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Δελτίο Τύπου
Επιμόρφωση ανέργων στην Ιταλία για την ίδρυση και λειτουργία
Καινοτόμων Επιχειρήσεων
Μια πρωτοποριακή δράση για την κατάρτιση δέκα (10) ανέργων στην ίδρυση και λειτουργία
καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ιταλία διοργάνωσε το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς
Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μέλος της Α.Σ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝOMOY ΑΡΤΑΣ, στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ». Οι
δέκα καλύτεροι ωφελούμενοι της προαναφερθείσας Πράξης μετακινήθηκαν την περασμένη
εβδομάδα στο Μπάρι της Ιταλίας για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα
«Η καινοτομία στην επιχείρηση» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διακρατικής Συνεργασίας
του Εργαστηρίου με το “Τεχνολογικό Επιστημονικό Πάρκο TECNOPOLIS”.
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δημιουργήσουν επιχειρήσεις στα πεδία τουρισμός συνυφασμένος με αρχαιολογικούς χώρους,
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ενέργεια και περιβάλλον, έννοιες που αφορούν στη δημιουργία
μιας νεοφυούς (start-up) επιχείρησης. Ο όρος start-up (νεοφυής) επιχείρηση αφορά στις
τεχνολογικές επιχειρήσεις που έχουν ως χαρακτηριστικό τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης.
Πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις διαδραστικές ενότητες επιμόρφωσης, μέσα από τις οποίες οι
ωφελούμενοι, με την καθοδήγηση του Dr. Ruggiero, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να
τελειοποιήσουν τις δικές τους ιδέες για την επιχείρηση που σκέφτονται να ιδρύσουν στην Άρτα, να
δοκιμάσουν και να μάθουν για την αγορά στην οποία θα απευθυνθούν και για τη μεθοδευμένη

αναζήτηση κεφαλαίων. Επισημαίνεται ότι μέρος της επιμόρφωσης αφιερώθηκε στη χρήση
ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας εισάγοντας τους ωφελούμενους στην κουλτούρα της δημιουργίας
νέων «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών ως απαραίτητης προϋπόθεσης για ένα οικολογικό
περιβάλλον και ποιοτικότερη ζωή για τον άνθρωπο.
Επιπλέον, το πρόγραμμα περιελάμβανε πρακτική άσκηση με μελέτη περιπτώσεων (case studies),
στα πλαίσια της οποίας οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά επιχειρήσεις
που βασίζονται στο μοντέλο μιας start-up επιχείρησης.
Η πρώτη επίσκεψη/μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Fiera del Levante
του Μπάρι, στις εγκαταστάσεις του THE HUB. Πρόκειται για έναν εργασιακό πολυχώρο που παρέχει
σε νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εγκατασταθούν χωρίς το υψηλό κόστος συντήρησης
ενός δικού τους γραφείου, όπου ουσιαστικά μοιράζονται τα βασικά έξοδα ενοικίασης και
συντήρησης του χώρου. Σε αυτή την επίσκεψη οι ωφελούμενοι συνάντησαν, γνώρισαν και μίλησαν
με επιχειρηματίες που οι επιχειρήσεις τους βασίζονται στην ανάπτυξη λογισμικού και τις εφαρμογές
τους, αλλά το ενδιαφέρον των ωφελουμένων προσέλκυσε κυρίως μία επιχείρηση που σκοπό έχει
την καταγραφή και την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων της περιοχής, και συζητήθηκε η δυνατότητα
δημιουργίας αντίστοιχης για την περιοχή της Άρτας.
Δεδομένου ότι τουλάχιστον μια κοινωνική επιχείρηση θα δημιουργηθεί από τους ωφελούμενους
στην περιοχή μας, η μελέτη περίπτωσης μέσω της επίσκεψης στην κοινωνική επιχείρηση με την
επωνυμία IRIS, η οποία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία επί 11 χρόνια στον τομέα του
τουρισμού, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον αρκετών ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την
επίσκεψη αυτή, οι υπεύθυνοι της κοινωνικής επιχείρησης πραγματοποίησαν ενημέρωση σχετικά με
την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ιταλία γενικότερα και ειδικότερα σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας της, απάντησαν σε ερωτήματα των ωφελουμένων, και εξέφρασαν το έντονο
ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αγροτική επιχείρηση “Agricola Lama” που βρίσκεται στην
περιοχή του Noci. Η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα διασυνδέοντας την αγροτική
παραγωγή με τον τουρισμό, όπου κάθε χρόνο στην περιοχή διοργανώνεται μια μεγάλη γιορτή για

την παρουσίαση των τοπικών προϊόντων, η οποία έχει ως στόχο την προσέλκυση τουριστών, αλλά
και την άμεση επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με την φύση, τη
χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου
πολίτη, κατοίκου αστικής περιοχής. Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα
περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται και η ενεργή
συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων.
Λόγω των γνώσεων που απέκτησαν μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης «Η Καινοτομία στην
επιχείρηση» αλλά και από τις εμπειρίες των case studies επισκέψεων στις start-up (νεοφυείς)
επιχειρήσεις, ο απολογισμός ήταν θετικός για τους ωφελούμενους και ο στόχος του προγράμματος
διακρατικής επιμόρφωσης και κατάρτισης στέφθηκε με επιτυχία και άνοιξε τον δρόμο για την
επίτευξη του επόμενου στόχου των ωφελούμενων που είναι η δημιουργία των δικών τους
αντίστοιχων επιχειρήσεων και της κοινωνικής επιχείρησης στην Άρτα!
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