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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αποτελέσµατα των εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Αρκαδίας  

 

Με κύρια χαρακτηριστικά την Επένδυση, την Εξωστρέφεια και την 

Κατάρτιση, το Επιµελητήριο Αρκαδίας,  µέλος του Enterprise Europe 

Network, πραγµατοποίησε τις τρεις πρώτες εκδηλώσεις του 2013 για την 

άµεση και καλύτερη ενηµέρωση των µελών του. 

  
 

Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός JESSICA στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 

 

Μετά την ολοκλήρωση των µελετών, η πραγµατοποίηση του 

Επιχειρηµατικού Πάρκου Μεγαλόπολης 

 «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν την ανάπτυξή τους µε καινοτόµο τρόπο, 

µέσω της ανάπτυξης της εξωστρέφειάς τους». Ιωάννης Μπουντρούκας, Πρόεδρος 

Επιµελητηρίου Αρκαδίας 

 
Σε αυτή την κατεύθυνση το Επιµελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 

Μεγαλόπολης και την τεχνοκρατική υποστήριξη της Εταιρείας ReDePlan A.E. Consultants δίνει 

το έναυσµα για γόνιµο έδαφος όπου οι επιχειρήσεις της περιοχής Αρκαδίας θα δράσουν 

αναπτυξιακά για την δική τους κερδοφορία και θα συµβάλλουν παράλληλα στην καταπολέµηση 

της ανεργίας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. 

 

Η κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές µέσω 

του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού JESSICA στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

παρουσιάστηκε, την  Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου 

Αρκαδίας, στην ηµερίδα που διοργάνωσε το Επιµελητήριο Αρκαδίας, µέλος του Enterprise 

Europe Network, για την ενηµέρωση των µελών του. 

ΤΡΙΠΟΛΗ  26/2/2013 



 

Την έναρξη της ηµερίδας έκανε ο  Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αρκαδίας, κ. Ιωάννης 

Μπουντρούκας, καλωσορίζοντας τους κύριους εισηγητές και τους συµµετέχοντες. 

 

Στην συνέχεια οι εισηγητές του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Πελοποννήσου: 

1)       κ. Αλέξανδρος Κρητικός, ∆/ντής της Τράπεζας EUROBANK, Υπεύθυνος για το 

Πρόγραµµα JESSICA 

2)       κ. Παναγιώτης Μαυραγάνης, Eurobank Property Services, Υπεύθυνος του ΤΑΑ 

Πελοποννήσου 

3)       κ. Μανώλης Μπαλτάς, ∆/νων Σύµβουλος ReDePlan AE Consultants, Τεχνικός 

Σύµβουλος του ΤΑΑ Πελοποννήσου 

4)       κα Σοφία Πετούση, ReDePlan AE Consultants, Τεχνικός Σύµβουλος του ΤΑΑ 

Πελοποννήσου 

5)       κ. Γιώργος Μορφούλης, KANTOR, Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος του ΤΑΑ 

Πελοποννήσου 

6)       κ. Νίκος Χάρµπ, GVA KANTOR, Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος του ΤΑΑ 

Πελοποννήσου 

έκαναν µία αναλυτική παρουσίαση των ευκαιριών χρηµατοδότησης που παρουσιάζονται 

µέσω του Jessica, όπως: κατανοµή πόρων του JESSICA,  χαρακτηριστικά επιλέξιµων έργων, 

κριτήρια αξιολόγησης έργων, διαδικασία επιλογής έργων, δικαιούχους χρηµατοδότησης.  

 

Σηµαντικό σηµείο της παρουσίασης ήταν η συµµετοχή της δανειακής χρηµατοδότησης 

του ΧΜ JESSICA που µπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως και 70% του συνολικού 

προϋπολογισµού των έργων, µε την ελάχιστη απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή να 

διαµορφώνεται στο 10% της επένδυσης. 

 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης έγινε ανοιχτή συζήτηση µε τους εισηγητές και τους 

συµµετέχοντες. 

Πληροφορίες 

 Για γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο των επιλέξιµων έργων και τη διαδικασία 

χρηµατοδότησης τους, µπορείτε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.jessicafund.gr καθώς και το κείµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία είναι διαθέσιµη στην παρακάτω διεύθυνση:   

http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1018&mid=384&lang=gr  

 



 

 

 

Νέες νοµοθεσίες που αφορούν την αγορά κρέατος 

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 

 

Μία µεγάλη εκπαιδευτική ηµερίδα διοργανώθηκε από το περιοδικό Meat Place και το 

Επιµελητήριο Αρκαδίας, µέλος του Enterprise Europe Network, και υπό την αιγίδα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 10.30 π.µ. στο 

Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρίπολης 

 

Οι επαγγελµατίες- συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για δύο σηµαντικά τρέχοντα θέµατα: Τις 

νέες Υγειονοµικές και Αγορανοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τον νέο Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

Επιπροσθέτως παρουσιάστηκαν οι νέες τεχνολογίες και εξοπλισµοί που προορίζονται για 

καταστήµατα και βιοµηχανίες επεξεργασίας κρέατος και που η εφαρµογή τους θα εκσυγχρονίσει 

και θα βελτιώσει την απόδοση των επιχειρήσεων εναρµονίζοντας τη λειτουργία τους στις 

απαιτήσεις του νέου νοµικού καθεστώτος.  

 

Στο πλαίσιο της ηµερίδας έγινε και η απονοµή βραβείων ποιότητας στις εταιρείες 

Αλλαντικά Στάθης, Ανδροµιδάς ∆ηµ. & Σία ΟΕ, BIOGRECO ΑΕ και Τσικάκης – Γιαννόπουλος 

ΑΕ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και οι οποίες συµµετείχαν στην 

«1η Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελληνικών Προϊόντων µε Βάση το Κρέας και Ελληνικών 

Κρεατοσκευασµάτων» που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο της 1ης έκθεσης 

Meat Days 2012. 

 
 

 



 

∆ραστηριότητες εξωστρέφειας του Επιµελητηρίου Αρκαδίας 

Εξαγωγές - Τουρισµός 

∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 

 

«Η εξωστρέφεια πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για τους επιχειρηµατίες. Είναι η πιο σοβαρή 

ελπίδα τους για το µέλλον και την ανάπτυξή τους» τονίζει ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 

Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, στην διάρκεια συνάντησης που διοργάνωσε το 

Επιµελητήριο Αρκαδίας, µέλος του Enterprise Europe Network µε θέµα: «∆ραστηριότητες 

Εξωστρέφειας και Επιχειρηµατικών Αποστολών» 
  

Την ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 6.30 µ.µ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Επιµελητηρίου Αρκαδίας, ο Πρόεδρος και η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου υποδέχτηκαν 

επαγγελµατίες – µέλη του Επιµελητηρίου προκειµένου να ενηµερωθούν για τις  νέες 

προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες και επιχειρηµατικές αποστολές, καθώς και για την χρήση 

όλων των διαθέσιµων µέσων για την επιτυχηµένη προετοιµασία, προώθηση και διανοµή των 

προϊόντων – υπηρεσιών τους σε διεθνείς αγορές. 

Μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τους επαγγελµατίες τουρισµού, είχε η ενηµέρωση  που 

έκανε η Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου, για την προβολή της 

Πελοποννήσου ως τουριστικού προορισµού σε µεγάλες διοργανώσεις για το προσεχές έτος, αλλά 

και την προώθηση του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας της Πελοποννήσου, των 

σπουδαίων ποιοτικά προϊόντων της τόσο στη λιανική κατανάλωση, στους απλούς επισκέπτες, όσο 

και στους εµπορικούς επισκέπτες  και την επίτευξη εµπορικών συµφωνιών συνεργασίας. 

   Ο ∆ήµαρχος Τριπόλεως κ. Ι. Σµυρνιώτης  ενηµέρωσε τα µέλη του Επιµελητηρίου για την 

πρωτοβουλία του ∆ήµου συµµετοχής στην Έκθεση Τουρισµού στο Βερολίνο εφ’ όσον υπάρξει 

ενδιαφέρον από τους επιχειρηµατίες. 

 

Ο εισηγητής του θέµατος «Εκθέσεις Εργαλείο Εξαγωγών» κ. Ν. Πανουσόπουλος,                         

Marketing Strategy Advisor, Critical Publics London, Athens, Belgrade έδωσε έµφαση στην 

έρευνα της αγοράς, στη συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις εξωτερικού και στα εργαλεία για την 

ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών:  Επιχειρηµατικές αποστολές,  Εκδηλώσεις Β2Β / Partenariat / 

B2Fair και προσκλήσεις ξένων αγοραστών. 

 

Ακολούθως έγινε ενηµέρωση επί των αποτελεσµάτων αποστολής των πρώτων δειγµάτων  των 

προϊόντων στην Αµερική  από τους εκπροσώπους της Παναρκαδικής Οµοσπονδίας κ. κ. Ι. Βέµη 

και κ. ∆. Φίλιο. 

Τέλος, η τριµελής  Επιτροπή που ορίσθηκε από το ∆ιοικ. Συµβούλιο του Επιµελητηρίου 

Αρκαδίας για τον συντονισµό των δράσεων εξωστρέφειας  και επιχειρηµατικών αποστολών κ.κ. 

Σωτ. Πετρόπουλος,  Ιωαν. Τρουπής και Ηλίας Παπαδόπουλος ζήτησαν από τους παρόντες 

επιχειρηµατίες την καταρχήν συµµετοχή τους στις επόµενες συναντήσεις προκειµένου να 

εξειδικευθεί  το ενδιαφέρον τους για τις προτεινόµενες επιχειρηµατικές αποστολές για τις 

επιχειρήσεις εκ µέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ∆ικτύου Enterprise Europe Network, 

του ΟΠΕ. 



 


