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Συνεδρίαση 12η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 107/2015
Σήµερα 07/04/2015 ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 68593/01-04-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και
της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 70937/03-04-2015 συµπληρωµατικής της, που
κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 01-04-2015 και 03-04-2015 αντίστοιχα, στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθέναν από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθέναν από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 10ο Η∆
€
Έγκριση
σκοπιµότητας
και
δαπάνης
ποσού
µέχρι
20.000,00
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης
ενηλίκων στο κτήµα πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε στη Λυκόβρυση, σχετικά µε την αγροτική
επιχειρηµατικότητα, τις νέες καλλιέργειες, τις προοπτικές και δυνατότητες για το
αγροτικό προϊόν.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων,
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης),
Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου
- Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά
Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βέττα Καλλιόπη, Γιαννακάκη Μαρία, Κουκά Μαρίνα,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη
Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παππά Παναγιώτα, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά
Αγγελική (Αγγέλικα), Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή),
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδηµητρίου Ευτυχία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία και αποφασίστηκε οµόφωνα η συζήτηση του θέµατος
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Καραµέρο,
ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
156/02-04-2015 εισήγησή του, η οποία έχει σταλεί µαζί µε τη συµπληρωµατική
πρόσκληση και έχει ως εξής:
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«ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εισήγηση αφορά τη πρωτοβουλία, που αναλαµβάνει η Περιφέρεια
Αττικής, προκειµένου να αξιοποιήσει µέσα από µια σειρά καινοτόµων δράσεων και
ενεργειών, τις τεράστιες δυνατότητες, που παρέχει το κτήµα πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε στη
Λυκόβρυση, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Σηµειωτέο είναι ότι στις εγκαταστάσεις του εν λόγω κτήµατος λειτουργούσαν
επί δεκαετίες (υπό την οργανωτική δοµή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) και λειτουργούν (υπό την
οργανωτική δοµή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού-∆ΗΜΗΤΡΑ), τα Ινστιτούτα:
Αµπέλου, Οίνου, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων και Εδαφολογίας µε
ανυπολόγιστη τεχνογνωσία, που έχουν συµβάλει και συµβάλουν καθοριστικά στην
επιστηµονική έρευνα, καθώς και πολυάριθµες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών,
Εργαστήριο Υπολειµµάτων Φυτοφαρµάκων, Εδαφοϋδρολογικό, ΠΕΓΕΑΛ και δύο
Εργαστήρια Αναφοράς).
Στα ερευνητικά Ινστιτούτα απασχολείται εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, 50
περίπου επιστηµόνων, κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλου σπουδών και ∆ιδακτορικού
∆ιπλώµατος, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς στους Έλληνες
αγρότες και καταναλωτές.
Το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης του κτήµατος καταλαµβάνει η αµπελογραφική
συλλογή του Ινστιτούτου Αµπέλου Αθήνας, στην οποία διατηρείται πολύτιµο
αµπελουργικό γενετικό υλικό τοπικών και εισαγόµενων ποικιλιών, η µεγαλύτερη στον
χώρο των Βαλκανίων. Πολλές από αυτές τις ποικιλίες έχουν ήδη εξαφανισθεί ή
τελούν υπό εξαφάνιση από τον ελληνικό αµπελώνα, θέτοντας έτσι αυτόµατα τη
συλλογή του Ι.Α.Α ως τη µοναδική αµπελουργική τράπεζα γενετικού υλικού εθνικής
κληρονοµιάς.
Επίσης χώρος 20 στρεµµάτων εντός του κτήµατος έχει παραχωρηθεί στους ∆ήµους
Μεταµόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πευκης για χρήση Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων,
όπου έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται σηµαντικές αθλητικές υποδοµές,
Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες για τις συγκεκριµένες δράσεις, που προτίθεται να αναλάβει, µε σκοπό την
αξιοποίηση και την ανάπτυξη του κτήµατος πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, η οποία θα γίνει µε
οικολογική συνείδηση σεβόµενη πάντοτε τις παρούσες ήπιες χρήσεις, έτσι ώστε να
επιτύχουµε την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των πολιτών και το µέγιστο όφελος για τη
τοπική και εθνική οικονοµία.

Προτεινόµενη ∆ράση:
Σεµινάρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Αγροτική επιχειρηµατικότητα,
καλλιέργειες, προοπτικές και δυνατότητες για το αγροτικό προϊόν

νέες

Α. Η ∆ΡΑΣΗ
Γενικά Στοιχεία
Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται σήµερα στον παγκόσµιο και
ευρωπαϊκό χώρο, όπως π.χ. η παγκοσµιοποίηση της αγοράς των αγροτικών
προϊόντων, η διαµόρφωση νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανάγκες αειφορικής διαχείρισης
των φυσικών πόρων, οι ανάγκες διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και οι
ανάγκες παραγωγής ποιοτικών και πιστοποιηµένων αγροτικών προϊόντων,
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επιβάλλουν το µετασχηµατισµό της ελληνικής γεωργίας από "ποσοτική" σε
"ποιοτική".
Για την ελληνική γεωργία η παραγωγή ανταγωνιστικών, πιστοποιηµένων, επωνύµων
αγροτικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας, που θα παράγονται µε καινοτόµες
διαδικασίες σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης, αποτελεί τον µοναδικό
στόχο.
Η αύξηση προστιθέµενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι δυνατή
µόνο µε την ενσωµάτωση σ' αυτά της νέας επιστηµονικής γνώσης και τεχνολογικής
καινοτοµίας, που είναι αποτέλεσµα της προσανατολισµένης αγροτικής έρευνας.
Πανελλαδικές έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για την παραγωγή
παραδοσιακών ειδών αλλά και πιο εξεζητηµένων και σύγχρονων εναλλακτικών
καλλιεργειών.
Στην Περιφέρεια Αττικής, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάπτυξη του
πρωτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα. Σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες
διαφαίνεται η τάση για επιστροφή, κυρίως των νέων, στον αγροτικό τοµέα και
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όπου η αγροτική ενασχόληση µπορεί να
είναι ένας νέος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Επιπλέον, έχουµε σηµαντική
αγροτική παραγωγή, που σε µεγάλο βαθµό είναι και εξαγώγιµη. Στο πλαίσιο αυτό
είναι αναγκαία η ενίσχυση µηχανισµών για τη βελτίωση της ποιότητας, την
προώθησή αλλά και την τυποποίησή των αγροτικών προϊόντων από τους ίδιους τους
παραγωγούς.
Με την παρούσα δράση, προτείνουµε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε
συνεργασία µε τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό– ∆ΗΜΗΤΡΑ στην οργάνωση και
υλοποίηση σεµιναρίων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων µε αντικείµενο την
αγροτική επιχειρηµατικότητα, νέες καλλιέργειες, προοπτικές και δυνατότητες για το
ελληνικό αγροτικό προϊόν.
Στόχοι των σεµιναρίων
Στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενασχόλησης µε την
αγροτική παραγωγή, µέσω της προώθησης επιστηµονικής γνώσης και τεχνολογικής
καινοτοµίας, για µια φιλική προς το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα δυναµική και
ανταγωνιστική γεωργία, µέσω της διαρκούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και την προώθησή τους στη διεθνή αγορά. Είναι
επίσης, η προσφορά επίκαιρης επαγγελµατικής γνώσης και σύγχρονης
πληροφόρησης και ενηµέρωσης στους αγρότες, και σε όσους θα ήθελαν να
ασχοληθούν µε τη γεωργία ή και σε αυτούς που θα θέλαν να εµπλουτίσουν τις
γνώσεις τους, ώστε να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις απαραίτητες ικανότητες και
δεξιότητες, ώστε µετά το πέρας της εκπαίδευσής τους να µπορέσουν να ασχοληθούν
µε τα διάφορα αντικείµενα της κατάρτισης.
Συνοπτικά µε την υλοποίηση των σεµιναρίων η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπεί:
Στην ενίσχυση της καλλιέργειας και προώθησης προϊόντων
Στην κατανόηση των καλλιεργητικών απαιτήσεων των νέων καλλιεργειών.
Στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και προοπτικών που παρέχει η ενασχόληση
µε τις εναλλακτικές αγροτικές καλλιέργειες.
Στη σύνδεση των δυνατοτήτων µε τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και στη
αποτελεσµατική αξιοποίηση των παραγόµενων προϊόντων.
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Στη κατάρτιση των εκπαιδευοµένων στις σύγχρονες τεχνολογίες, που
αφορούν παραγωγή, καλλιέργεια, µεταποίηση, συντήρηση και τυποποίηση
αγροτικών προϊόντων, καθώς και θεµάτων οικιακής οικονοµίας.
Οργάνωση- Υλοποίηση
Περιφέρεια Αττικής
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός– ∆ΗΜΗΤΡΑ (Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Έρευνας και Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης),
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός- ∆ΗΜΗΤΡΑ ανήκει στον ευρύτερο ∆ηµόσιο
Τοµέα, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Μέσω της Γενικής ∆ιευθυνσης Αγροτικής Έρευνας και της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ:
∆ιεξάγει εφαρµοσµένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη γεωργική,
δασική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, την προστασία των καλλιεργειών, την
κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειες
βελτιώσεις, την µεταποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και
την αγροτική οικονοµία και κοινωνιολογία. Είναι ουσιαστικά ο εθνικός φορέας
για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία στην Ελλάδα.
Προωθεί θεσµικά την βελτίωση των επαγγελµατικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα
σεβόµενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον.
Προσφέρει µε συστηµατικό τρόπο, διέξοδο στις πολλαπλές ανάγκες του
αγρότη µέσω της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης και πληροφόρησης,
µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας και της ανασυγκρότησης της
υπαίθρου.
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε:
Παραγωγούς που θέλουν να επιµορφωθούν πάνω στις καλλιέργειές τους.
Παραγωγούς που θέλουν να αλλάξουν τον προσανατολισµό της
εκµετάλλευσής τους.
Παραγωγούς που επιθυµούν να ενισχύσουν το εισόδηµά τους.
Σε νέους-υποψήφιους αγρότες οι οποίοι αναζητούν µια προσοδοφόρο
δραστηριότητα.
Σε ενήλικες γενικού µορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι θα ήθελαν να µάθουν
αναφορικά µε την καλλιέργεια, παραγωγή, τυποποίηση, συντήρηση
αγροτικών προϊόντων, αλλά και καινοτόµων τεχνολογιών στη γεωργία,
κτηνοτροφία και αλιεία.
Β. ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ενδεικτική Θεµατολογία Σεµιναρίων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τεχνολογία παρασκευής παραδοσιακών οικιακών προϊόντων (γλυκά
κουταλιού, ζυµαρικά, ψωµί, µαρµελάδες κ.α.)
Καλλιέργεια µανιταριών σε δορυφορικές µονάδες. Παρασκευή υποστρωµάτων
και σπόρων(spawn). Θάλαµοι και συνθήκες καλλιέργειας. Καλλιεργητικές
τεχνικές- Συγκοµιδή- Συντήρηση-Ασθένειες µανιταριών. Φαρµακευτικά
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µανιτάρια επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Τεχνολογία ζυµωµένων προϊόντων (ελιές, τουρσί, λουκάνικα, τραχανάς,
µπύρα)
Φυτοθεραπεία – Μελισσοθεραπεία (Βότανα και ιδιότητές τους. Εναλλακτικές
θεραπείες-συµπληρώµατα διατροφής. Υγεία µέσω των φυτών. Αρχές
διατροφής διαιτολογίας )
Τεχνολογία οίνου και ποτών( Οινολογία- Τρύγος – Ζύµωση-ΦιλτράρισµαΕµφιάλωση-Αναλύσεις οίνων-Αποθήκευση-Αλκοολούχα ποτά)
Αµπελουργία(Φύτεµα–Κλάδεµα-Άρδευση-Ψεκασµοί-Φυτοπροστασία-Βασικά
χαρακτηριστικά ποικιλιών Αµπέλου-Επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες ποικιλίες.)
Μελισσοκοµία( Βιολογία και οικολογία κοινής µέλισσας-Φυσιολογική ανάπτυξη
µελισσιού στη διάρκεια του έτους-Μελιτώµατα πεύκου ελάτης-Ασθένειες και
εχθροί µελισσών-Παραγωγή βασιλικού πολτού- Προϊόντα µέλισσας, Γύρη κερί
πρόπολη-Μέλι, ιδιότητες παρασκευή χρήση)
Τεχνολογία παρασκευής γαλακτοκοµικών προϊόντων (γιαούρτι, ξινόγαλα,
κεφίρ – τυροκοµικά προϊόντα, φέτα γραβιέρα κ.ο.κ )
Νέες καλλιέργειες (ιπποφαές, κότζι µπέρι, ρόδι, κράνα µύρτιλα κλπ.).
Ποιότητα µεταποίηση και αξιοποίηση. Ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία του
ανθρώπου.
Συντήρηση φρούτων και κηπευτικών. Τρόποι και µέθοδοι συντήρησηςΦυσιολογία καρπών–Τεχνητές ατµόσφαιρες-Αύξηση της διάρκειας ζωής στο
ράφι.
Ελαιοκοµία, καλλιέργεια ελιάς, κλάδεµα, λίπανση- φυτοπαθολογία
Ιχθυοκαλλιέργεια – ∆ιατροφή ψαριών- ∆ιακοσµητικά ψάρια-ενυδρεία
Αρωµατικά
φυτά-Καλλιέργεια–Εξαγωγή
αιθέριων
ελαίων–Αγροτική
Επιχειρηµατικότητα.
Οριζόντια Θεµατολογία
Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων- Πρακτικά βήµατα για τον κάθε Αγρότη,
Παραγωγό, Επιχειρηµατία
Συσκευασία και επεξεργασία προϊόντων
Συνεταιρισµοί- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοι.Συν.Επ.)Clusters
Συµµετέχοντες
Ενήλικες
Χώρος ∆ιεξαγωγής Σεµιναρίων
Εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στη
Λυκόβρυση.
Παροχές
Σε ορισµένα σεµινάρια θα γίνει επιδεικτική πρακτική εξάσκηση και ξενάγηση
στα εργαστήρια των Ινστιτούτων και στους αµπελώνες και φυτείες του
κτήµατος.
Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και εποπτικά µέσα διδασκαλίας.
Εκπαιδευτές υψηλής επιστηµονικής στάθµης, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου
και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος µε πολυετή διδακτική εµπειρία.
Βεβαίωση επιµόρφωσης.
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οικονοµικά Στοιχεία
Η δράση προτείνεται να υλοποιηθεί µε τη συνολική δαπάνη µέχρι του ποσού
των 20.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)και αφορά σε:
Α. Κόστος δηµοσιότητας- προσέλκυσης καταρτιζοµένων
∆ελτία Τύπου, Ραδιοφωνικά σποτ, Συνεντεύξεις τύπου και άρθρα.
Ταχυδροµείο (direct mailing).
Καταχωρήσεις, Ενηµερωτικά δελτία.
Αφίσες, Φυλλάδια.
Έντυπα και οδηγίες.
Επικοινωνιακή αξιοποίηση του διαδικτύου
Β. Κόστος Υλοποίησης Επιµορφωτικών Σεµιναρίων
Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
Εκπαιδευτές
∆ιαδικασία
Αναλυτική αποτύπωση θεµατολογίας- ανά σεµινάριο
Ενηµέρωση- προσέλκυση καταρτιζόµενων
Επιλογή- αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράµµατος σεµιναρίων
µαθηµάτων κλπ.)
Υλοποίηση σεµιναρίων

(ώρες,

διάρκεια

Χρονοδιάγραµµα
∆ηµοσιότητα- Εγγραφές: Απρίλιος Μάιος (2 µήνες)
Υλοποίηση Σεµιναρίων: Μάιος, Ιούνιος (2 µήνες) Τα σεµινάρια θα είναι
απογευµατινά, ταχύρυθµα διαρκείας 10 ή 20 ωρών. Τα τµήµατα που θα
δηµιουργηθούν προκειµένου να λειτουργήσουν θα πρέπει να συγκεντρώνουν
τουλάχιστο 10 εκπαιδευόµενους ανά τµήµα και αντικείµενο εκπαίδευσης.»

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία µε τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό – ∆ΗΜΗΤΡΑ (Γενική ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Έρευνας και Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
σεµιναρίων εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά µε την αγροτική επιχειρηµατικότητα, τις
νέες καλλιέργειες, τις προοπτικές και δυνατότητες για το αγροτικό προϊόν. Τα
σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Γεωργικών Προϊόντων (κτήµα πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) στη Λυκόβρυση.
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της παραπάνω δράσης έχει ως εξής:
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 ∆ηµοσιότητα- Εγγραφές: Απρίλιος Μάιος (2 µήνες)
 Υλοποίηση Σεµιναρίων: Μάιος, Ιούνιος (2 µήνες) Τα σεµινάρια θα είναι
απογευµατινά, ταχύρρυθµα διαρκείας 10 ή 20 ωρών. Τα τµήµατα που θα
δηµιουργηθούν προκειµένου να λειτουργήσουν θα πρέπει να συγκεντρώνουν
τουλάχιστο 10 εκπαιδευόµενους ανά τµήµα και αντικείµενο εκπαίδευσης.
Β) Εγκρίνει τη δαπάνη µέχρι του ποσού των 20.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση των παραπάνω σεµιναρίων, η
οποία αφορά σε:
Α. Κόστος δηµοσιότητας- προσέλκυσης καταρτιζοµένων
• ∆ελτία Τύπου, Ραδιοφωνικά σποτ, Συνεντεύξεις τύπου και άρθρα.
• Ταχυδροµείο (direct mailing).
• Καταχωρήσεις, Ενηµερωτικά δελτία.
• Αφίσες, Φυλλάδια.
• Έντυπα και οδηγίες.
• Επικοινωνιακή αξιοποίηση του διαδικτύου
Β. Κόστος Υλοποίησης Επιµορφωτικών Σεµιναρίων
• Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
• Εκπαιδευτές

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Σγουρός Ιωάννης, ∆αµάσκος
Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ήµου Σταυρούλα, Καµάρας Παύλος, Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Σµέρος Ιωάννης, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη,
Μπαλού Αλεξάνδρα και Πρωτούλης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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