
 

 

 Το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας διοργανώνει, ημερίδα επιμόρφωσης ενηλίκων, στα 

πλαίσια της δια βίου μάθησης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, 

απογευματινές ώρες, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Κλειτορία. Το θέμα της ημερίδας θα 

αφορά στις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής, με την αξιοποίηση σύγχρονων 

καλλιεργειών μέσα και από το παράδειγμα της πράσινης ανάπτυξης στην Κοινότητας 

Ανάβρας Μαγνησίας. Η ημερίδα απευθύνεται σε αγρότες και νέους καθώς και ανέργους  

της περιοχής της Κλειτορίας και του Δήμου Καλαβρύτων. 

Το θέμα της ημερίδας είναι: 

 

«Προοπτικές αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή της Κλειτορίας με 

αξιοποίηση σύγχρονων καλλιεργειών. 
Το παράδειγμα της πράσινης ανάπτυξης του Δήμου της Ανάβρας» 

 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση  των νέων και των αγροτών της ευρύτερης 

περιοχής, για τις δυνατότητες αξιοποίησης νέων σύγχρονων και κερδοφόρων καλλιεργειών, 

ώστε να συνεισφέρουν στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Στόχοι της Ημερίδας είναι : 

• η μεταφορά της εμπειρίας καλλιεργητών με πρακτικό τρόπο στους νέους αλλά και 

στους  αγρότες που αναζητούν γνώσεις και πρακτικές συμβουλές σχετικές με 

καλλιέργειες, αλλά και σε  ανέργους που αναζητούν λύσεις για αυτοαπασχόληση.  

• η προβολή και αξιοποίηση της εμπειρίας της πράσινης ανάπτυξης μέσα από το 

παράδειγμα της πρώην Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας,  

• να δοθούν ερεθίσματα και ιδέες στους συμμετέχοντες, αλλά και στους αρμόδιους 

φορείς, για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού 

προς το περιβάλλον, σύμφωνο με τις αρχές της αειφορίας.  

 

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις για: 

• Την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 
• Τις δυνατότητες της πράσινης ανάπτυξης 
• Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το παράδειγμα της Κοινότητας Ανάβρας 

Μαγνησίας 

• Την καλλιέργεια του μύρτιλου 
• Τη βιολογική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών 
• Τις σύγχρονες τάσεις στη δενδροκομία 

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουνίου 2014 από τις 

18.00 μέχρι τις 22.00, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Κλειτορία.     

Το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας θα καλύψει τις δαπάνες της Ημερίδας από τη  Διαχειριστική 

του Επιτροπή και από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του, σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό 

διαχείρισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» 

του άξονα προτεραιότητας 7, του Υποέργου 2. 

Ακολουθεί λίστα των εισηγητών καθώς και το πρόγραμμα της ημερίδας.  

 

 



 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Ζαφειρόπουλος Νίκος Βιοκαλλιεργητής, Πρόεδρος του Συλλόγου της 

Λαϊκής Αγοράς Βιοκαλλιεργητών Αχαΐας 

2 Κωνσταντινίδης Άρης Γεωπόνος, Υπεύθυνος του Τμήματος Οπωροφόρων 

της Εταιρείας VITRO HELLAS Α.Ε. 

3 Μπαρούχας Παντελής Γεωπόνος, Καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο 

Τμήμα Τεχνολόγων-Γεωπόνων 

4 Πετρόπουλος Σωτήρης Καλλιεργητής Μύρτιλου, εκπρόσωπος της Εταιρείας 

Molia Blueberries 

5 Τσουκαλάς Δημήτρης Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας, 

Πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης Αναβρα-Ζω 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 

 

17.30 – 18.00    Εγγραφές 

18.00 – 18.15   Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρά 

18.15 – 18.30   Σκοποθεσία – στοχοθεσία ημερίδας. Παρουσίαση του ΚΠΕ   

                            Κλειτορίας – Ακράτας και των δράσεών του  

                            Μοσχόπουλος Χαρίλαος, Βιολόγος Msc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας 

18.30 – 19.00   «Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών» 

                           Μπαρούχας Παντελής, Γεωπόνος, Καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής   

                           Ελλάδας στο Τμήμα Τεχνολόγων-Γεωπόνων 

19.00 – 19.30  «Σύγχρονες τάσεις στη Δενδροκομία» 

                           Κωνσταντινίδης Άρης, Γεωπόνος, Υπεύθυνος του Τμήματος  

                           Οπωροφόρων της Εταιρείας VITRO HELLAS Α.Ε. 

19.30 – 20.00   Διάλειμμα – Προσφορά καφέ, αναψυκτικού    

20.00 – 20.30   «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πράσινη Ανάπτυξη- Το παράδειγμα  

                            της Κοινότητας Ανάβρας» 

                            Τσουκαλάς Δημήτρης , πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας  

                            Μαγνησίας, Πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης Αναβρα-Ζω 

20.30 – 21.00   «Καλλιέργεια Μύρτιλου» 

                           Πετρόπουλος Σωτήρης, Καλλιεργητής, 

                           Εκπρόσωπος τηςΕταιρείας Molia Blueberries 

21.00 – 21.30  «Βιοκαλλιέργειες Οπωροκηπευτικών» 

                           Ζαφειρόπουλος Νίκος, Βιοκαλλιεργητής,  

                          Πρόεδρος του  Συλλόγου της Λαϊκής Αγοράς Βιοκαλλιεργητών Αχαΐας  

21.30 – 22.00   Συζήτηση            
22.00                 Λήξη ημερίδας  

 


