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Εξωστρέφεια  
Ανάπτυξη

Υπηρεσίες σε Δήμους & Περιφέρειες   
Σήμερα οι μεταφορές, οι τεχνολογίες και οι αγορές μπορούν να γεφυρώσουν 
το παραδοσιακό χάσμα κέντρου και περιφέρειας. Η γραφειοκρατία μπορεί να 
να «διεκπεραιώνεται» μέσω της τεχνολογίας. Οι μετακινήσεις να είναι εύκολες 
και ασφαλείς. Η ποιότητα υγείας και παιδείας να παραμένει υψηλή όπου και αν 
παρέχεται. Στόχος είναι οι τοπικές επενδυτικές ευκαιρίες να είναι ορατές και από 
το εξωτερικό. 


Οι δήμοι και οι περιφέρειες πλέον μπορούν να αποτελέσουν το φυσικό χώρο ανάπτυξης των πολι-
τών αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του νέου διεθνοποιημένου περιβάλλοντος. 


Η P&I μπορεί να συμβάλει … για τους πολλούς που είναι παντού … 

Παρακολούθηση & ενημέρωση   
‣ Παρακολούθηση και ενημέρωση του ΟΤΑ για πολιτικές, κανονισμούς και νο-
μοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκδηλώσεις, γεγονότα και ενέργειες 
στον Ευρωπαίο χώρο. 


‣ Στρατηγική επίγνωση και έγκαιρος προσδιορισμός κρίσιμων ζητημάτων


‣ Ενημέρωση μέσω Newsletter. Πρόσβαση σε βιβλιοθήκη γνώσης. 

Εξωστρέφεια  
‣ Συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια στο εξωτερικό. Εκπροσώ-
πηση Διοικήσεων.  Διοργάνωση εκδηλώσεων. 


‣ Συνοδεία εκπροσώπων ΟΤΑ και οργάνωση ταξιδιού (μετακινήσεις, διαμονή, 
διερμηνεία κτλ.) 



Επαφές με ομάδες επιρροής   
‣ Σύνδεση, επικοινωνία και ενημέρωση ομάδων επιρροής (lobbying) σε ΕΕ και 
διεθνώς. 


‣ Προετοιμασία συναντήσεων με φορείς, οργανώσεις, θεσμούς για λογαριασμό 
του ΟΤΑ.  


‣ Βελτίωση αποτελεσματικότητας και προβολής των θέσεων του ΟΤΑ σε συγκεκριμένα στρατηγικά 
θέματα, ενίσχυση του δικτύου VIP και διευκόλυνση της μελλοντικής επικοινωνίας με την ομάδα-
στόχο. 

Μεταφορά τεχνογνωσίας   
‣ Ευρωπαϊκές και διεθνής επαφές για μεταφορά τεχνογνωσίας και άντληση εμπει-
ρίας από το εξωτερικό αλλά και αντίστροφα. 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα   
‣ Παρακολούθηση και υποβοήθηση συμμετοχής του ΟΤΑ σε Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα με στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών της ΕΕ. 


‣ Συγγραφή προτάσεων, στο σύνολο τους ή συγκεκριμένων πακέτων εργασίας 
(διαχείριση έργων, επιχειρηματικά σχέδια, εκμετάλλευση και διάδοση, παρα-
κολούθηση και αξιολόγηση, κτλ.). 


‣ Ένταξη  σε κοινοπραξίες, εύρεση εταίρων, επανορθωτική εκτίμηση και αξιολόγηση της επιλεξιμό-
τητας της πρότασης υπό το πρίσμα του αξιολογητή  της ΕΕ.

Καραγιώργη Σερβίας 2, Πλατεία Συντάγματος 
105 62 Αθήνα, Τηλ.: 211 016 8341

 info@p-i.gr, www.p-i.gr 

Γιατί P&I  
‣ Τοπική και διεθνής εμπειρία.   


‣ Εγχώρια και ευρωπαϊκή παρουσία.


‣ Εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.  


‣ Ευέλικτη και δυναμική ομάδα με αναπτυξιακή λογική, με γνώσεις και παραστάσεις από επιχειρή-
σεις και οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας, με καθαρή και διαυγή πορεία.
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