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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύουν
κέντρο επιστημών στην Βοιωτία
Μπακογιάννης: «Τα οφέλη θα τα δούμε στην οικονομία μας τα επόμενα χρόνια»
Την ίδρυση του Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Γεωπονικών Επιστημών ανακοίνωσε
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης στην ειδική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα Διοικητηρίου της Βοιωτίας, μετά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Πρύτανη κ.
Γεώργιο Παπαδούλη.
Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν σύσσωμη η σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, βουλευτές, Δήμαρχοι και πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Στερεάς Ελλάδας.
Είναι η πρώτη φορά που το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργεί ένα τέτοιο
παράρτημα που θα στεγαστεί στις παλιές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος,
έκτασης 11.371,34 τμ, στην Αλίαρτο Βοιωτίας, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας της Κωπαΐδας, και θα αποτελέσει προέκταση του Πανεπιστημίου.
Ο κ. Μπακογιάννης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στο σχέδιο της Περιφέρειας,
αλλά και τις προσπάθειες της Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, της Αντιπεριφερειάρχη Φανής
Παπαθωμά, αλλά και του Δημάρχου Αλιάρτου Γιώργου Ντασιώτη, που οδήγησαν στο
πρωτόκολλο συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι περιέχει την επίτευξη
των στόχων για την εξειδίκευση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των πολιτών της Στερεάς
Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα αλλά και την αξιοποίηση της περιουσίας της Κωπαΐδας,
«Γνωρίζουν όλοι ότι κληθήκαμε να σηκώσουμε, με ανορθόδοξο τρόπο, το βάρος της
διαχείρισης της Κωπαΐδας. Το αντιμετωπίσαμε ως πρόκληση και μετατρέψαμε το
βάρος σε ευκαιρία. Αυτές οι εγκαταστάσεις που ρήμαζαν για χρόνια, σήμερα, με ήδη
ενταγμένο έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μετατρέπονται σε ένα
μεγάλο κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ιδιαιτερότητα αυτού του
πανεπιστημιακού παραρτήματος έγκειται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε για να
εξυπηρετήσει ουσιαστικές ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας. Έχει ως επίκεντρο την
κατάρτιση των ανθρώπων της Στερεάς που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τη γη
μας. Είναι ο κόμβος που συνδέει τη γνώση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
με το χωράφι, τον θησαυρό μας» τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε ότι
πρόκειται για μία ουσιαστική επένδυση, τα οφέλη της οποίας θα απολαύσει η οικονομία και η
επιχειρηματικότητα της Στερεάς Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.
«Η συνταγή μας, από τότε που αναλάβαμε, είναι κλασική αλλά επιτυχημένη. Περιέχει
συστατικά μελέτης και σχεδιασμού έργων και πρωτοβουλιών που μπορούν να
εξυπηρετήσουν πολλούς σκοπούς και στο τέλος να επιτυγχάνεται ο στόχος. Να
επενδύουμε στους πολίτες της Στερεάς για να δημιουργήσουμε πρώτοι και όλοι μαζί,

τις συνθήκες ανάπτυξής μας και πραγματικής εξόδου από την κρίση. Είναι ένα έργο
που θα λειτουργεί ως εργαλείο για όλες τις επόμενες γενιές» είπε κλείνοντας την ομιλία
του.
Το Κέντρο Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών απευθύνεται σε:
- Φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές , υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ,
επιστήμονες από την Αλλοδαπή για την εκπόνηση ερευνητικών-πειραματικών εργασιών,
πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΓΠΑ.
- Φοιτητές και νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους
κύκλους μαθημάτων στο πλαίσιο θερινών ή χειμερινών σχολείων
- Σε νέους άνεργους, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την
μεταποίηση στο πλαίσιο προγραμμάτων «δια βίου μάθησης» και προγραμμάτων
συμβουλευτικής.
- Σε επιστήμονες με συνάφεια με τον κλάδο (γεωπόνοι, διατροφολόγοι, επιστήμονες
τροφίμων, αγροτοοικονομολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, - Ζωοτέχνες, αγροτομηχανολόγοι), που
επιθυμούν είτε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο
συνεργασιών με το ΓΠΑ και την ΠΣΕ, είτε να διευρύνουν τα ενδιαφέροντα τους, είτε στο
πλαίσιο προγραμμάτων «δια βίου μάθησης».
- Σε φορείς, όπως επιμελητήρια, ομάδες παραγωγών, επαγγελματικές ομάδες,
κοινωνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να διοργανώνουν επιστημονικές ή επαγγελματικές
συναντήσεις.
- Σε πολίτες, που ενδιαφέρονται για τα γενικότερα θέματα του αγροτοδιατροφικού
τομέα, όπως καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων, γαστρονομία, διατροφή,
αγροτουρισμό και χρειάζονται συμβουλή και υποστήριξη.

