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«Δομή της παρουσίασης» 

ΜΕΡΟΣ Α’  

 Σχέδιο συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» 

 Ορισμός του Στόχου συνεργασίας 

 Δράσεις … μες στις άκρες!  

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 Γιατί είμαστε σήμερα εδώ?....  



Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» 

Μέτρο 421α Διατοπική Συνεργασία 

τοπικού προγράμματος Άξονα 4 – 

Προσέγγιση LEADER  

Προϋπολογισμός: 100.000€ 

Χρονοδιάγραμμα: 07/2014-06/2015 



Βασικός Κοινός Στόχος 

Οι διδακτικές φάρμες να γίνουν το μέσο μεταφοράς 
και διάδοσης της κτηνοτροφικής παράδοσης, του 
τοπικού πολιτισμού, της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και των μνημείων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  

Έμφαση θα δοθεί στα πετρόκτιστα μητάτα, τις 
μάντρες, τις Μινωικές Φρυκτωρίες και άλλα.  

Μας ενδιαφέρει μέσα από το σχέδιό μας να 

καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την κρίσιμη 
μάζα διαδρομών κρητικών επισκέψιμων μητάτων 

ή/και διδακτικών αγροκτημάτων.  



Ειδικότεροι Στόχοι (1) 

 Η σύνδεση της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό, μέσα 
από δομημένες και συγκεκριμένες προτάσεις 
διαδρομών που θα συνδέουν τις περιοχές όπου θα 
λειτουργούν οι διδακτικές φάρμες,    

 Δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στους 
κτηνοτρόφους, μέσα από την ενασχόλησή τους στις 
διδακτικές φάρμες και στις δραστηριότητες που 
απαρτίζουν μια τέτοια καινοτόμα προσέγγιση του 
μητάτου τους  



Ειδικότεροι Στόχοι (2) 

 Η δημιουργία εκπαιδευτικών αγροκτημάτων 
και εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στις φάρμες 
για τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και 
για τους επισκέπτες τουρίστες ή μαθητές της 
ευρύτερης περιοχής.  

 Η προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων 
και η εξέλιξή τους, μέσα από προτάσεις 
διαφοροποίησης του τοπικού προϊόντος, ή 
προτάσεις ανάδειξής και προώθησής του.  



Ενέργειες Σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ 

ΚΡΗΤΗ»  

 Σχεδιασμός Διαδρομών Διδακτικών Κτηνοτροφικών 

Αγροκτημάτων στην Κρήτη – ΜΕΛΕΤΗ  
 Σχεδιασμός αντίστοιχων προτεινόμενων 

τουριστικών πακέτων  

 Υλικό προβολής και δημοσιότητας για την 

προώθηση ίδρυσης και της φιλοσοφίας των 
διδακτικών αγροκτημάτων   

 
 



Ενέργειες Σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ 

ΚΡΗΤΗ» (2) 

 Σεμινάριο για κτηνοτρόφους διάρκειας 2-3 

ημερών στο Αμάρι για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 
– εμψύχωση (Μάρτιος 2015)  

 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία μόνο 

με κτηνοτρόφους και 2-3 εκπροσώπους τουριστικού 
τομέα σε διδακτικές κτηνοτροφικές φάρμες 
(Απρίλιος 2015)  



Λίγη τροφή … για σκέψη! – το 

παράδειγμα της Ιταλίας  

 



Fattorie Didattiche F.V.G. (3) 

Δραστηριότητες Ε
π
ισ

κ
έψ

εις  

Ανακαλύπτοντας τα αρωματικά φυτά  

Από την κατσίκα στο τυρί και από τη μέλισσα στο μέλι  

Τα άγρια χόρτα 
στο τραπέζι μας  

Βιολογική εκτροφή 

Τα δικαιώματα των 
ζώων  

 Μανιτάρι: Φυτό ή οργανισμός;  

Το Κοτέτσι 

 Διατροφική εκπαίδευση  

Βιοποικιλότητα - 
οικολογία 

 Τα λόγια του βουνού και 
της εξοχής – παραμύθια – 
μύθοι παραδόσεις  



ΣΤ. Ενέργειες Δημοσιότητας - 

Συνέδριο 
 Θέμα: ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στις 

κτηνοτροφικές περιοχές.  

 Αλληλεπίδραση της κτηνοτροφίας με τις 

διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού,  

 Σχέση της κτηνοτροφίας με την πολιτιστική 
ταυτότητα, τη σύνθεσή της με την εικόνα του 
προορισμού 

 Αξιοποίηση της ως εργαλείο τοπικής 
ανάπτυξης και την ανάδειξή της ως στοιχείο 

και εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
των περιοχών 



ΜΕΡΟΣ Β΄- Γιατί είμαστε σήμερα 

εδώ?  

 Έμπνευση  

 Ενημέρωση 

 Πληροφόρηση   

 Ανταλλαγή γνώσεων 

 Συνεργασία – Δικτύωση  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ!!  

 

 



Δικτύωση – Συνεργασία: Τα βασικά 

στοιχεία  
 Επικοινωνία στην ίδια «γλώσσα»   

 Όραμα– διάθεση – πάθος 

 Ευέλικτες λύσεις – προτάσεις    

 Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων – απάντηση 
θεμάτων  

 Εξειδικευμένο προσωπικό ή εξειδικευμένη 
εκπαίδευση 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ!! – Σεβασμός στο συνομιλητή 

 Υπομονή και επιμονή  !!!!  

 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Εύα Κατσαράκη, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ 

Europa@anher.gr / Τηλ. 2810753324  
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