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Δίκτυο παρέμβασης Γυναικών Κρήτης 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης στα 

πλαίσια του Σχεδίου Δράσης, για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με τίτλο: «Παγκρήτια Πρωτοβουλία για 

την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης», το οποίο 

χρηματοδοτείται μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 

(Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με 

δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ), 

πρόκειται να υλοποιήσει 4 ομαδοποιημένα επιμορφωτικά σεμινάρια των 20 ωρών σε 

θέματα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αναζήτησης εργασίας, νέες 

τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς. 

 

Θεματικές ενότητες σεμιναρίων: 

o Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής,  
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν θεωρητικά και 
πρακτικά στο λειτουργικό των Windows και στις εφαρμογές της Microsoft: Word, 
Excel Power Point και Internet-Outlook. 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 29/9 - 3/10, 17:00-21:00 καθημερινά, Αρχιμήδους 1. 

o Web-Marketing & Επικοινωνία Μέσω Social Media, 
Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη δύναμη των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε να είναι σε θέση να στήσουν 
αποτελεσματικές διαφημιστικές καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες.  
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 13-17/10 17:00-21:00 καθημερινά Αρχιμήδους 1. 

o Ηλεκτρονικό Εμπόριο ( E-Commerce),  
Σκοπό έχει να διδάξει τους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου, του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και των θεμάτων που άπτονται τη σωστή 
λειτουργία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Με βασικές γνώσεις μπορεί να 
δημιουργήσει κάποιος το δικό του e-shop, με open source εργαλεία. 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 20-24/10, 17:00-21:00 καθημερινά, Αρχιμήδους 1. 
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o Τεχνικές Επικοινωνίας, Λεκτική – Μη λεκτική, 

Σκοπός είναι να διασαφηνίσει τι είναι επικοινωνία, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
να αντιληφθούν το πλαίσιο και την δυναμική της επικοινωνίας, να εμπνεύσει τους 
συμμετέχοντες να αναπτύξουν καλύτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους, να 
τους βοηθήσει να κατανοήσουν την γλώσσα του σώματος και να προτείνει τεχνικές 
για αποτελεσματική επικοινωνία σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 03-07/11, 17:00-21:00 καθημερινά, Κορωναίου 14 

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη/εξέλιξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, η ένταξη και η επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η δράση της εξατομικευμένης συμβουλευτικής πληροφόρησης 

και στήριξης των γυναικών που συμμετέχουν στο παραπάνω σχέδιο δράσης. 

 

Πληροφορίες: Υπεύθυνη προγράμματος, Έλενα Γρηγοριάδη, διεύθυνση Κορωναίου 9, 

71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλέφωνο 2810-247046, από τις 08:00 έως 16:00 μ.μ.  

e-mail: info@dipagyk.gr  web: www.dipagyk.gr   fb: www.facebook.com/dipagy   

blog: dipagyk.blogspot.gr 

 

 

 

Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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