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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη  

στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την υλοποίηση των  προγραμμάτων 

κατάρτισης Νέων Αγροτών, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 

εφαρμογής της Πράξης  «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 

νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, 

για τους δικαιούχους της 1ης και 2ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020. 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο 

http://katartisi2019.elgo.gr έως και την Τρίτη 04.06.2019. 

Οι Εκπαιδευτές  οι οποίοι θα ενταχθούν στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  

που διαχειρίζεται η  Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης θα πρέπει σωρευτικά 

να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις όσον αφορά: 

 την ειδικότητά τους, να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου (όλες οι 

ειδικότητες), ή Κτηνιάτρου, ή Δασολόγου, ή Γεωλόγου, ή 

Τεχνολόγου Γεωπονίας (όλες οι ειδικότητες), ή Τεχνολόγου 

Τροφίμων, ή Δασοπόνου, ή Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ ή 

αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής 

 την ιδιότητά τους να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας 

του ΟΑΕΔ, ή ελεύθεροι επαγγελματίες,  ή υπάλληλοι του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ή  υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, υπάλληλοι των Δήμων, ή  των 

Περιφερειών, ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των  

http://katartisi2019.elgo.gr/
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Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Δημοσίου Τομέα, εταιρειών, 

συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων – συλλόγων). 

 τα προσόντα ως προς την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης 

στα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης, να είναι 

είτε εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο 

του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή εγγεγραμμένοι  

εκπαιδευτές ενηλίκων στο εισαγωγικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ή μη 

πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του 

ΕΟΠΠΕΠ με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές 

πεδίο κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων. 

Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 

διάρκεια έως το τέλος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών 

κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

 

 

 


