ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣα)
Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση
του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑΞΙΑ”

Μαζί µπορούµε να βρούµε το δρόµο
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καλλιέργειες
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Τουριστικών
Δραστηριοτήτων
Σύμβουλοι εξοικονόμησης
Ενέργειας - Αξιοποίηση ΑΠΕ

110 οφελούμενοι του προγράμματος “Αλεξανδρινή Γη” θα έχουν την ευκαιρία να κατατιστούν σε μία από τις παρακάτω 4 θεματικές ενότητες του Τοπικού
Σχεδίου Απασχόλησης.

τους καλλιεργητές.

α) Τεχνικοί Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος και Πράσινων Χώρων
Αυτή η δράση αφορά στην κατάρτιση ατόμων στη διαμόρφωση πρασίνων χώρων και στην κηποτεχνία. Αναφέρεται κυρίως στις διαπιστωμένες ανάγκες, κυρίως, των Δήμων Αλεξάνδρειας και Πέλλας σε αστικό πράσινο, αλλά και στον προγραμματισμό έργων (διαμόρφωση πάρκου Δέλτα Αλιάκμονα – Λουδία) από πλευράς των συγκεκριμένων Δήμων, στον εν λόγω τομέα, με στόχο τη βελτίωση της
ελκυστικότητας της περιοχής και την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας.

Η περιοχή αν και διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικούς αρχαιολογικούς, αλλά και φυσικούς, πόρους δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να αξιοποιήσει το εν λόγω δυναμικό. Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί η κατάρτιση 20 ατόμων, στα πλαίσια αυτής της δράσης, στο σχεδιασμό και πώληση εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, αποσκοπώντας στο να δημιουργήσει τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή
αφενός μέσα από την αξιοποίηση και προβολή των ήδη υφιστάμενων γνωστών
τουριστικών πόρων, αφετέρου αναδεικνύοντας νέους προορισμούς και δραστηριότητες στην περιοχή.

β) Δυναμικές Καλλιέργειες.

δ) Σύμβουλοι εξοικονόμησης Ενέργειας - Αξιοποίηση ΑΠΕ

Αυτή η δράση αναφέρεται στην ανάταξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της
περιοχής, τις γεωργικές καλλιέργειες και την αγροτική μεταποίηση με εξαγωγικό
προσανατολισμό. Τόσο η εμφάνιση της κρίσης στην χώρα όσο και το ζωηρό ενδιαφέρον που εκφράζεται από τους νέους για επιστροφή στη γη και την ενασχόλησή τους με γεωργικές δραστηριότητες διαμορφώνουν νέες προοπτικές και δυνατότητες για τον κλάδο. Η αντικατάσταση μη ανταγωνιστικών καλλιεργειών με
νέες, δυναμικές και φιλικές προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή, εκτιμάται,
όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα από τις προσπάθειες που ήδη έχουν ξεκινήσει, ότι μπορούν να δημιουργήσουν βιώσιμα εισοδήματα για τους γεωργούς και

Αυτή η δράση αναφέρεται στην ανάγκη ενεργειακού επανασχεδιασμού των κτιριακών εγκαταστάσεων στη χώρα, αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένου δυναμικού για την εκτέλεση εφαρμογών ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην περιοχή παρέμβασης. Η γνώση βασικών υπολογιστικών μοντέλων, της
τρέχουσας νομοθεσίας, της τεχνολογίας, των προϊόντων και των τεχνικών τοποθέτησης μονάδων ΑΠΕ κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη ζήτηση επαγγελματιών εξειδικευμένων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση.

γ) Ανάπτυξη Εναλλακτικών τουριστικών Δραστηριοτήτων

