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Προσωρινή αναστολή στα προγράμματα 
κατάρτισης των Νέων Γεωργών

Σ ε προσωρινή αναστολή των Προγραμμάτων Κατάρτι-
σης των «Νέων Γεωργών» προέβη ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  
από τις 10 Μαρτίου 2020 για την αποφυγή της διά-
δοσης του SARS-CoV-2 (κορωνοϊού) και αφορά τόσο 

τα Προγράμματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, όσο και αυτά που 
επρόκειτο να ξεκινήσουν στο χρονικό διάστημα των επόμενων 
δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

Σε εξέλιξη βρίσκονταν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ανα-
στολής τους 109 Προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία θα συνεχί-
σουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την άρση των μέτρων. 
Από τα προγράμματα αυτά τα 86 είχαν ήδη ξεκινήσει τις Καταρ-
τίσεις στους Νέους Γεωργούς, ενώ τα 23 ήταν εγκεκριμένα και 
θα ξεκίναγαν άμεσα.

Στο ΠΑΑ 2014-2020, ο Οργανισμός μας έχει ορισθεί ως απο-
κλειστικός δικαιούχος για την υλοποίηση της Δράσης 1.1.1, που 
αφορά τις κατάρτισης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Νέων 
Γεωργών. 

Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι - δικαιούχοι του υπομέτρου 
6.1 (εγκατάσταση των νέων γεωργών) πρέπει υποχρεωτικά να 
παρακολουθήσουν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και 
επιμόρφωσης. 

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 με ενδεικτικές θεματικές 
υποκατηγορίες.

Στη Φυτική παραγωγή οι θεματικές υποκατηγορίες αφορούν 
τις:

 � Μεγάλες Καλλιέργειες
 � Καλλιέργειες Κηπευτικών και Ανθέων 
 � Μόνιμες Φυτείες 
 � Πολυκαλλιέργειες

Στη Ζωική παραγωγή θεματικές υποκατηγορίες αφορούν την:

 � Εκτροφή χορτοφάγων ζώων

 � Εκτροφή καρποφάγων ζώων και το

 � Συνδυασμό εκτροφών
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Η διάρκεια των προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τόσο θε-
ωρητικό όσο και πρακτικό μέρος είναι 150 ώρες και πραγματο-
ποιούνται σε διάρκεια 25 ημερών. Το θεωρητικό μέρος πραγμα-
τοποιείται κυρίως στα τριάντα έξι (36) Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», που 
βρίσκονται σε όλη τη χώρα και τα οποία διαθέτουν την κατάλ-
ληλη υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή υπηρεσιών επαγγελ-
ματικής κατάρτισης. Σε περίπτωση που ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ δεν 
διαθέτει Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε κάποια περιοχή τα μαθήματα 
γίνονται σε άλλες πιστοποιημένες δομές. 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν και τουλάχιστον 30 ώρες 
πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι 
Νέοι Γεωργοί έχουν τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφθούν γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις κ.λπ. αλλά και να εκπαι-
δευτούν σε πραγματικές συνθήκες από τους Εκπαιδευτές μας, 
οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης οι 
ωφελούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολού-
θησης από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του πόσοι Νέοι 
Γεωργοί είναι ωφελούμενοι και πόσα προγράμματα κατάρτισης 
θα υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια.

Περιφέρεια Καταρτιζόμενοι 
- Ωφελούμενοι 
Νέοι Γεωργοί

Αριθμός 
Προγραμμάτων 

Κατάρτισης

Ανατολικής  
Μακεδονίας & 
Θράκης

1376 74

Αττικής 147 10
Δυτικής Ελλάδας 1699 86
Ηπείρου 980 48
Θεσσαλίας 1705 84
Ιονίων Νήσων 184 12
Κεντρικής  
Μακεδονίας 3206 163

Κρήτης 1613 80
Νοτίου Αιγαίου 232 17
Στερεάς Ελλάδας 1183 62
Δυτικής Μακεδονίας 952 48
Πελοποννήσου 1126 58
Βορείου Αιγαίου 549 135
Σύνολο 14.952 771


