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«JUNICOAST» θα πραγµα-
τοποιηθεί την Πέµπτη 22 Ια-
νουαρίου, στις 10 το πρωί,
στις εγκαταστάσεις του Με-
σογειακού Αγρονοµικού Ιν-
στιτούτου Χανίων. 

Το πρόγραµµα
JUNICOAST µε τίτλο «∆ρά-
σεις για την προστασία των
παράκτιων αµµοθινών µε εί-
δη Juniperus στην Κρήτη και
στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)»
υλοποιείται απο το Μεσογει-
ακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο
Χανίων, το Εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών και τις ∆ιευθύνσεις ∆α-
σών Χανίων και Λασιθίου
στα πλάισια του προγράµµα-
τος LIFE+ 2007-2013 για το
περιβάλλον.

Αντικείµενο του προγράµ-
µατος είναι η προστασία του
οικότοπου προτεραιότητας
2250 (παράκτιες αµµοθίνες µε
είδη Juniperus) στις περιοχές
της Κρήτης (Ν. Γαύδος, Ελα-
φονήσι, Φαλάσαρνα, Ν. Χρυ-
σή) και του Νοτίου Αιγαίου
(Μήλος, Πολύαιγος - Κίµω-
λος, Νάξος, Ρόδος) που ανή-
κουν στο ελληνικό δίκτυο
Natura 2000 και θέτει ως πρω-
ταρχικό σκοπό την προστα-

σία και διατήρηση των περιο-
χών αυτών.

Στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος θα πραγµατοποιηθούν
και δράσεις που αφορούν:

• Την ενηµέρωση και πε-
ριβαλλοντική εκπαιδευση µε
στόχο την ευαισθητοποιηση
του κοινού.

• Τη δηµιουργία τοπικών,
εθνικών και ευρωπαικών δι-
κτύων για την προστασία και
προβολή του οικοτόπου. 

• Την εκπαίδευση στις µε-
θοδολογίες προστασίας και
αποκατάστασης του οικοτό-
που σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης στις 25 Φεβρουα-
ρίου θα διοργανωθεί ηµερίδα
στο ΜΑΙΧ µε στόχο την ενη-
µέρωση για το πρόγραµµα

και την ανταλλαγή απόψεων
µεταξύ των αρµόδιων φορέων
των περιοχών µελέτης του
προγράµµατος. Οι φορείς
που ενδιαφέρονται να συµµε-
τάσχουν στην ηµερίδα παρα-
καλούνται να υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα, µέχρι τις 13
Φεβρουαρίου στα παρακάτω
στοιχεία:

∆ρ Καλλίοπη Πεδιαδίτη ή
κα Ηλέκτρα Ρεµούνδου, Τµή-
µα περιβαλλοντικής διαχεί-
ρησης, Μεσογειακό Αγρονο-
µικό Ινστιτούτο Χανίων, Μα-
κεδονιας 1, Χανιά, 73100,
Κρήτη, τηλέφωνο: 28210
35000 εσωτ. 576 και 578. E -
mail: pediaditi@maich.gr και
hlektra@maich.gr.

«XANIΩTIKA NEA», Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 20098

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόγραµµα 

εκπαίδευσης ενηλίκων

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα «Εκπαίδευση ενηλί-
κων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέ-
ες Τεχνολογίες - «Ηρων 2» σχεδίασε και υλοποιεί

η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται κατά
75% από το EKT (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και
κατά 25% από εθνικούς πόρους µε στόχο την εκπαίδευ-
ση ενηλίκων πολιτών στην πληροφορική.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ενήλικες (άνω των

18 ετών), αρχάριους της πληροφορικής (αγρότες, επαγ-
γελµατίες, επιχειρηµατίες, νοικοκυρές, ανέργους κ.ά.).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διδάσκονται:
• Γενικές γνώσεις σχετικά µε τον τρόπο που λει-

τουργούν οι υπολογιστές.
• Η χρήση του λειτουργικού συστήµατος Windows.
• Η χρήση επεξεργαστή κειµένου (Word).
• Η χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel). 
• Η χρήση προγράµµατος παρουσιάσεων (Power-

point). 
• Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (internet).
• Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 
• Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (µηχα-

νές αναζήτησης).
• Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο

για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Σύγχρονα θέµατα που αφορούν τη χρήση του δια-

δικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.).
Οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν δωρεάν εκπαιδευτικό

εγχειρίδιο. Η φοίτηση είναι χωρίς καµία οικονοµική ε-
πιβάρυνση για τους εκπαιδευόµενους.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 50 ώ-

ρες. Μαθήµατα θα γίνονται 2 φορές την εβδοµάδα από
2,5 ώρες κάθε φορά, απογευµατινές ώρες. Το πρόγχιµ-
µα διαρκεί συνολικά 10 εβδοµάδες.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τα τµήµατα θα ξεκινήσουν τους µήνες: Ιανουάριο,

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2009 (πρώτο δεκαήµερο κάθε
µήνα).

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τα τµήµατα θα γίνονται στα εργαστήρια πληροφο-

ρικής των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόµενοι θα εντα-
χθούν σε τµήµα που θα λειτουργήσει σε κάποιο κοντινό
σχολείο της περιοχής τους (εφόσον υπάρχει ικανοποιη-
τικός αριθµός αιτήσεων από την περιοχή).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι εκπαιδευόµενοι που θα ολοκληρώσουν το πρό-

γραµµα, θα λάβουν πιστοποιητικό επιµόρφωσης της
Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη γραµµατεία του προγράµµατος ∆ιεύθυνση ∆ευ-

τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων, τηλ.: 2821047133,
ώρες λειτουργίας 11 π.µ. - 2 µ.µ., όνοµα γραµµατέως,
Ξανθίππη Χατζηµανωλάκη, στα ΚΕΠ του Νοµού και
στα σχολεία που λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα.

Η
ηµερίδα θα

πραγµατοποιη-
θεί στην αίθου-
σα Εκδηλώσεων
της Περιφέρειας

Κρήτης (πλατεία Κουντου-
ριώτη, Ηράκλειο) και απευ-
θύνεται κυρίως στον περιφε-
ρειακό και τοπικό Τύπο και
τα ΜΜΕ της Κρήτης, απο-
σκοπώντας στην ενηµέρωσή
τους και στη διευκόλυνση του
έργου τους για την κάλυψη
της ευρωπαϊκής επικαιρότη-
τας και συγκεκριµένα των
δράσεων και πολιτικών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ιδιαίτερα εν όψει των ευρω-
παϊκών εκλογών του Ιουνίου
του 2009. 

Απευθύνεται επίσης στην
περιφερειακή και τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, σε παράγοντες
της οικονοµικής και κοινωνι-
κής ζωής της Κρήτης, στους
εκπροσώπους της ακαδηµαϊ-
κής κοινότητας, των επιχει-
ρήσεων, οργανώσεων και άλ-
λων φορέων και θα είναι α-
νοιχτή στο κοινό.

Η ηµερίδα θα ξεκινήσει
στις 10.30 του Σαββάτου 24
Ιανουαρίου 2009 µε καλωσό-
ρισµα από τον εκπρόσωπος
Τύπου του Γραφείου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα Λεωνίδα Αντω-
νακόπουλο.

Θα ακολουθήσουν χαιρε-
τισµοί από τον γενικό γραµ-
µατέα της Περιφέρειας Κρή-
της Σεραφείµ Τσόκα, τη νο-
µάρχη Ηρακλείου Βαγγελιώ
Σχοιναράκη - Ηλιάκη και τον

δήµαρχο Ηρακλείου Γιάννη
Κουράκη.

Στις 11 π.µ. θα ξεκινήσει η
πρώτη ενότητα µε συννεδρία
µε θέµα: "Περιφερειακή Ανά-
πτυξη: Επίκαιρες και µελλο-
ντικές προκλήσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης". Θα µιλή-
σουν: Εµµανουήλ Αγγελά-
κας, ευρωβουλευτής και µέ-
λος της Επιτροπής Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σταύρος Αρναουτάκης, ευρω-
βουλευτής και µέλος της Επι-
τροπής Περιφερειακής Ανά-
πτυξης του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, Χάρης Ροδιτά-
κης, δήµαρχος Επισκοπής.
Στις 12.45 µ. θα αρχίσει η δεύ-
τερη ενότητα µε συνεδρία µε
θέµα: "Οι Υπηρεσίες Τύπου

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και η λειτουργία τους - Ε-
πικοινωνιακές Προτεραιότη-
τες" και οµιλητές τους: Λεω-
νίδα Αντωνακόπουλο, εκπρό-
σωπο Τύπου του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου στην Ελλάδα, Κωνσταντί-
νο Υφαντή, καθηγητή, αντι-
πρόεδρο του ΕΚΕΜ Ελιάνα
∆ρίτσα, Στέλεχος της Υπηρε-
σίας Οπτικοακουστικών Μέ-
σων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, Βρυξέλλες, Αντώνη
Σκαµνάκη, διευθυντή
Σ.Η.Π.Ε. Τη συνεδρία αυτή
θα συντονίσει ο Αθηναγόρας
Μυκωνιάτης, ιδιοκτήτης της
εφηµ. "Πατρίδα Ηρακλείου",
γραµµατέας του Ινστιτούτου
Περιφερειακού Τύπου.

ΣΤΟ Μ.Α.Ι.Χ.

Εναρκτήρια συνάντηση εταίρων προγράµµατος

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηµερίδα για τον Περιφερειακό
Τύπο και τα Μέσα Ενηµέρωσης
Ηµερίδα για τον περιφερειακό Τύπο και τα Μ.Μ.Ε µε θέµα “Γράφοντας για την Ευρώπη:
Θέµατα, Εργαλεία, Προοπτικές”, διοργανώνει στο Ηράκλειο, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, 
το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο
Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων (ΣΗΠΕ) και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.


