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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή  στα σεμινάρια 

βραχείας  εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σας ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Νέας Γενιάς στην προσπάθειά της για ενημέρωση και υποστήριξη των 
νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας 
ανακοινώνει την έναρξη πέντε (5) επιμορφωτικών σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης (διάρκειας 
50 ωρών το καθένα), τα οποία θα υλοποιηθούν στην Αθήνα με τη συνεργασία του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στους παρακάτω 
αναφερόμενους τομείς: 

1. Ελαιοκομία  
2. Αμπελουργία   
3. Κηπευτικές καλλιέργειες, Θερμοκήπια, Υδροπονία   
4. Άνυδροι Κήποι – Φυτοδώματα (ταρατσόκηποι) Αγροτουριστικών Μονάδων  
5. Εδώδιμα Μανιτάρια: Καλλιέργεια - αξιοποίηση  

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια, στα οποία θα συμμετέχουν 20 άτομα ανά αντικείμενο 
εκπαίδευσης και τα οποία θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιερά Οδός 75 Αθήνα, έχουν νέοι και νέες, ηλικίας 24 έως και 40 ετών, άνεργοι και 
εργαζόμενοι και το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού  έτους 2016. 
Η έναρξη των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016, ενώ οι αιτήσεις 
συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από την Τρίτη 26.04.2016 έως και τη Δευτέρα 
16.05.2016, ως εξής: 
Για τα σεμινάρια: 1) Ελαιοκομία, 2) Αμπελουργία, 3) Κηπευτικές καλλιέργειες, θερμοκήπια, 
υδροπονία, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: akatsarou@minedu.gov.gr 
Για τα σεμινάρια:  4) Άνυδροι Κήποι – Φυτοδώματα (ταρατσόκηποι) Αγροτουριστικών Μονάδων 
και 5) Εδώδιμα μανιτάρια: καλλιέργεια – αξιοποίηση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική   διεύθυνση: kthanopoulos@minedu.gov.gr 
Κατά την συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής θα δοθεί προτεραιότητα στους ανέργους 
νέες/νέους. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον 
αριθμό των προβλεπομένων θέσεων, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. 
Την προκήρυξη και το εντύπου της αίτησης συμμετοχής θα τα βρείτε αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, www.megara.gr, και στον ακόλουθο σύνδεσμο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 

https://www.minedu.gov.gr/ekdiloseis-new/seminaria/20005-25-04-16-prosklisi-ekdilosis-

endiaferontos-gia-symmetoxi-sta-seminaria-vraxeias-ekpaidefsis-sto-plaisio-tou-programmatos-

triptolemos 
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