
 

 

«ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» 

 

Τν Κ.Ε.Κ. Τερληθέο Σρνιέο Επηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ, δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην κε ζέκα “Σρεδηαζκόο 
θαη ιεηηνπξγία θαηλνηόκωλ επηρεηξήζεωλ κεηαπνίεζεο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ.”  Έκπεηξνο εηζεγεηήο θαη 
Γεωπόλνο κε εκπεηξία ζηελ ηππνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηξνθίκωλ ,ζα κνηξαζηεί ηηο γλώζεηο ηνπ θαη ζα 
παξνπζηάζεη ζηελ πξάμε όζα πξέπεη λα γλωξίδεη όπνηνο ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη ,ηελ δηθή ηνπ 
επηρείξεζε κεηαπνίεζεο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ είηε ζέιεη λα ελεκεξωζεί θαη λα απνθηήζεη παξαπάλω 
γλώζεηο ζηνλ ηνκέα απηό.  
Απεςθύνεηαι: Σε επελδπηέο γεωξγνύο, πθηζηάκελνπο επηρεηξεκαηίεο, ζηειέρε θαη εξγαδνκέλνπο ηεο 
αγξνδηαηξνθηθήο παξαγωγήο.  
κοπόρ:  
Η θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο νξγαλωκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζην θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο 
ηξνθίκωλ. Η απόθηεζε βαζηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ γλώζεωλ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηόκωλ ηδεώλ ζηε 
κεηαπνίεζε γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ. 
Η απόθηεζε ηωλ απαξαίηεηωλ βαζηθώλ ηθαλνηήηωλ γηα ηελ έκπλεπζε-ζρεδηαζκό-δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία ηωλ επηρεηξήζεωλ κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ  
Θεμαηικέρ Ενόηηηερ : 
- Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πξωηνγελνύο ηνκέα θαη ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο.  
- Δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηωλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεωλ.  
-Σρεδηαζκόο- Αδεηνδόηεζε εγθαηαζηάζεωλ κεηαπνίεζεο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ  
- Κνζηνιόγεζε παξαγωγήο –Καηάξηηζε εκπνξηθήο πνιηηηθήο  
- Marketing ηξνθίκωλ 
- Οξγάλωζε πωιήζεωλ θαη εμππεξέηεζε πειαηώλ 
- Καηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη παξαθνινύζεζε ηνπ  
 
Διάπκεια ζεμιναπίος: 30 ώπερ. 

  
Ημεπομηνίερ διεξαγωγήρ: θάζε Δεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή από ηηο 09/05/16 έωο ηηο 20/05/16 
θαη ώξεο 17:00κκ – 21:15 κκ (5 δηδαθηηθέο ώξεο) 
Τα ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ζηελ Νέα Αιηθαξλαζζό Ιθάξνπ θαη Αξρηκήδνπο 1. Θα ηεξεζεί 
απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.  Σην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα δνζεί βεβαίωζε παξαθνινύζεζεο. 
Κόζηορ ππογπάμμαηορ: 140 επξώ. 

     
 Κάνεηε αίηηζη εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/260-seminario-metapoiisis-gewrgikwn-
farmakwn  
 
Πληποθοπίερ και αιηήζειρ: Σην ΚΕΚ Τερληθέο Σρνιέο Επηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ, Κνξωλαίνπ 9, 
71202 Ηξάθιεην Κξήηεο, Λενληαξάθεο Κπξηάθνο, Τει.θέληξν: 2810302730, 2810302735. e-mail: 
leontarakis@katartisi.gr  web: www.katartisi.gr  fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes 
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Ειζηγηηήρ: Ο Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ γελλήζεθε ην 1973 ζηελ Αζήλα. Είλαη Γεωπόλνο Επηζηήκεο 
θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκωλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: α) ζηε Δηνίθεζε Επηρεηξήζεωλ, β) ζηε 
Δηαρείξηζε Απνβιήηωλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο έρεη δηαηειέζεη 
Δηεπζπληηθό ζηέιερνο κεγάιωλ επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ. Έρεη εξγαζηεί ζην ζρεδηαζκό θαη εθηέιεζε 
έξγωλ πξαζίλνπ κηθξνύ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Σήκεξα εξγάδεηαη ωο ζπλεξγάηεο εμπγίαλζεο θαη 
αλάπηπμεο επηρεηξήζεωλ. Επίζεο είλαη επί ζεηξά εηώλ ζπλεξγάηεο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο 
Δηαπίζηεπζεο (Ε.ΣΥ.Δ.), θνξέα ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Τέινο, απαζρνιείηαη ωο εθπαηδεπηήο 
ελειίθωλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ νξγάλωζε θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεωλ θαη αζθάιεηα ηξνθίκωλ. 

 


