
                                                                          

 

Δελτίο Τύπου 

Εκπαιδευτικό ταξίδι του Επιμελητηρίου Ν. Ιωαννίνων στην Ιταλία 

 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος δια βίου μάθησης, 

τομεακό πρόγραμμα «Leonardo da Vinci», διοργάνωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

στην περιοχή της Umbria της Ιταλίας μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας 

με τίτλο «ιχθυοκαλλιέργεια». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 22 άτομα οι οποίοι είναι 

ενεργοί ή θέλουν να ενεργοποιηθούν στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και οι οποίοι 

καταρτίστηκαν στην Ιταλία και για το διάστημα 30/04/2014 έως 13/05/2015. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, ενισχύει 

τον ρόλο του και οριοθετεί με μεγαλύτερη ευκρίνεια τις δράσεις και τους σκοπούς 

λειτουργίας του. Επίσης επιδιώκει να συμβάλλει και να ενισχύσει τον αναπτυξιακό 

του ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που 

δραστηριοποιείται. 

Μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας, οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα προηγμένο επαγγελματικά, τεχνολογικά και 

επιχειρηματικά περιβάλλον στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.  Αυτή η εμπειρία τους 

έδωσε τη δυνατότητα να  

 αναθεωρήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στο 

χώρο,  

 αναπτύξουν επιχειρηματικές συνεργασίες, να ενισχύσουν τις γνώσεις 

τους σχετικά με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών   

 διερευνήσουν τις δυνατότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες που 

υπάρχουν στο χώρο,  

 καταρτιστούν για νέες τεχνικές και τς νέες μεθόδους που μπορούν να 

μεταφέρουν και στις δικές τους επιχειρήσεις, ώστε να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα 



 πληροφορηθούν για τη σύνδεση της κατάρτισης με τις επιχειρήσεις και 

τους τρόπους ενίσχυσης αυτής της σχέσης, 

 πληροφορηθούν για τις δυνατότητες περαιτέρω εκπαιδευτικής αυτό-

βελτίωσης που προσφέρονται από εκπαιδευτικούς φορείς στην ΕΕ , 

 να καταρτιστούν σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας τους. 

 πληροφορηθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται σε 

μια σύγχρονη αγορά. 

 

Κατά την παραμονή τους στην Ιταλία, οι συμμετέχοντες επαγγελματίες είχαν την 

ευκαιρία να δουν στην πράξη την εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών, να συγκρίνουν 

με τις δικές τους πρακτικές που εφαρμόζουν και να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα 

για τη δουλειά τους. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τεχνικές 

επισκέψεις και υψηλού επιπέδου κατάρτιση στις παρακάτω επιχειρήσεις και φορείς:  

 Sport Fishing Center lagoclitunno στις όχθες του ποταμού Clitunno 

 Τerria Laboratory 

 Ιχθυογεννητικό κέντρο στη λίμνη trasimeno  

 Ιχθυογεννητικό κέντρο στην κοιλάδα Nera 

 Ιχθυογεννητικό κέντρο Cantiano, 

 Ιχθυοκαλλιεργητικοί σταθμοί επιχειρήσεις στο Δέλτα του Πάδου 

 μικρές ιχθυοκαλλιεργητικές στην κοιλάδα Comacchio 

 European Grants International Academy 

 εκπαιδευτικό κέντρο Giardini dell’Acqua, κ.α  

 

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ιταλία είχαν την ευκαιρία να 

περιηγηθούν σε νέα μέρη, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας 

Ευρωπαϊκής χώρας που αν μη τι άλλο παρουσιάζει έντονο πολιτιστικό και τουριστικό 

ενδιαφέρον. Πέρα λοιπόν από τα επαγγελματικά ζητήματα, οι δικαιούχοι του 

προγράμματος γνώρισαν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, μία άλλη κουλτούρα, μία 

άλλη γλώσσα επικοινωνίας. 


