
Μια καινοτόμος υπηρεσία 
για τη διαφοροποίηση  

που επιθυμεί να έχει  

η Δημοτική Αρχή  

στην επικοινωνία της  

με τον τοπικό  

αγροτικό πληθυσμό



ΠΛΟΎΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις

 • Διοικητικές υποχρεώσεις παραγωγών

 • Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις - Επιδοτήσεις

 • Εξελίξεις ΚΑΠ

 • Γεωργικές Προειδοποιήσεις

 • Καλλιεργητικές τεχνικές/πρακτικές

 • Κόστος παραγωγής

 • Καινοτομίες – Νέες τεχνολογίες

 • Συμβολαιακή παραγωγή

 • Συλλογικά σχήματα  

(Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί)

 • Συστήματα ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων

 • Φυσικοί πόροι

ΕΛΚΎΣΤΙΚΉ ΕΜΦΑΝΙΣΉ 

 • Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 

 • Σύντομα επεξηγηματικά κείμενα 

 • Γραφική απεικόνιση πληροφοριών 

ΟΡΓΑΝΩΣΉ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΎ 

 • Χρονολογικά 

 • Θεματικά 

ΣΎΣΤΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ ΔΉΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ 

 • Standard αριθμός δημοσιεύσεων/μήνα 

 • Πρόσθετες - Ειδικές δημοσιεύσεις 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

 • Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα στα ιδιαίτερα 

στοιχεία του Δήμου 

 • Εγκυρότητα & Αξιοπιστία  του περιεχομένου όπως 

αρμόζει στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 • Λειτουργικότητα & Απλότητα 

 • Χωρίς πρόσθετο φόρτο για τον υπηρεσιακό 

μηχανισμό του Δήμου 

 • Απαλλαγμένο από τους περιορισμούς του 

υπηρεσιακού ωραρίου 

 • Χαμηλό κόστος 
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Η λειτουργία του LOCAL AGRIGATES βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές και 

εργαλεία που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις και οργανισμοί (ποικίλων μεγεθών 

και ενδιαφερόντων) για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται. 

Στο επίκεντρο της λειτουργίας του βρίσκεται ο Δημότης. Ως χρήστης του LOCAL 

AGRIGATES λαμβάνει πλήθος χρηστικών και επίκαιρων πληροφοριών με στόχο:

 • να αναγνωρίσει την υπηρεσία που του προσφέρει η Δημοτική Αρχή 

 • να αντιληφθεί την αξία της υπηρεσίας που του προσφέρει η Δημοτική Αρχή και, 

 • να βελτιώσει την εικόνα που έχει για τη Δημοτική Αρχή 

 

Το LOCAL AGRIGATES προσαρμόζεται και εξειδικεύεται σε κάθε Δήμο ακολουθώντας 

τον εξής βηματισμό:  

Ένα νέο σύστημα παραγωγής και διάχυσης 

πληροφοριών που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει 

τη θετική εικόνα που επιδιώκει να έχει η Δημοτική 

Αρχή σε περιοχές όπου ο πρωτογενής τομέας 

αποτελεί σημαντικό τμήμα της τοπικής οικονομικής 

δραστηριότητας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΎΡΓΕΙ

6

έλεγχος της απήχησης και 

της αλληλεπίδρασης του 

κοινού με το περιεχόμενο

3

διασύνδεση του δικτυακού 

τόπου με τον επίσημο 

δικτυακό τόπο του Δήμου

5

προώθηση του 

περιεχομένου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

(social media)

2

δημιουργία νέου 

δικτυακού τόπου για 

τη δημοσίευση του 

πληροφοριακού υλικού

4

διαρκής παραγωγή, 

βελτιστοποίηση και 

δημοσίευση χρήσιμου 

περιεχομένου

1

αναγνώριση 

ενδιαφερόντων του 

πληθυσμού σε επίπεδο 

Δήμου



Η υπηρεσία LOCAL AGRIGATES παρέχεται από τη

 

Υποστήριξη Επιχειρησιακών Αποφάσεων

Υποστήριξη Επιχειρησιακών Αποφάσεωνη οποία υποστηρίζει με εξειδικευμένες υπηρεσίες και 

συστήματα τις επιχειρησιακές αποφάσεις που επηρεάζουν 

και καθορίζουν τη λειτουργία επιχειρήσεων, οργανισμών 

και φορέων  

που δραστηριοποιούνται και λειτουργούν  

στον αγροτικό χώρο.

Μια σημαντική ευκαιρία για την 

αύξηση του κύρους της Δημοτικής 

Αρχής μέσω της παραγωγής 

χρήσιμου περιεχομένου που 

καλύπτει τα ενδιαφέροντα των 

Δημοτών.

Τ: 211 1167613   F: 210 2285705

Axαρνών 340, 11145 ΑΘΗΝΑ

info@simbiosis.gr

www.simbiosis.gr


