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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. στα πλαίσια της διαδικασίας 
ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης των αποτελεσµάτων του Τοπικού προγράµµατος, και οι 
επενδυτές του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+, οργανώνουν συνάντηση 
επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στους τοµείς παροχής υπηρεσιών στον τουρισµό 
και στην παραγωγή τοπικών προϊόντων, µε τους παρακάτω στόχους: 
 

1. Συζήτηση για την «ΠΟΙΟΤΗΤΑ» 
2. ∆ιεύρυνση του «Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας» 
3. ∆ικτύωση επιχειρηµατιών για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους 
4. Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ενόψει του Τέταρτου Προγραµµατικού 

Κύκλου. 
 
Η «Συνάντηση επιχειρηµατιών για την ∆ικτύωση και την Ποιότητα» θα 
πραγµατοποιηθεί στον «ΕΛΑΙΩΝΑ ΝΙΚΟΥ», Παραδοσιακές κατοικίες στο Πυργί του 
Κόλπου Γέρας, την  

 
Κυριακή 1η Ιουλίου 2007 και ώρα 19:00. 

 
Στη συνάντηση θα συζητηθούν εµπειρίες και αποτελέσµατα από την στρατηγική 
υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος της Κ.Π. LEADER+, 2002-2007, µε στόχο την 
διάχυση τους, την δηµοσιοποίησή τους και την προβολή τους, ούτως ώστε να 
µπορέσουµε µαζί, φορείς και επιχειρηµατίες να δηµιουργήσουµε ένα σηµείο αναφοράς 
για την ποιότητα, που αποτελεί το µεγάλο ζητούµενο για την διαφοροποίηση και την 
εξέλιξη, ανάπτυξη και βιωσιµότητα των επιχειρήσεων του τόπου µας µέσα σε ένα 
ανταγωνιστικό κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. 
 
Η συνάντηση θα είναι µια ανοικτή συζήτηση µε κύριο λόγο στους επιχειρηµατίες, οι 
οποίοι πλέον διαπιστώνουν την αναγκαιότητα δικτύωσης και συνεργασίας για την 
διεύρυνση ενός πυρήνα ποιοτικών επιχειρήσεων και συµµετοχής σε αυτόν τον πυρήνα 
νέων επιχειρήσεων, µε σκοπό την µεταξύ τους ενίσχυση. 
 

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. 
Παναγιώτης Χατζηβασιλείου 

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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