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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από τον Μάρτιο και μέχρι τον Δε-
κέμβριο του 2017, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Κατάρτισης, υλοποίησε ένα τεράστιο έργο που αφο-
ρούσε στην κατάρτιση 10.456 «Νέων Γεωργών». 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Κατάρτισης και 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργι-
κές εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους της 2ης προκήρυξης 
του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς», όπως αυτοί 
εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται 
ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του 
ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο 1 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και 
ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ορίσθη-
κε ως αποκλειστικός δικαιούχος για την υλοποίηση της Δράσης 
1.1.1, που αφορά δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
Νέων Γεωργών. Η σχετική απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμ-
ματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
αναρτήθηκε στις 08.03.2017 (αρ. πρωτ. 2413/08.03.2017). 

Τα βασικότερα προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν άμεσα 
ήταν:

 � Ο κύριος όγκος των προγραμμάτων κατάρτισης έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, όπου υπήρχαν οι άδειες 
των εκπαιδευτών και του προσωπικού, οι γεωργικές εργασί-
ες ήταν στο «απώγειό» τους, έπρεπε να εντατικοποιηθούν οι 
εσωτερικοί έλεγχοι κ.λπ. 

 � Μεγάλη γεωγραφική διασπορά των υπόχρεων (κυρίως στις 
νησιωτικές περιοχές της χώρας), γεγονός που δυσχέραινε σε 
μεγάλο βαθμό τη δημιουργία τμημάτων κατάρτισης.

 � Διαφορετική θεματική κατεύθυνση των υπόχρεων (φυτική, 
ζωική, μελισσοκομία).

 � Αναζήτηση πολλών αιθουσών για να «φιλοξενήσουν» τα προ-
γράμματα κατάρτισης. Οι δομές αυτές θα έπρεπε να είναι και 

πιστοποιημένες, οπότε υπήρξε μια γραφειοκρατική διαδικασία 
επικοινωνίας για την εξεύρεσή τους με σχολεία, Δήμους, Κοι-
νότητες, Ιδρύματα, ΚΕΚ κ.λπ.

 � Αναζήτηση μεγάλου αριθμού πιστοποιημένων εκπαιδευτών.
 � Θέματα προσωπικών προβλημάτων των υπόχρεων, που τους 

εμπόδιζαν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτι-
σης.

 � Διοικητικές και οικονομικές «δυσλειτουργίες».
Οι άμεσες ενέργειες που έγιναν προς επίλυση των ανωτέρω 

προβλημάτων ήταν:
 � Ορισμός περιφερειακών και τοπικών υπευθύνων γεωτεχνι-

κών υπαλλήλων του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ με ταυτόχρονη μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων, ώστε να είναι πιο εύκολη η υλοποίηση 
των προγραμμάτων κατάρτισης. 

 � Διαρκής επικοινωνία με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του 
ΥΠΑΑΤ προς επιβεβαίωση της λίστας των υπόχρεων, η οποία 
δυστυχώς συνεχώς τροποποιούνταν.

 � Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες για 
την εξεύρεση αιθουσών δεδομένου ότι οι διαθέσιμες αίθου-
σες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν ήταν αρκετές ώστε να υλοποι-
ήσουν ταυτόχρονα όλες τις αναγκαίες καταρτίσεις.

 � Αναπροσαρμογή όλου του αρχικού σχεδιασμού υλοποίησης 
των προγραμμάτων κατάρτισης, δεδομένου του πιεστικού 
χρονοδιαγράμματος.

 � Ταυτόχρονη υλοποίηση δεκάδων – εκατοντάδων προγραμ-
μάτων κατάρτισης σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα τον 
Αύγουστο κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν ημέρες που 
υλοποιούνταν ταυτόχρονα μέχρι και 157 προγράμματα.

 � Κατασκευή ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την ορ-
θότερη παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης.

 � Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση 
εξειδικευμένου πιστοποιημένου επιστημονικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού.

 � Δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρε-
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ση εξειδικευμένου προσωπικού με σκοπό την υποστήριξη των 
προγραμμάτων κατάρτισης.

Αριθμός Υπόχρεων «Νέων Γεωργών» ανά υποέργο (Περιφέρεια)

Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι – καταρτιζόμενοι αρχι-
κά ήταν 10.456 Νέοι Γεωργοί. Η Πράξη ολοκληρώθηκε με ένα 
εξαιρετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα (μόλις 6 μηνών), μέσα στο 
οποίο συντάχθηκαν, εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν 507 προ-
γράμματα κατάρτισης, 150 ωρών το καθένα (114 ώρες θεωρία 
και 36 ώρες πρακτική άσκηση). Η δομή της πράξης περιελάμβα-
νε13 Υποέργα, ένα για κάθε Περιφέρεια προκειμένου να καλυ-
φθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής και να με-
γιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των υπόχρεων 
κατάρτισης «Νέων Γεωργών» ανά υποέργο, ενώ στον ακόλουθο 
Πίνακα φαίνεται η κατανομή των υλοποιηθέντων προγραμμάτων 
κατάρτισης ανά υποέργο και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης 
που δόθηκαν στους υπόχρεους αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕ-
ΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡ-

ΤΙΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑ-
ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕ-

ΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ 49 1031

ΑΤΤΙΚΗΣ 8 45

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 28 545

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 54 1130

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 555

ΗΠΕΙΡΟΥ 15 262

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 47 923

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 92

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 123 2600

ΚΡΗΤΗΣ 64 1412

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8 101

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 48 901

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 30 516

ΣΥΝΟΛΟ 507 10.113

Υλοποιηθέντα Προγράμματα Κατάρτισης ανά υποέργο (Περιφέρεια) 
και βεβαιώσεις παρακολούθησης των υπόχρεων «Νέων Γεωργών».

Η διαφορά που εμφανίζεται μεταξύ των υπόχρεων κατάρτισης 
και των βεβαιώσεων παρακολούθησης (343 άτομα) οφείλεται 
κυρίως σε περιπτώσεις νέων αγροτών οι οποίοι, είτε δεν ήταν 
σε θέση να παρευρεθούν στο τόπο υλοποίησης των προγραμμά-
των, όταν καλέστηκαν, επικαλούμενοι φόρτο εργασίας ή λόγους 
ανωτέρας βίας, οπότε και «κόπηκαν» από απουσίες, είτε είχαν 
απενταχθεί ή είναι σε διαδικασία απένταξης από το έργο, είτε 
έχουν πάρει απαλλαγή από την κατάρτιση λόγω πτυχίου.

Κατανομή υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφω-
σης έχουν σχεδιασθεί από τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικά για τις 
ανάγκες των «Νέων Γεωργών» και διακρίνονται ανάλογα με την 
κατεύθυνση – προσανατολισμό της παραγωγής της γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε τρεις βασικές κατηγορίες: Φυτική παραγωγή, 
Ζωική παραγωγή και Μελισσοκομία (Μικτή). Στο παραπάνω διά-
γραμμα εμφανίζεται η κατανομή του συνόλου των 507 υλοποιη-
θέντων προγραμμάτων κατάρτισης ανά θεματική ενότητα.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η Κεντρική Υπηρεσία, αυτή την πε-
ρίοδο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του κάθε προγράμματος κατάρτισης. 
Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί, ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί 
τουλάχιστον 223 προγράμματα κατάρτισης, τα 159 από τα οποία 
έχουν ήδη αποσταλεί για τον τελικό έλεγχο στη Διαχειριστική 
Αρχή του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΕ-ΠΑΑ). Από εκεί έχουν προωθηθεί στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ απ’ όπου έχουν πραγματοποιηθεί και οι αντίστοιχες 
πληρωμές προς τον οργανισμό.

Συγκεντρωτικά λοιπόν ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η Διεύθυνση 
Αγροτικής Κατάρτισης πραγματοποίησε σε χρονικό διάστημα μό-
λις 6 μηνών:

 � 507 προγράμματα κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 76.000 
περίπου ώρες κατάρτισης.

 � Την κατάρτιση 10.408 υπόχρεων (η διαφορά προκύπτει από 
τους υπόχρεους που πήραν απαλλαγή)

 � Τη συνεργασία με 751 εκπαιδευτές, από τους οποίους οι 644 
ήταν πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 � Τη σύναψη περισσότερων από 6.000 συμβάσεων συνεργασί-
ας με τους εκπαιδευτές.

 � Τη συνεργασία με περισσότερες από 2.500 αναθέσεις σε πε-
ρισσότερους από 500 προμηθευτές για αναλώσιμα εκπαιδευ-
τικής δραστηριότητας, γραφική ύλη, είδη διατροφής, καθαρι-
ότητα, ενοικιάσεις αιθουσών κ.λπ.

 � Ενημερωτικές ημερίδες στο σύνολο των περιφερειών της 
χώρας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συνεχή προβολή 
σε κοινωνικά δίκτυα, σε ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και σε διάφορες μεγάλες εκθέσεις, 
όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνολικός προϋπολογι-
σμός της πράξης είναι 10.194.600,00 €.
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