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ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2012 – 2013 

 

 

ΜΜΔ 

 

 ΔΡΣ ΑΔ ( ΔΣ1, ΝΔΣ, ΔΣ3 – Σηλεόπαζη και Ραδιόθωνο) (6 άηομα) 

 

 ΣV 100, FM 100 (6 άηομα) 

 

 Δθημεπίδα ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ (3 άηομα) 

 

 Δθημεπίδα ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – Πεπιοδικό «ΔΠΗΛΟΓΔ» - Δθημεπίδα ΠΟΡ 

ΣΟΤ ΒΟΡΡΑ (3 άηομα) 

 

 Ζλεκηπονική οικονομική και πολιηική εθημεπίδα: voria.gr (3 άηομα) 

 

 Ζλεκηπονική ειδηζεογπαθικη εθημεπίδα: unitedreporters.gr (2 – 3 άηομα) 

 

 Δθημεπίδα «ΟΡΗΕΟΝΣΔ» Καζηοπιάρ (1 άηομο) 

 

 DION TV (1 άηομο) 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

 

 Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Θεζζαλονίκηρ (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 

Γπαθείο Σύπος 

 

 Απσαιολογικό Μοςζείο Θεζζαλονίκηρ (1 άηομο) 

 

 ΗΣ' Δθοπεία πποιζηοπικών και κλαζζικών απσαιοηήηων (1 άηομο) 

 

 



 

 

ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ 

 

 ΑΡΚΣΟΤΡΟ (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 

ςλλογή και απσειοθέηηζη αποδεληίωζηρ. 

ύνηαξη και αποζηολή Γεληίων Σύπος και άλλος ενημεπωηικού ςλικού. 

Δνημέπωζη και εμπλοςηιζμόρ ηηρ λίζηαρ επικοινωνίαρ δημοζιογπάθων και ΜΜΔ ηος 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. 

Δνημέπωζη ηος επίζημος site και ηος blog ηος ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ με ειδήζειρ, Γεληία Σύπος, 

κ.α. 

Δνημέπωζη ηων καναλιών επικοινωνίαρ ηος ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ζηα social media. 

Δπικοινωνία με ΜΜΔ και δημοζιογπάθοςρ για ηην αποζηολή ενημεπωηικού ή άλλος ςλικού. 

 

 ΑΡΗ – Κοινωνική Οπγάνωζη Τποζηήπιξηρ Νέων (Σομέαρ Γημοζίων 

σέζεων) (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 

Ππογπαμμαηιζμόρ και ςλοποίηζη πποβολή έπγος ηηρ ΜΚΟ ΑΡΗ 

Γικηύωζη με δημόζιοςρ και ιδιωηικούρ θοπείρ κοινωνικήρ ππόνοιαρ 

Ανάπηςξη δικηύος κοινωνικήρ εηαιπικήρ εςθύνηρ επισειπήζεων 

Παπαγωγή/ δημοζίεςζη δεληίων ηύπος 

Παπαγωγή και ανάπηηζη κειμένων ζηα social media 

 

 

 

ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

 

 Γήμορ Γίος – Ολύμπος (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 

Γπαθείο Σύπος και Γημοζίων σέζεων 

 

 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 

 

 Aπιζηοηέλειο Κολλέγιο (1 άηομο) 

 

 

 

ΑΛΛΔ ΔΣΑΗΡΗΔ 

 

 DRAXIS Α.Δ. Σεσνολογίερ πεπιβάλλονηορ (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 

Γιασείπιζη και ανανέωζη ηων Social media accounts ηηρ εηαιπίαρ 

Καηασωπήζειρ ζηο Internet ζσεηικά με ηη δπαζηηπιόηηηα και ηα έπγα ηηρ εηαιπίαρ 

Γιασείπιζη και ανανέωζη πεπιεσομένος ηος website ηηρ εηαιπίαρ 

ςγγπαθή Newsletter ηηρ εηαιπίαρ 

Γιασείπιζη πεπιεσομένος ηηρ γνωζιακήρ βάζηρ ηηρ εηαιπίαρ 

 

 ΠΑΡΑΠΔΝΣΔ ΔΠΔ, Γπαθείο Γενικού Σοςπιζμού (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 



Γπαθείο Σύπος 

 

 SAFEMARKET ΔΠΔ, Δηαιπία Πληποθοπικήρ (1 άηομο) 
Απμοδιόηηηερ: 

Πποβολή και πποώθηζη πποϊόνηων e-learning ζηα ΜΜΔ 

ςνεπγαζία με ηο Σμήμα Research & Development για ηην άνηληζη γεγονόηων από ηην 

παγκόζμια και εγσώπια κοινωνικοπολιηική επικαιπόηηηα 

 

 Δηαιπία Αποδεληίωζηρ CLIP NEWS (2 άηομα) 
Απμοδιόηηηερ: 

Αποδεληίωζη (Παπακολούθηζη Σύπος βάζει θεμαηολογίος) 

 

 ύμβοςλοι Δκπαίδεςζηρ και ηαδιοδπομίαρ EMPLOY (1 άηομο) 

 

 Δηαιπία παποσήρ λύζεων ηλεκηπονικού επισειπείν (e-business), δικηςακών 

ςπηπεζιών  DOTSOFT (1 άηομο) 

 

 INVESTMENT ANALYSIS Α.Δ.Π.ΔΤ., Δηαιπία Παποσήρ Δπενδςηικών 

Τπηπεζιών (1 άηομο). 

 

 

 


