Άρτα, 20 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα αποτελέσματα της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 στην
απολογιστική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Άρτας.
Στην εκδήλωση, αναπτύχθηκαν οι τέσσερις νέες επιδοτούμενες δράσεις από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού
προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ και παραδόθηκαν 11 επιχειρηματικά πλάνα σε ωφελούμενους του
έργου, που αφορούσαν τη σύσταση νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων.
Ο καθηγητής του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου κ. Χρυσόστομος Στύλιος παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου.
Όπως επισήμανε, 37 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν πλήρως όλες τις Δράσεις της Πράξης, και
καταρτίστηκαν:
•

9 επιχειρηματικά πλάνα για την ίδρυση νέας ατομικής επιχείρησης,

•

1 επιχειρηματικό πλάνο για ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης και

•

Δύο (2) επιχειρηματικά πλάνα για επέκταση δραστηριοτήτων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσλήψεις μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ, ενώ ένας
ωφελούμενος προσελήφθη σε παράρτημα μεγάλης επιχείρησης κάνοντας χρήση του βιογραφικού
σημειώματος, που ετοιμάστηκε μέσω της Δράσης Συμβουλευτικής.

Στο πλαίσιο της πράξης, κατασκευάστηκε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στην οποία
αποτυπώνεται η προσφορά και η ζήτηση εργασίας σε τοπικό επίπεδο και λειτουργεί

στο διαδικτυακούς τόπους του προγράμματος ΤοπΣΑ www.topsa-arta.gr και του
Επιμελητηρίου Άρτας www.e-artas.gr στο σύνδεσμο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ.
Με την εφαρμογή αυτή παρέχεται στους ωφελούμενους- ανέργους της Πράξης ΤοπΣΑ της
Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΆΡΤΑΣ ενημέρωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης
και στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αναζήτησης του κατάλληλου προσωπικού, αλλά και
ανάρτησης αγγελίας για τις θέσεις που διαθέτουν.
Ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε επίσης, στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της Πράξης και αφορούσαν βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ΜμΕ,
Αυτοματισμό Γραφείου με τη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση), σύγχρονες μεθόδους παραγωγής,
τυποποίησης & προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα
εναλλακτικών καλλιεργειών και διακρατική επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής
καινοτομικών ιδεών στις επιχειρήσεις.
Όπως υποστήριξε ήταν το μοναδικό ΤοπΣΑ από αυτά που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια
Ηπείρου που περιείχε διακρατική επιμόρφωση. «Η διακρατική επιμόρφωση ήταν το πιο
μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου έργου, έναντι των άλλων ΤοπΣΑ, που
υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου. Δέκα (10) ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να
ταξιδέψουν στο Μπάρι της Ιταλίας, να ενημερωθούν, να επισκεφθούν επιχειρήσεις, να
ανταλλάξουν σκέψεις και ιδέες και να μυηθούν σε μια διαφορετική κουλτούρα», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Χρήστος Παπάζογλου,
χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τα αποτελέσματα της Πράξης ΤοπΣΑ, επισημαίνοντας «Τα
τελευταία χρόνια σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, με έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά και υψηλά επιτόκια δανεισμού ήταν πολύ δύσκολα για τις Αρτινές
επιχειρήσεις, που δίνουν μάχη για να ορθοποδήσουν. Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα,
μετά την επιβολή των capital controls η επιχειρηματική κοινότητα αντιμετώπισε συνθήκες
ασφυξίας. Δεν ήταν λίγες οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες που έβαλαν λουκέτο. Τα
αναφέρω αυτά, ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες για να
υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως τα ΤοπΣΑ. Οπότε πρέπει να
θεωρούμε μεγάλη επιτυχία τα αποτελέσματα του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Παπάζογλου, αναφέρθηκε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και
συγκεκριμένα στις τέσσερις νέες Δράσεις του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020, που όπως είπε προσφέρουν την
ευκαιρία τόσο στους ωφελούμενους της Πράξης ΤοπΣΑ να δώσουν «σάρκα και οστά» στην
επιχείρηση που ονειρεύτηκαν, έχοντας ήδη στα χέρια τους ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, όσο
και πολλούς ακόμη συμπολίτες μας.
«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές μέσα από την κρίση
ξεπηδούν ευκαιρίες. Θεωρώ λοιπόν πως οι τέσσερις (4) νέες δράσεις του Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνδυασμό
με το επικείμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δράσεις του οποίου
αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο τρίμηνο, αλλά και τον νέο Αναπτυξιακό νόμο
είναι ο δρόμος για την επανεκκίνηση της Οικονομίας μας. Είναι ο δρόμος για παραγωγική
διέξοδο», τόνισε.
Τον Οδηγό Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της
Πράξης, παρουσίασε ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ» και γενικός γραμματέας
του Επιμελητηρίου Αρτας κ. Μάνθος Φώτης.
Όπως ανέφερε, στον Οδηγό παρέχονται πληροφορίες για το τι είναι επιχειρηματικότητα,
πως μπορεί κάποιος να συστήσει τη δική του επιχείρηση, ποιο είναι το προφίλ του καλού
επιχειρηματία, ποιες είναι οι μορφές των επιχειρήσεων, πως συντάσσετε ένα επιχειρηματικό
σχέδιο κ.ά. Στις τελευταίες του σελίδες αποτυπώνονται χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας
φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
Στη συνέχεια, εκπρόσωποι της E.E.O. Group και του Επιμελητηρίου Άρτας παρέδωσαν τα
11 επιχειρηματικά πλάνα στους ωφελούμενους της Πράξης.
Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Αναστασίου της E.E.O. Group τα επιχειρηματικά πλάνα
αφορούν σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων, από την αγροτική παραγωγή,
τεχνικά και δικηγορικά γραφεία, ατελιέ γραφικών τεχνών, κρεοπωλείο, υπηρεσίες
δερματοστιξίας (τατουάζ) κ.ά. και τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν καλή
ευκαιρία τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιχειρούν
επέκταση.
Παρεμβάσεις έκαναν επίσης, ορισμένοι από τους ωφελούμενους και εργοδότες της Πράξης.
Συγκεκριμένα, ο λογιστής κ. Κλεομένης Ζαρκαλής – που προσέλαβε ωφελούμενο μέσω
του Προγράμματος ΤοπΣΑ του ΟΑΕΔ- επισήμανε πως κριτήριο πρόσληψης ήταν η

συμβατότητα με το αντικείμενο, η κατάρτιση που έλαβε ο ωφελούμενος στο πλαίσιο της
Πράξης ΤοπΣΑ, καθώς και η οικονομική βοήθεια από το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Οι ωφελούμενοι κ.κ. Σωκράτης Σιώζος και Ιωάννης Μαντζούτσος αναφέρθηκαν στην
εμπειρία τους από τη Διακρατική Επιμόρφωση τονίζοντας ότι η επίσκεψή τους σε
επιχειρήσεις στο Μπάρι ήταν παραγωγική. Άνοιξε τους ορίζοντές τους, διαπίστωσαν ότι τα
βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υψηλής ποιότητας αν και ακριβότερα, προτιμούνται από
μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού και άρα με σωστή διαχείριση και μάρκετινγκ μια
επιχείρηση του αγροτικού τομέα που παράγει μικρές ποσότητες μπορεί να μπει στην αγορά
λανσάροντας την ποιότητα κ.ά.
Κλείνοντας, η ωφελούμενη κα Βασιλική Μουστακλή τόνισε πως «η περίοδος ανεργίας
είναι σκληρή εμπειρία, οτιδήποτε δίνει ελπίδα έστω και μικρή είναι καλό. Ακόμη και η
συναισθηματική και η ψυχολογική υποστήριξη, η συναναστροφή μέσω ενός τέτοιου
προγράμματος είναι κέρδος».
Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΆΡΤΑΣ

