
                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

          

             

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

CHAMBER OF ARKADIA 

∆ιεύθυνση : Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πανός 21 

Ταχ.Κώδικας : 22 100 

Address : Tripolis – 21 Panos & 25
th

 March 

Postal Code : 221 00 

Τηλέφωνο : 2710237123 / 227141 

Telephone : +00302710237123 / 227141 

Fax : 2710233738 

E-mail : info@arcadianet.gr 

Website : Http://www.arcadianet.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.∆.Ε.  

 

Το Επιµελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων 
(Ε.Ε.∆.Ε.) υλοποιεί το πρόγραµµα: 

 
 

Συµβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων – 2η Ευκαιρία 
 

«Τώρα µπορείς να έχεις µια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση, µέσα από το Πρόγραµµα 
Συµβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων». 
 
Προϋπόθεση Συµµετοχής: Να είσαι απολυµένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν 
από τους παρακάτω κλάδους: 
- Λιανικό Εµπόριο, 
- Εµπορία, ∆ιακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων 
- Κατασκευές / ∆οµικά Υλικά 
 
∆ράση 2 – Παρακολούθηση Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης: Παρακολούθηση 
προγραµµάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται µε βάση τα 
αποτελέσµατα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δηµιουργηθεί για 
τον κάθε συµµετέχοντα. Η παρακολούθηση των προγραµµάτων κατάρτισης είναι επιδοτούµενη 
µε €5 (µικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Η συµµετοχή στα προγράµµατα κατάρτισης είναι 
υποχρεωτική. Ο καταρτιζόµενος υπογράφει σχετικό συµφωνητικό µε αναλυτικούς όρους 
συµµετοχής. 
 
 
Το Επιµελητήριο Αρκαδίας καλεί τους ενδιαφερόµενους που πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλουν 
αίτηση συµµετοχής. Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδροµικώς µια 
µόνο αίτηση συµµετοχής, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του 
Επιµελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη) ή στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ∆Ε 
(Λ. Ιωνίας 200  και  Ιακωβάτων  61,  111 44 Κ. Πατήσια,  Αθήνα).  
 

Στη συνέχεια θα υπάρξει ενηµέρωση (ηλεκτρονικά ή µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) για την 
αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει η ταυτοπροσωπία και η 
ανεργία του ωφελούµενου καθώς και η συνάφεια της δραστηριότητας του πρώην εργοδότη µε 
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τους τρείς επιλέξιµους κλάδους (1. λιανικό εµπόριο, 2. εµπορία, διακίνηση και συντήρηση 
αυτοκινήτων και 3. κατασκευές / δοµικά υλικά). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Αρκαδίας 
www.arcadianet.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2710230233 (κος Μεγρέµης) και 2710227141 
(κα Τζανετοπούλου). 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ 


