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Παρουσιάστηκαν τα προγράμματα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών 
Οδικών Μεταφορών» & 

«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 
 
 

Στο πλαίσιο της καλύτερης και άμεσης ενημέρωσης των μελών του το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του 
Enterprise Europe Network, διοργάνωσε ημερίδα για την παρουσίαση των προγραμμάτων: 
«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» & «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Αρκαδίας. 

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και τον 
ΕΦΕΠΑΕ.  

Την ημερίδα άνοιξε, με σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης 
Μπουντρούκας τονίζοντας ότι σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η συνεχής και ουσιαστική ενημέρωση 
των επιχειρήσεων-μελών του σε θέματα χρηματοδότησης. 

Το πρόγραμμα για τον «Εκσυγχρονισμό Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών», που 
παρουσίασε η υπεύθυνη του Προγράμματος κα. Μάγδα Πετροπούλου εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και απευθύνεται 
σε υφιστάμενες, νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. 

Στην στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, 
καθώς και τη στήριξη της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
αναφέρθηκε ο υπεύθυνος του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» κ Αργυρόπουλος 
Δημήτριος παρουσιάζοντας αναλυτικά τις δύο δράσεις του προγράμματος: 
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• Δράση 1: αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη 
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011. Καλύπτονται ως ένα ποσοστό πάγια 
έξοδα όπως: ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης, δαπάνες αγοράς 
εξοπλισμού κ.α.. 

• Δράση 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την 
τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι ομιλητές απάντησαν στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους 
παρευρισκομένους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία 

του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «Αγαπήνωρ», στο τηλέφωνο 2710 230233, Υπεύθυνος κ. Νικόλαος 

Μεγρέμης. 

 

 

 

 
 

 

 


