
Δ Η Μ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η 
Αγίου Όρους 2, 63075 Ιερισσός, 23773 50000, Fax 23770 22414 

www.dimosaristoteli.gr, info@dimosaristoteli.gr 

 

 
 

 

  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 
 

Ιερισσός, 27/10/2017 
 

 Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

Δήμος Αριστοτέλη - Διαρκείς Δράσεις Ανάπτυξης και Καινοτομίας 2017-2018. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΟΡΕΙΝΩΝ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

 
 

Ο Δήμος Αριστοτέλη, σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς  τ ι ς  δ ι α ρ κ ε ί ς  δ ρ ά σ ε ι ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  

κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους Αριστοτέλη 2017- 2018, έχει σχεδιάσει μια σειρά 

σεμιναρίων εκπαίδευσης στην παραγωγή πιστοποιημένων ορεινών φρούτων ολοκληρωμένης καλλιέργειας με 

σύγχρονες τεχνολογίες εγκατάστασης και ολιστικής διαχείρισης των οπωρώνων. Στόχος είναι η παραγωγή 

φρούτων υψηλής ποιότητας και ζήτησης, με δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και σημαντική αύξηση 

των αποδόσεων, για θεαματική αύξηση του εισοδήματος ανά στρέμμα γης . 

          Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους, επιχειρηματίες - αγρότες, χωρίς να εξαιρούνται οι σημερινοί 

αγρότες, που θέλουν να προσανατολιστούν στα νέα συστήματα παραγωγής, για να παραδώσουν στα παιδιά τους 

σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις, ενταγμένες στο μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας. 

Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια (που θα γίνονται απογευματινές ώρες)  και στις εκδρομές επίδειξης θα διδάξουν 

ειδικοί γεωπόνοι και καθηγητές Πανεπιστημίου, που θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Δήμο 

μας. 

         Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι εντελώς δωρεάν, ενώ το κόστος των μετακινήσεων σε 

σύγχρονα αγροκτήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού θα βαρύνει τους συμμετέχοντες. 

         Επειδή οι προσφερόμενες θέσεις εκπαίδευσης είναι περιορισμένες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής με όλα τα στοιχεία τους, στο Πρωτόκολλο των Δημοτικών Καταστημάτων 

Αρναίας και Παναγίας και του Δημαρχείου Ιερισσού. (τηλ. επικοινωνίας 2372 350121). 
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         Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο πρώην Αντιδήμαρχος ΔΕ Αρναίας, και καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων 

του Τμήματος Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κ. Χαράλαμπος Λαζαρίδης (τηλ. 6978 

297679), ο οποίος θα παρέχει σχετικές διευκρινήσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

        Η Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος λήγει το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 

2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. - 

 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3.3.1.3 Διοργάνωση και υποστήριξη 

εκπαιδευτικών δράσεων, του Μέτρου 3.3 Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με το Μέτρο 3.1 Ενίσχυση 

της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014-2020 του Δήμου 

Αριστοτέλη, τα οποία αποτελούν εξειδίκευση του Άξονα 3, Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη του εγκεκριμένου 

Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη.  

         Αξίζει επιπλέον να τονισθεί, ότι το Στρατηγικό σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου, πέρα από τη φιλοδοξία να 

αποτελέσει ένα υγιές μοντέλο και οδηγό για το μέλλον της περιοχής, αποτελεί και προϋπόθεση για την ένταξη 

δράσεων στο ν έ ο  ΕΣΠΑ 2014-2020, τόσο από πλευράς του Δήμου, όσο και σε επίπεδο παροχής τεχνογνωσίας 

και παρακίνησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

 

           Η Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη, πιστή στο Όραμα της για μια διαφορετική ανάπτυξη της περιοχής, με 

σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, συνεχίζει με μεθοδικότητα και προσήλωση το σχεδιασμό δράσεων 

καινοτομίας και εκπαίδευσης, που φιλοδοξούν να άρουν την απομόνωση και τη μονοκαλλιέργεια επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων και να ανοίξουν νέες προοπτικές και δυνατότητες απασχόλησης των συνδημοτών μας, 

αξιοποιώντας στο έπακρο τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει κάθε γωνιά του Τόπου μας. 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 
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