
                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

CHAMBER OF ARKADIA 

∆ιεύθυνση : Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πάνος 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 

 

 

                                                                                 

Ενημερωτική ημερίδα για τις νέες νομοθεσίες που αφορούν την 

αγορά κρέατος 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 

 

Το περιοδικό της αγοράς κρέατος Meat Place και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του 

Enterprise Europe Network,  διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 

Φεβρουαρίου στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, στις 10:30 π.μ. με σκοπό 

την ενημέρωση για τις νέες νομοθεσίες που αφορούν την αγορά κρέατος. 

Αναλυτικότερα τα θέματα που θα θίξουν οι ειδικοί επί των συγκεκριμένων ζητημάτων είναι τα εξής: 

• Νέες Υγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις 

• Νέος Κώδικας Τροφίμων & Ποτών 

• Επενδυτικά προγράμματα 

• Τεχνολογίες – Μηχανοργάνωση 

• Επεξεργασία – Συσκευασία – Ψύξη - Ζύγιση  

 

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει για τις νέες νομοθεσίες και ευκαιρίες που δημιουργούνται για 

τον κλάδο, καθώς επίσης και για νέους εξοπλισμούς καταστημάτων και βιομηχανιών, που θα βελτιώσουν 

και θα εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις σας.  

 

ΜΜΕ  

ΠΡΟΣ 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ   16/02/2013 

 



Σας καλούμε να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε δωρεάν τη συγκεκριμένη ημερίδα, ώστε να 

είστε πλήρως ενημερωμένοι για την εξέλιξη και τις προοπτικές του επαγγέλματός σας. 

Μετά το πέρας της ημερίδας θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

Για το σύνολο του Meat Place Tour και τις πόλεις που θα επισκεφτούμε μπορείτε να ενημερωθείτε από το 

www.meatplace.gr ή από το περιοδικό Meat Place.  

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα γραφεία του περιοδικού Meat Place στο 

τηλέφωνο 210 9010040 και δηλώστε τη συμμετοχή σας. Υπεύθυνη κ. Μαρίζα Δαλίδου. 

Διοργάνωση περιοδικό Meat Place 

Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

& σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας 

 

 

Πληροφορίες 

Διεύθυνση Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης: Εθνικής Αντίστασης & 

Παπαρηγοπούλου 

Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Κωνσταντίνος Παντζής, τηλέφωνο: 2710 233351 

Για γενικές πληροφορίες κ. Σοφία Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 6972334703  

Για θεματολογία ημερίδας κ. Χριστίνα Σούρρα, τηλέφωνο: 6977438114 


