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 Ιερισσός, 09/03/2017 

 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο  Σ Τ Π Ο Τ 

HΜΕΡΕ ΚΑΡΙΕΡΑ 2017 ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 

Για τρίτη ςυνεχή χρονιά η δράςη για την ανάπτυξη και την απαςχόληςη ςτζφεται με επιτυχία 

 

Μια πρωτοβουλία του Διμου Αριςτοτζλθ ζλαβε χϊρα για τρίτθ ςυνεχι χρονιά, χκεσ Τετάρτθ 8 

Μαρτίου, ςτο Ρλαίςιο του Επετειακοφ Ζτουσ Αριςτοτζλη 2016-2017 και των Διαρκών Δράςεων Ανάπτυξησ και 

Καινοτομίασ 2017-2018, ςτο Κζντρο Ρολιτιςμοφ Ιεριςςοφ, ςτεφόμενθ με ιδιαίτερθ επιτυχία. Ο Διμοσ Αριςτοτζλθ 

ςε ςυνεργαςία με τθ Δθμοτικι Εταιρία Αξιοποίθςθσ Τουριςτικϊν Ακινιτων Διμου Αριςτοτζλθ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. 

διοργάνωςαν και φζτοσ,  τισ «Ημζρεσ Καριζρασ 2017», διοργάνωςθ που αποτελεί πλζον κεςμό για το Διμο 

Αριςτοτζλθ και ςτόχο ζχει να φζρει ςε επαφι τισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ, ϊςτε τόςο οι ανάγκεσ τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ για απαςχόλθςθ, όςο και οι ανάγκεσ των επιχειριςεων για ςτελζχωςθ να βρουν ανταπόκριςθ ςτα 

δεδομζνα τθσ τοπικισ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ. 

Δεκάδεσ υποψιφιοι προσ απαςχόλθςθ από τθν τοπικι κοινωνία είχαν τθ δυνατότθτα να ζρκουν ςε 

επαφι με δώδεκα (12) επιχειρήςεισ και μζςα από προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ να διεκδικιςουν, ανάλογα με τουσ 

τομείσ ενδιαφζροντοσ και κατάρτιςισ τουσ, τουλάχιςτον εξήντα (60) προςφερόμενεσ θζςεισ εργαςίασ ςε τομείσ 

διοίκθςθσ, εςτίαςθσ, εξυπθρζτθςθσ και ςυντιρθςθσ, αποδεικνφοντασ ςτθν πράξθ ότι θ περιοχι του Διμου 

Αριςτοτζλθ, αξιοποιϊντασ τον ανκρωπογενι παράγοντα ςε ςυνδυαςμό με τα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που 

διακζτει ςαν γενζτειρα του Αριςτοτζλθ, πφλθ του Αγίου Προυσ, αλλά και το απαράμιλλο φυςικό τθσ κάλλοσ, ζχει 

όλθ τθ δυναμικι να χαράξει εντυπωςιακι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ. Επιπλζον, μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ 

ςυνεντεφξεων, οι επιχειριςεισ τθσ περιοχισ είχαν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν για τθ δυνατότθτα προβολισ 

τουσ μζςω τθσ νζασ θλεκτρονικισ τουριςτικήσ εφαρμογήσ για κινητά και tablets , που φζρει το 

λογότυπο «visitAristotelis» και θ οποία φιλοδοξεί ςτθ δθμιουργία ενόσ πλιρωσ ενθμερωμζνου τουριςτικοφ 

κόμβου για όλο το Διμο. 
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Τθ διοργάνωςθ αυτι ςτιριξαν, όπωσ κάκε χρόνο, δθμότεσ, τοπικοί επαγγελματικοί φορείσ, υπάλλθλοι 

και αιρετά ςτελζχθ του Διμου, τουσ οποίουσ αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να ευχαριςτιςουμε κερμά, ενϊ 

κερμά ςυγχαρθτιρια πρζπει να δοκοφν και ςτθν ομάδα υλοποίθςθσ τθσ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. για τθν 

άψογθ οργάνωςθ και εν τζλει επιτυχία τθσ δράςθσ.  

Οι «Ημζρεσ Καριζρασ 2017» εντάςςονται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο δράςεων τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, ςτα 

πλαίςια  του Επετειακοφ Ζτουσ Αριςτοτζλθ και των Διαρκϊν Δράςεων Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ 2017-

2018, που αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ, απαςχόλθςθσ και 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι, αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματά τθσ. Δζςμευςθ τθσ δθμοτικισ 

αρχισ είναι τόςο με διοργανϊςεισ ςαν τισ θμζρεσ καριζρασ όςο και με άλλεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ να 

αναδείξει τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου, αμβλφνοντασ τισ αποςτάςεισ μεταξφ 

τθσ αγοράσ εργαςίασ και των υποψθφίων.   

 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δ. χζςεων 

Δήμου Αριςτοτζλη  
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