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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί τον εθνικό 
φορέα για την οργάνωση και λειτουργία 
της Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης, αλλά και την οργά-

νωση και λειτουργία της δια βίου επαγγελματικής 
κατάρτισης των αγροτών των ανέργων ή υποαπα-
σχολούμενων στον αγροτικό τομέα. 

Στόχος της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης 
που προσφέρει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κυρίως στους 
νέους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών, είναι η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που προω-
θούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, συμ-
βαδίζουν με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και είναι προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού.

Δομές αγροτικής  κατάρτισης  - Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, υλο-

ποιούν διάφορες δράσεις αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης 
(γεωργικής, δασικής και αλιευτικής) με σκοπό την επαγγελματική 
αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπι-
νου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην περιοχή τους. Από τα 
τριάντα έξι (36) Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα 16 είναι πιστοποιημένα 
ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ, 
που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όλα τα Κέντρα «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την 
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα αγροτικής επαγγελματι-
κής  κατάρτισης 

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει πολυετή εμπειρία σε δράσεις 
κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των αγροτών, δεδομένου 
ότι ήταν ο πάροχος κατάρτισης των δικαιούχων – «Νέων Γεωρ-
γών» του Μέτρου 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2007-2013. 

Όσον αφορά στο ΠΑΑ 2014-2020, ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 
ορισθεί ως αποκλειστικός δικαιούχος για την υλοποίηση της 

Δράσης 1.1.1 που αφορά δράσεις κατάρτισης και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων Νέων Γεωργών. 

Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι – καταρτιζόμε-
νοι είναι 10.456 Νέοι Γεωργοί, οι οποίοι ως δικαι-
ούχοι του υπομέτρου 6.1, καλούνται να καλύψουν 
τη συμβατική τους υποχρέωση, με την υποχρεωτική 
παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων κα-
τάρτισης. Στο πλαίσιο της Πράξης εκτιμάται η υλο-
ποίηση 560 προγραμμάτων κατάρτισης σε χρονικό 
διάστημα περίπου 6 μηνών. Τα προγράμματα αυτά 
επιμερίζονται σε 13 Υποέργα, ένα για κάθε Περι-

φέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε γε-
ωγραφικής περιοχής και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της Πράξης είναι 10.194.600,00 €. 

∆ράσεις Κατάρτισης
Νέων Γεωργών

Προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών
10.456 νέοι αγρότες εκπαιδεύονται στη 
φυτική-ζωική παραγωγή και στη μελισσοκομία

Προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών
10.456 νέοι αγρότες εκπαιδεύονται στη 
φυτική-ζωική παραγωγή και στη μελισσοκομία
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Περιφέρεια Αριθμός  
Καταρτιζόμενων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1.067

ΑΤΤΙΚΗΣ 48

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 564

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.168

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 576

ΗΠΕΙΡΟΥ 286

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 941

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 106

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.698

ΚΡΗΤΗΣ 1.436

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 108

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 926

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 532

ΣΥΝΟΛΟ 10.456

Οι κατηγορίες των προγραμμάτων κατάρτισης 

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης 
έχουν σχεδιασθεί από τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικά για τις ανάγκες 
των Νέων Αγροτών και διακρίνονται ανάλογα με την κατεύθυνση 
– προσανατολισμό της παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης 
σε τρεις βασικές κατηγορίες με ενδεικτικές θεματικές υποκατηγο-
ρίες που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΦΥΤΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΖΩΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΤΗ 

Μεγάλες Καλλιέργειες 
Εκτροφή  
χορτοφάγων 
ζώων 

Μελισσοκομία Καλλιέργειες  
Κηπευτικών & Ανθέων 

Εκτροφή  
καρποφάγων 
ζώων 

Μόνιμες Φυτείες Συνδυασμός 
εκτροφών Πολυκαλλιέργειες 

Η διάρκεια των προγραμμάτων που  περιλαμβάνουν τόσο 
θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος είναι 150 ώρες. Μετά την 
ολοκλήρωσή τους οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση-πι-
στοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης από 
τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 15 Μαρτίου 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 15 Μαρτίου 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 12 μήνες

«Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 
2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112, όπως αυτοί εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 
2007-13 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Μέτρο 
06 του ΠΑΑ 2014-20»

Πληροφορίες: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης, 
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, ΤΚ 11145 Αθήνα, τηλ.: 210 839 2000, 
e-mail: gendir.edu@elgo.gr

Ο Διευθυντής Κατάρτισης κ. Αθ. Μπουρλέτσικας απονέμει τις 
βεβαιώσεις στους νέους αγρότες.

Ο ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 
ΥΠΑΑΤ κ. Χ. Κασίμης με τους νέους αγρότες στο Βέλο Κορινθίας. 


