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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» ήταν πρόγραμμα βραχυχρόνιων σεμιναρίων που
χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (με μικρή οικονομική
συμμετοχή των εκπαιδευομένων) και υλοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε νέους 24-40 ετών που θα ήθελαν να
ασχοληθούν με τη γεωργία, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης των νέων και
στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Στόχο είχε να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές
προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού
επαγγέλματος και τις δυνατότητες επιχειρηματικότητας στον κάθε κλάδο.

ΩΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια σε τρεις «φάσεις»:
Τριπτόλεμος 1
50 ώρες μαθημάτων από την 20η Νοεμβρίου έως την 18η Δεκεμβρίου 2012.





Αιγοπροβατοτροφία-Γαλακτοκομία 26 άτομα
Δενδροκομία και Νέες Δενδρώδεις καλλιέργειες 25 άτομα
Μελισσοκομία 25 άτομα
Αμπελουργία-Οινολογία 25 άτομα

Τριπτόλεμος 2
Πραγματοποιήθηκαν 60 ώρες από την 9η Απριλίου έως την 6η Ιουνίου 2013.





Γαλακτοκομία-Τυροκομία 26 άτομα
Κηπευτικές Καλλιέργειες, Θερμοκήπια, Υδροπονία 25 άτομα
Δενδροκομία-Νέες Δενδρώδεις καλλιέργειες 25 άτομα
Αμπελουργία 21 άτομα

Τριπτόλεμος 3
Πραγματοποιήθηκαν 50 ώρες από την 15η Οκτωβρίου έως την 30η Νοεμβρίου 2013.





Ελαιοκομία, καλλιέργεια ελιάς και μεταποίηση 24 άτομα
Εδώδιμα Μανιτάρια: Καλλιέργεια-Αξιοποίηση 25 άτομα
Μελισσοκομία 23 άτομα
Οινολογία 26 άτομα

Διδάσκοντες ήταν διδακτικό προσωπικό του ΓΠΑ, άλλων Ιδρυμάτων και του Υπουργείου
αλλά και ιδιώτες-επιχειρηματίες του κάθε κλάδου.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης 296 άτομα. Από τους
συμμετέχοντες στην πρώτη και δεύτερη φάση 50% ήταν άνεργοι και στην τρίτη το 80%.
Τα σεμινάρια συνέβαλαν στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, και στην απόκτηση
γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας στη γεωργική δραστηριότητα που ήταν άγνωστη σε
αρκετό ποσοστό των συμμετεχόντων. Επίσης συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών
σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και στην υποστήριξη των νέων σε μια πολύ
δύσκολη περίοδο.

