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17 - 22 Σεπτεμβρίου 2012 

Αθήνα, Ελλάδα 

Tο V-3DAS (Virtual 3D Agri-Stage for 

experiential learning) είναι έργο που 

έχει εγκριθεί και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου 

Μάθησης - KA3. 

Το έργο V-3DAS αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της καινοτομίας στον 

αγροτικό τομέα σε συνδυασμό με την 

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η , 

υποστηρίζοντας την απόκτηση 

εξ ε ιδ ικ ευμ έν ων  γνώ σεων  κ α ι 

δεξιοτήτων των επιχειρηματιών του 

χώρου και βελτιώνοντας τη γεωργική 

εκπαίδευση σε συγκεκριμένες 

θεματικές περιοχές, όπως ασφάλεια 

τροφίμων, πιστοποίηση αγροτικών 

προϊόντων.  

Στόχος του V-3DAS είναι να αναπτύξει 

νέα επαγγελματικά προσόντα του 

γεωργικού επιχειρηματία και να 

εν ισχύσε ι  την  επα γγ ελμ ατ ική 

εκπαίδευση και κατάρτιση από 

απόσταση και της βιωματικής 

μάθησης.  

 

 Επισκευτείτε μας στο:  

 http://www.v3das.com  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν! 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://wiki.agroknow.gr/agroknow/

index.php/V-3DAS_Training_in_Greece_GR  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 30/08/2012 

Χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου V-3DAS: 

ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ 

Οδός Κολοκυνθούς 23,  

104 36, Αθήνα 

 

Διάρκεια:  

17 - 22 Σεπτεμβρίου 2012 

Το σεμινάριο αυτό διοργανώνεται στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου V-3DAS 

(http://www.v3das.com) από την Agro-Know 

Technologies. 

http://wiki.agroknow.gr/agroknow/index.php/V-3DAS_Training_in_Greece_GR
http://wiki.agroknow.gr/agroknow/index.php/V-3DAS_Training_in_Greece_GR
http://www.v3das.com
http://www.v3das.com


 

 

 

 

 

 

 Περιγραφή: 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει διαλέξεις -

παρουσιάσεις και πρακτική (hands-on-

labs) πάνω στα ακόλουθα θέματα:   

1. Ανάπτυξη, διαχείριση και εξέταση της 

πολύ-λειτουργικότητας της αγροτικής 

επιχείρησης, 

2. Έλεγχο της ποιότητας, ιχνηλασιμότητα 

των προϊόντων και των παραγωγικών 

διαδικασιών, και  

3. Προώθηση και προβολή των 

προϊόντων 

Θέματα: 

 Λειτουργία εντός τοπικών πλαισίων 

 Ιχνηλασιμότητα 

 Ποιότητα  (Διαδικασίας και Προϊόντος) 

 Πολύ-λειτουργικότητα 

 Περιβαλλοντική διαχείριση 

 Αειφορία 

 Προώθηση αγροτικών προϊόντων 

 Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων 

 Διαχείριση και σχεδιασμός αγροτικής 

μονάδας / επιχείρησης 

 

 

 

 

Συμμετοχή: 

 Διασύνδεση της επιχείρησης και της 

αγοράς                         
 

 Ανάπτυξη και υλοποίηση ηλεκτρονικού 

συστήματος ιχνηλασιμότητας στα 

πλαίσια του αγροτικού τομέα  

 

 Παρουσίαση περιπτώσεων εφαρμογής  

ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

αγροτικών επιχειρήσεων 

 

 Πολύ-λειτουργικότητα των διαφόρων 

δραστηριοτήτων στις αγροτικές 

επιχειρήσεις. 

Στόχοι: 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 επαγγελματίες του αγροτικού τομέα,  

 αγρότες,  

 ανθρώπους με τεχνικές γνώσεις σε  

θέματα ανάπτυξης και διοίκησης      

επιχειρήσεων, 

που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες 

πάνω στην επιχειρηματικότητα σε 

σύγχρονες θεματικές περιοχές στον 

αγροτικό τομέα, όπως ασφάλεια τροφίμων, 

πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Το σεμινάριο  «Δημιουργήστε την Δική σας 

Αγροτική Επιχεί ρηση» αποσκοπεί στην  

απόκτηση και βελτίωση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων σχετικά με: 


