο επισκέπτης 

θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με εκπροσώπους των φορέων για τα 

προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται στην Κρήτη και τις ευκαιρίες που 

δίνονται στους ανέργους και στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, εκπρόσωποι 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) θα παρουσιάσουν τα 

προϊόντα τους και θα μιλήσουν για το εγχείρημά τους.  

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνεται εργαστήριο με θέμα: 

«Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προβλήματα και Προοπτικές. 

Το παράδειγμα της Κρήτης», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 

(ώρα 10.30 – 13.30) στην αίθουσα παράλληλων εκδηλώσεων (Δ6) του 

Τεχνόπολις.  



 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο μπορούν να αποστέλλονται 

μέχρι την Παρασκευή 28/2/2014 στο mail: epi.drasi@yahoo.gr. Πληροφορίες: 

κα Σοφία Τσεντελιέρου, τηλ. 2810-792207 και Άννα Μαυρογιάννη, τηλ. 

2810257270. 

  

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ 

• «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

• «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» 

• «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

• «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

• «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» 

• «ΠΡΟΟΔΟΣ» 

• «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

• «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

• «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» 

• «ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

• «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

 

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΕΚΟ 

• «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

• «ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

• «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

• «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

• «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

• «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» 

• «Ο ΤΡΟΧΟΣ» 

• «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 



 

 

 


