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Μετά από τις ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα
µας το καλοκαίρι του 2007, το ενδιαφέρον της Πολιτείας επικεντρώθηκε,
αρχικά, στη λήψη άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων περιορισµού της
περαιτέρω υποβάθµισης των δασών και του περιβάλλοντος καθώς και της
αποκατάστασης και ανάπτυξης του γεωργικού τοµέα. Για το σκοπό αυτό,
συντάχθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) τον Νοέµβριο
του 2007 η «Μελέτη Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τοµέα, των
∆ασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Πυρόπληκτες Περιοχές» η
οποία αποσκοπούσε στην ανάλυση και στον καθορισµό των κατά τοµέα
απαιτούµενων δράσεων, στον περιορισµό των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των πυρκαγιών και στην αποκατάσταση του φυτικού και ζωικού
κεφαλαίου των εν λόγω περιοχών.
Στην προσπάθεια ενηµέρωσης των τοπικών φορέων και υπηρεσιών
για την εφαρµογή και υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων
αποκατάστασης, διαπιστώθηκε η ανάγκη στήριξης των τοπικών γεωπόνων
και του εµπλουτισµού των γνώσεών τους σε δράσεις και πολιτικές αναγκαίες
για την ανάπτυξη των οικονοµιών και κοινωνιών των πυρόπληκτων περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γ.Π.Α. σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραµµα επιµόρφωσης
των γεωπόνων των ∆ήµων και των Νοµαρχιών των 7 πυρόπληκτων Νοµών
(Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία και Εύβοια), µε τελικό
στόχο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων
στις περιοχές τους.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί από το
Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση και θα διαρκέσει περίπου δύο (2)
χρόνια, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράµµατος που υλοποιεί από κοινού
µε την Eurobank EFG και φέρει τον τίτλο είναι ‘ Είναι Καθήκον µας’,
Η πρώτη φάση του προαναφερόµενου προγράµµατος αφορά στην
εκπαίδευση των γεωπόνων σε θέµατα νέων προσεγγίσεων και καινοτοµιών
στη φυτική και ζωική παραγωγή, στο περιβάλλον, στις πολιτικές αγροτικής
ανάπτυξης και ενίσχυσης του αγροτικού τοµέα καθώς και σε µεθόδους
σχεδιασµού αναπτυξιακών δράσεων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των
πυρόπληκτων περιοχών. Η δεύτερη φάση αφορά στη διασύνδεση της
εκπαίδευσης της πρώτης φάσης µε την αναπτυξιακή πράξη, µέσω του
εντοπισµού και του σχεδιασµού πιλοτικών δράσεων και υλοποίησής τους στις
πυρόπληκτες περιοχές µε την βοήθεια των εκπαιδευτών.
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Το πρόγραµµα αυτό, µε την άµεση στήριξή του από τους τοπικούς
φορείς, στοχεύει στην κινητοποίηση του τοπικού αγροτικού πληθυσµού για να
συµµετάσχει στις αναπτυξιακές αυτές δράσεις και στο να αποτελέσει κίνητρο
για περαιτέρω ανάπτυξη.
Η επίσηµη έναρξη του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα
10 Νοεµβρίου 2008, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γ.Π.Α. όπου
χαιρετισµό απηύθυναν ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος,
Πρύτανης του Γ.Π.Α., Καθηγητής, κ. Γεώργιος Ζέρβας, και ο Γραµµατέας του
Εκτελεστικού Συµβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση, κ.
∆ηµήτριος Αφεντούλης. Στο πλαίσιο της τελετής έναρξης έγινε σύντοµη
παρουσίαση του προγράµµατος, καθώς και η παρουσίαση του έργου της
«Μελέτης Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τοµέα, των ∆ασών
και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Πυρόπληκτες Περιοχές» από τον
Πρύτανη του Γ.Π.Α. Επίσης παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα απολογιστικά
στοιχεία ως προς τις τελικές εκτιµήσεις των απωλειών του αγροτικού τοµέα
στις πυρόπληκτες περιοχές από την Τµηµατάρχη του ΕΛ.Γ.Α. κα Καλοµοίρα
Σούλιου και πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων για το
Πρόγραµµα από την Υπεύθυνη Συντονισµού, Καθηγήτρια, κα Σοφία
Ευστράτογλου.
Ενηµερωτικό υλικό για το πρόγραµµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα
του

Γεωπονικού

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

στη

διεύθυνση:

http://www.aua.gr/gr/pyro/index.php.
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