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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Για  την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση στον αγροτικό τομέα αναφέρθηκαν 

αναλυτικά σε σημερινή εκδήλωση τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων κ. Γεωργαντάς, ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

- Όσον αφορά τις καταρτίσεις έγινε εκτενής αναφορά σε τέσσερεις ενότητες: 

 α. στον απολογισμό της υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης των Νέων 

Γεωργών του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»: Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

ανέλαβε το 2019 την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης Νέων Γεωργών, συνολικού 

προϋπολογισμού 14.578.200€, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο 2021.  

Στις δράσεις κατάρτισης εκπαιδεύτηκαν 14.570 Νέοι Γεωργοί σε 829 Προγράμματα 

Κατάρτισης. 

 β. στην έναρξη υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης Αγροτών με μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις: θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται 225 νέα προγράμματα 

κατάρτισης για 3.192 επαγγελματίες αγρότες με μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα 

προγράμματα θα υλοποιηθούν στις 13 περιφέρειες της χώρας, με δαπάνη που 

ανέρχεται στα 1.893.175,20€, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.   

γ. στο σχεδιασμό νέων καινοτόμων προγραμμάτων βραχυχρόνιας κατάρτισης  (20 

ωρών) σε συνεργασία με τις Περιφέρειες 

δ. στα προγράμματα κατάρτισης 2.500 επαγγελματιών Μελισσοκόμων εκ των 

οποίων τα 31 θα υλοποιηθούν σε δομές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τα υπόλοιπα 49 σε 

μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς 

 - Όσον αφορά την αγροτική εκπαίδευση έγινε παρουσίαση των έξι (6) νέων ΙΕΚ του 

Οργανισμού: 

            ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Κτήμα Συγγρού 

Ειδικότητα: Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα 

Τοπίου και Περιβάλλοντος  

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς Κρήτης 
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Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη 

ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Γεωργική Σχολή Νεμέας 

Ειδικότητα: Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας  

ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γαλακτοκομική Σχολή  

Ειδικότητα: Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος  

ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ - Αβερώφειος Σχολή  

Ειδικότητα 1η: Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων 

Ειδικότητα 2η: Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών   

Μηχανήματων  

ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ξυλογλυπτική Καλαμπάκας 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογές σε Ξύλινες 

Κατασκευές  

 

Τα έξι νέα ΙΕΚ έχουν προέλθει από την αναβάθμιση των αντιστοίχων ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ τα οποία έχουν πολυετή ιστορία. Το πτυχίο που χορηγούν είναι επιπέδου 5 

(μεταλυκειακό) και σε όσους τα επιλέξουν προσφέρουν μια σειρά από μοναδικά 

πλεονεκτήματα, όπως: σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, ενώ προσφέρεται 

δωρεάν διαμονή και διατροφή στους σπουδαστές τους. 

Αναλυτικότερα ο Υπουργός κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι αποτελεί στόχο του Υπουργείου 

η κάλυψη  του ελλείματος  αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τις 

λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης επισήμανε ότι οι καταρτίσεις θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με βάση τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής, τονίζοντας 

χαρακτηριστικά: «ο αγρότης είναι πλέον ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και 

οφείλουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική, παραγωγική του δραστηριότητα και 

οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς την κατεύθυνση 

αυτή». 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν αφού 

αναφέρθηκε στις ερευνητικές και ελεγκτικές δραστηριότητες του Οργανισμού 

παρουσίασε τις νέου τύπου καταρτίσεις σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως η 

ορθολογική χρήση των εισροών, η άσκηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, η 

αξιοποίηση της βιοποικιλότητας κ.λπ.,  τονίζοντας ότι αυτές θα περιλαμβάνουν και 

οικονομικά αντικείμενα (όπως marketing, branding), ενώ ένα μεγάλο τους τμήμα θα 

αφορά εξάσκηση στο πεδίο. Για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ανέφερε ότι 

εκτός από τον μεγάλο αριθμό των ωφελουμένων αξιοσημείωτο είναι το σημαντικά 

υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο, στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για 

την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 



Κουρτίδου 56 -58 & Νιρβάνα,  Αθήνα 11145   210.8392024 

 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου 

υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «η εκπαίδευση των νέων αγροτών, η κατάρτιση των 

αγροτών μεγαλύτερης ηλικίας και η συνεχής ένταξη σε προγράμματα δια βίου 

μάθησης είναι μονόδρομος για την γεωργία της χώρας. Η ανταγωνιστικότητα και 

αύξηση της παραγωγικότητας με περιβαλλοντικά φιλικό προσανατολισμό 

προϋποθέτουν ένα καλά εκπαιδευμένο και εξωστρεφές ανθρώπινο δυναμικό, 

ανοιχτό στις συνεργασίες, φιλικό στην επιχειρηματικότητα και δεκτικό στην καινοτομία 

και την τεχνολογική πρόοδο». 

 

 

 


