
Στοιχεία για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο 
Πρόγραµµα του Ο.Α.Ε.Δ. ΛΑΕΚ 0,45%  

http://laek.oaed.gr/  
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στο σύστηµα του ΛΑΕΚ 
(http://laek.oaed.gr/): Πέµπτη 28 Ιουνίου 2015 
Τίτλος σεµιναρίου/Κατάρτισης: Επιτυχής Σχεδιασµός Προώθησης, Επικοινωνίας 
και Αξιοποίησης αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκών Χρηµατοδοτούµενων Έργων.   

Αντικείµενο Κατάρτισης: Εξοικείωση πάνω στον σχεδιασµό στρατηγικής 
επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσµάτων ευρωπαϊκών έργων. 

Φορέας Υλοποίησης Σεµιναρίου: NSF CYBERALL ACCESS 
Διεύθυνση Φορέα: Αίαντος 61 και Αθηνάς 34, Ίλιον/Αθήνα 13122, 

Τηλέφωνο: 211 010 6069 
Email Φορέα: info@cyberall-access.com 

ΑΦΜ Φορέα: 800377641 
Ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτή: Νικόλαος ΦΛΩΡΑΤΟΣ 

Κωδ. ΛΑΕΚ εκπαιδευτή (και αντικαταστάτη εισηγητή εάν υπάρχει): 37552 (δεν 
υπάρχει αντικαταστάτης εισηγητής) 

Ηµεροµηνία Έναρξης Κατάρτισης: 4/06/2015 
Ηµεροµηνία Λήξης Κατάρτισης: 5/6/2015 ή 6/6/2015 Προαιρετικά 

Σύνολο Ηµερών: 2 ή 2.5 
Σύνολο ωρών (Εκπαιδευτικών): 20 

Σύνολο ωρών κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο: 20 
Σύνολο ωρών ανά ηµέρα : Οι εκπαιδευτικές ώρες (45 λεπτά) ανά ήµερα είναι 8 ώρες 

Σύνολο ποσού συµµετοχής ανά καταρτιζόµενο: 350 Ευρώ χωρίς  την πιστοποιηση 
απο το City and Guilds ή συνολικά 600 ΕΥΡΩ µαζί µε την πιστοποίηση (Δεν 
συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες)  

Ακριβής χώρος υλοποίησης εκπαίδευσης (αίθουσα ξενοδοχείου, όροφος 
ξενοδοχείου): NSF CYBERALL ACCESS, Αίαντος 61 & Αθηνάς 34 (Είσοδος από 
Αθηνάς), Ίλιον 13122/Αθήνα (δεύτερος όροφος) 
Ακριβές πρόγραµµα µε αναφορά στα διαλείµµατα (για τον έλεγχο του ΛΑΕΚ): 
Ακολουθεί στο τέλος 
Γλώσσα Σεµιναρίου: Αγγλική αλλά δύναται να δίνονται διευκρινήσεις και στα 
Ελληνικά 
Λοιπές πληροφορίες/Πιστοποιητικό Παρακολούθησης : Με την ολοκλήρωση του 
σεµιναρίου, όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν  πιστοποιητικό παρακολούθησης από 
τον φορέα υλοποίησης του σεµιναρίου και επιπλέον εκείνοι που το έχουν επιλέξει µε 
την επιτυχή αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή θα λάβουν και πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης στην επικοινωνία, διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων ευρωπαϊκών 
έργων από Institute of Leadership and Management, µέλος του οµίλου City and 
Guilds.   



 
 

Ακριβές Πρόγραμμα Κατάρτισης: 
 
 
Πέµπτη 4/6/2015  
Έναρξη: 09:00  

Welcome, ice breaking, outline of the course and the tools to be used, 
expectations by participants 
Presentation from participants of their project that they wish to disseminate 
Introduction to the most simple but very effective dissemination strategy 

Διάλειµµα Καφέ: 10:30 – 11:00 
Dissemination Success indicators and practices 

Διάλειµµα: 11:00 – 12:30 
Everyone even with very limited knowledge on ICT (e.g. only able to send 
emails or post at facebook) will have developed at the end of the workshop 
their own fully interactive website, online, for free. 
Furthermore, the same person with the limited ICT knowledge will apply 
techniques for increasing the searchability of their project website You will be 
amazed how easily and effectively the above can be addressed 

Διάλειµµα για φαγητό: 12:30 – 13:30 
Proper use of social media for effective dissemination  

Διάλειµµα για καφέ 15:00 – 15:30 
Τips on some unexploited but very effective dissemination resources  
Prepare dissemination material such as online posters, newsletters, press 
releases based on pre-made professional templates and link them with your 
website 
Learn how to prepare a successful european or local event with the 
support also of free web based tools and also follow up its organisation 
process 

Λήξη 17:00 
 
Παρασκευή 5/6/2015 
 
Έναρξη: 09:00  
Re-capitulation/discussion on previous day's topics and follow up 
activities 
Prepare an exploitation strategy to take advantage of the project 
outcomes 
Understand who should own what in a joint European Project 
(ownership and Intellectual Property Rights) 
Διάλειµµα: 11:00 – 12:30 

Prepare an exploitation strategy for H2020 projects  
Διάλειµµα για φαγητό: 12:30 – 13:30 

Prepare a dissemination strategy for Erasmus + project 
Διάλειµµα για καφέ 15:00 – 15:30 
How to join successfully european funding projects or proposals as partner offering 
dissemination and exploitation services 
Λήξη 17:00 



 
 
Σάββατο 6/6/2015 (Προαιρετικό) 
 
Έναρξη: 09:00  
Hands on Practice on developing dissemination material (free choice from the tools 
introduced before) 
Διάλειµµα: 11:00 – 11:30 
Hands on Practice on developing dissemination material (free choice from the tools 
introduced before) 
Course Evaluation 
Λήξη 13:00 
 


