
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: «Καλλιεργώντασ δεξιότητεσ: Ανάπτυξη 
ςφγχρονων θερμοκηπιακών επιχειρήςεων 

 

1θ Εκπ. Ενότθτα (Καλλιζργεια): Ειςαγωγι ςτθν ςφγχρονθ πρακτικι των 
κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν 

Ημζρα/Ωρα Περιγραφή Μαθήματοσ 
Θεωρία 

(ώρεσ) 

Πρακτική 

(ώρεσ) 
Εκπαιδευτήσ 

Δευτζρα 
22/09/2014 

 

17:00–20:00 

Βαςικζσ ζννοιεσ και ςτοιχεία για τη 
λειτουργία των θερμοκηπίων 

 Τα κερμοκιπια ςτον κόςμο, τθ Μεςόγειο 
και τθν Ελλάδα 

 Βαςικά οικονομικά ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν επζνδυςθ ςε κερμοκθπιακζσ 
μονάδεσ 

 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι 
κερμοκθπιακϊν μονάδων.  

 Σφγχρονοσ εξοπλιςμόσ κερμοκθπιακϊν 
μονάδων 

3 - Δρ. Καρράσ Γ. 

Τετάρτθ 
24/09/2014 

 

17:00–20:00 

 

Πρακτική ςε ςφγχρονη θερμοκηπιακή 
μονάδα τησ περιοχήσ (Stylos Plants -  
παραγωγι ανκζων, ςποροφφτων ι Κολιόσ 
Χρ. Βιολογικι Παραγωγι Λαχανοκομικϊν ι 
Βίτςιοσ Ευ. Παραγωγι ςποροφφτων ι 
Ξυλογιάννθ ΑΦΟΙ - Φυτϊρια) 

- 3 
Δρ. 

Τςιρογιάννθσ 
Ι.Λ. 

Σάββατο 
27/09/2014 

 

10:00–14:00 

 

 

Λίπανςη, Φυτοπροςταςία και άλλεσ 
καλλιεργητικζσ εργαςίεσ 

 Σφγχρονα ςυςτιματα καλλιζργειασ ςε 
κερμοκιπια (βιολογικι καλλιζργεια, 
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ) 

 Βαςικά ςτοιχεία ςχετικά με ζδαφοσ – 
διαχείριςθ εδαφϊν ςτο κερμοκιπιο - 
υποςτρϊματα  

 Θρζψθ κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν 

 Βαςικά ςτοιχεία φυτοπροςταςίασ για 
κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ 

 Λοιπζσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ 
(ςφγχρονεσ τεχνικζσ γονιμοποίθςθσ 
κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν κοκ) 

4 - 

Δρ. 
Πατακιοφτασ 

Γ. 

κ. Υφαντι 
Παραςκευι 

  

 

 



2θ Εκπ. Ενότθτα (Καλλιζργεια):  Αυτοματιςμοί, Άρδευςθ, Υδροπονία 

Ημζρα/Ωρα Περιγραφή Μαθήματοσ 
Θεωρία 

(ώρεσ) 

Πρακτική 

(ώρεσ) 
Εκπαιδευτήσ 

Δευτζρα 
29/09/2014 

 

17:00–20:00 

υςτήματα άρδευςησ θερμοκηπίων και 
λοιπζσ καλλιεργητικζσ εργαςίεσ 

 Συςτιματα και διαχείριςθ άρδευςθσ 
κερμοκθπίων 

2 1 
Δρ. 

Τςιρογιάννθσ 
Ι.Λ. 

Τετάρτθ 
1/10/2014 

 

17:00–20:00 

 

Υδροπονικά ςυςτήματα καλλιζργειασ 

 Τφποι ςυςτθμάτων υδροπονικισ 
καλλιζργειασ 

 Διαχείριςθ τθσ κρζψθσ ςτισ 
υδροπονικζσ καλλιζργειεσ 

 Σφνκεςθ κρεπτικϊν διαλυμάτων ςε 
ανοιχτα και κλειςτα ςυςτιματα 

2 1 κ. Μάντηιοσ Ν. 

Σάββατο 
4/10/2014 

 

10:00–14:00 

Εξοπλιςμοί – αυτοματιςμοί θερμοκηπίων  

 Συςτιματα αυτόματου ελζγχου 
κλίματοσ 

 Εξαεριςμόσ – Θζρμανςθ – Δροςιςμόσ – 
Σκίαςθ – Τεχνθτόσ φωτιςμόσ 

 Δειγματολθψίεσ, αναλφςεισ κρεπτικϊν 
διαλυμάτων, φυτικϊν ιςτϊν, 
υποςτρωμάτων 

2 2 κ. Μάντηιοσ Ν. 

  

 

3θ Εκπ. Ενότθτα (Καλλιζργεια):  Βαςικζσ κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ 

Ημζρα/Ωρα Περιγραφή Μαθήματοσ 
Θεωρία 

(ώρεσ) 

Πρακτική 

(ώρεσ) 
Εκπαιδευτήσ 

Δευτζρα 
6/10/2014 

 

17:00–20:00 

Η καλλιζργεια των κυριοτζρων 
λαχανικών ςτο θερμοκήπιο 

 Στοιχεία για τθ καλλιζργεια τθσ 
τοματιάσ 

 Στοιχεία για τθ καλλιζργεια τθσ 
αγγουριάσ 

 Στοιχεία για τθ καλλιζργεια τθσ 
πιπεριάσ 

 Στοιχεία για τθ καλλιζργεια τθσ 
μελιτηάνασ 

2 1 

Δρ. Καρυπίδθσ 
Χ. 

κ. Κφρκασ Δ. 

Τετάρτθ 
8/10/2014 

 

17:00–20:00 

Η καλλιζργεια ανθοκομικών ςτο 
θερμοκήπιο 

 Στοιχεία για τθ καλλιζργεια τθσ 
τριανταφυλλιάσ 

 Στοιχεία για τθ καλλιζργεια τθσ 
ηζρμπερασ 

2 1 
Δρ. Καρράσ Γ. 

κ. Κφρκασ Δ. 



  Στοιχεία για τθ καλλιζργεια 
γλαςτρικϊν ανκοκομικϊν ειδϊν 

Σάββατο 
11/10/2014 

 

10:00–14:00 

 

 

Παρουςίαςθ από επιτυχθμζνο 
επιχειρθματία ςτο τομζα των 
κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν. Επίςκεψθ 
ςτθ μονάδα του επιχειρθματία 

2 2 

Stylos Plants -  
παραγωγι 

ανκζων, 
ςποροφφτων ι 

Κολιόσ Χρ. 
Βιολογικι 
Παραγωγι 

Λαχανοκομικϊν 
ι Βίτςιοσ Ευ. 
Παραγωγι 

ςποροφφτων ι 
Ξυλογιάννθ 

ΑΦΟΙ - 
Φυτϊρια 

  

 

4θ Εκπ. Ενότθτα (Μεταποίθςθ, Τυποποίθςθ και Εμπορία - Ηλεκτρονικι προϊκθςθ 
των προϊόντων):  Αναδιάρκωςθ, τυποποίθςθ, προϊκθςθ ςτθν αγορά 

Ημζρα/Ωρα Περιγραφή Μαθήματοσ 
Θεωρία 

(ώρεσ) 

Πρακτική 

(ώρεσ) 
Εκπαιδευτήσ 

Δευτζρα 
13/10/2014 

 

17:00–20:00 

Αναδιάρθρωςη φυτικοφ κεφαλαίου 

 Αξιολόγθςθ και χριςθ νζων ειδϊν 
και ποικιλιϊν για καλλιζργεια ςτο 
κερμοκιπιο 

 Αναφορά ςε νζα είδθ και ποικιλίεσ 
για τθ περιοχι τθσ Αρτασ 

3 - Δρ. Καρράσ Γ. 

Τετάρτθ 
15/10/2014 

 

17:00–20:00 

 

Η ηλεκτρονική προώθηςη και προβολή  
των αγροτικών προϊόντων 

 Προϊκθςθ και θλεκτρονικό 
εμπόριο 

 Νομοκεςία που διζπει τα 
θλεκτρονικά καταςτιματα 

2 1 
κ. Πλαχοφρασ 
Κωνςταντίνοσ 

Σάββατο 
18/10/2014 

 

10:00–14:00 

 

 

Μεταποίηςη  τυποποίηςη και εμπορία 
των θερμοκηπιακών προιόντων 

 Η ςθμαςία τθσ μεταποίθςθσ και 
τυποποίθςθσ ςτθν εξαγωγικι 
δραςτθριότθτα 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 
παραγόμενων προϊόντων 

 Η εμπορία των αγροτικϊν προϊόντων 

 Ανάλυςθ ςυνκθκϊν εμπορίασ και των 
κανονιςμϊν που διζπουν τον ποιοτικό 

ζλεγχο. 

4 - 
κ. Μαρζτασ 
Δθμιτριοσ 

  

 



5θ Εκπ. Ενότθτα (Τυποποίθςθ, Εμπορία):  Συςτιματα πιςτοποίθςθσ, πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ 

Ημζρα/Ωρα Περιγραφή Μαθήματοσ 
Θεωρία 

(ώρεσ) 

Πρακτική 

(ώρεσ) 
Εκπαιδευτήσ 

Δευτζρα 

20/10/2014 

 

 17:00-20:00 

υςτήματα πιςτοποίηςησ καλλιεργειών 
και προϊόντων 

 Σφγχρονα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ των αγροτικϊν προϊόντων 

 Θζματα υγιεινισ και αςφάλειασ 

 Η νομοκεςία γφρω από τθ 
πιςτοποίθςθ των αγροτικϊν 
προϊόντων.  

3 - κ. Φωτιά Κ. 

Τετάρτθ  

22/10/2014 

17:00-20:00 

 

Πηγζσ χρηματοδότηςησ και επιδοτήςεισ 

 Πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθν 
εγκατάςταςθ κερμοκθπιακϊν 
μονάδων από επιδοτιςεισ. Κρατικι 
νομοκεςία  

 Υπολογιςμόσ κόςτουσ εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ 

3 - 
κ. Κορωναίοσ 

Θ. 

Σάββατο  

25/10/2014 

 

10:00-14:00 

 

 

Παρουςίαςθ από επιτυχθμζνο 
επιχειρθματία ςτο τομζα των 
κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν. 

 

 

 

4 - 

Stylos Plants -  
παραγωγι 
ανκζων, 
ςποροφφτων ι 
Κολιόσ Χρ. 
Βιολογικι 
Παραγωγι 
Λαχανοκομικϊν 
ι Βίτςιοσ Ευ. 
Παραγωγι 
ςποροφφτων ι 
Ξυλογιάννθ 
ΑΦΟΙ - 
Φυτϊρια 

14:00-15:00 Πραγματοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ του 
ςεμιναρίου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
εκπαιδευομζνων* 

- -  

 ΥΝΟΛΟ 38 12  

* Η αξιολόγθςθ δεν προςμετράται ςτθ ςυνολικι διάρκεια του ςεμιναρίου (50 ϊρεσ). 

 


