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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI - «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». 

 

Το Επιµελητήριο Αρκαδίας εγκρίθηκε να υλοποιήσει στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci το πρόγραµµα µε 

τίτλο:  

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». 

Αριθµός ∆ικαιούχων: 20 

∆ιάρκεια αποστολής: 2 εβδοµάδες  

Ηµεροµηνία υλοποίησης: 11-24 Νοεµβρίου 2012 

 

 Η αποστολή θα υλοποιηθεί στην Αγγλία και συγκεκριµένα στο Λονδίνο. Οι συµµετέχοντες κατά τη 

διάρκεια της παραµονής τους θα παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα σεµινάρια, θα ενηµερωθούν για τις νέες 

τάσεις και πρακτικές στον τοµέα τους και θα επισκεφθούν συναφείς βρετανικές επιχειρήσεις για να γνωρίσουν 

τον τρόπο λειτουργίας τους και τις µεθόδους που αναπτύσσουν. 

Τα έξοδα της αποστολής (αεροπορικά, διαµονή, µετακινήσεις) θα καλυφθούν εξολοκλήρου από 

το πρόγραµµα.  

Το Επιµελητήριο καλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο Πρόγραµµα 

Leonardo da Vinci «Κατάρτιση ∆ηµοσιογράφων και Στελεχών Περιφερειακών ΜΜΕ» από 17 έως 28 

Σεπτεµβίου 2012.  

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής: 

 

I. Βεβαίωση εργοδότη για απασχόληση – συνεργασία σε τοπικό ΜΜΕ στον τοµέα της δηµοσιογραφίας 

- ΜΜΕ 

II. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου) 

 

 

ΜΜΕ 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ   17/9/2012 



 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει από Τριµελή Επιτροπή του 

Επιµελητηρίου Αρκαδίας βάσει όλων των ανωτέρω αναφεροµένων δικαιολογητικών. Αν οι αιτούντες που 

διαθέτουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπερβαίνουν σε αριθµό τους 20, τότε θα γίνει κλήρωση για την 

τελική επιλογή των 20 συµµετεχόντων. 

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα υποβάλλονται στο Επιµελητήριο Αρκαδίας στη διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & 

Πανός 21, 22100, Τρίπολη ή στο fax 2710233738 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@arcadianet, µε 

την ένδειξη ‘Leonardo Da Vinci”  και υπόψιν της υπεύθυνης του έργου κας Ευγενίας Τζανετοπούλου. Την 

αίτηση συµµετοχής µπορείτε να τη κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Αρκαδίας 

www.arcadianet.gr  ή να τη ζητήσετε από τα γραφεία του Επιµελητηρίου Αρκαδίας.  

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Επιµελητήριο Αρκαδίας και 

την υπεύθυνη του έργου κα Ευγενία Τζανετοπούλου στα τηλέφωνα 2710227141-2, 2710227927 όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ 


