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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει υλοποιήσει με επιτυχία οκτώ (8) 
ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης Erasmus+ τα τε-
λευταία πέντε χρόνια και σχεδιάζει να υλοποιήσει το 
2017 αλλά τρία. Σε αυτά τα προγράμματα συμμετεί-

χαν 150 άτομα. Από αυτά οι 70 ήταν αγρότες, οι 65 σπουδαστές 
των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και 15 στελέχη του Οργανι-
σμού. Οι συμμετέχοντες ταξίδεψαν σε 4 χώρες της ΕΕ και καταρ-
τίστηκαν στις εξής θεματικές ενότητες:

 � Καλλιέργεια κηπευτικών στην Ισπανία (αγρότες)
 � Καλλιέργεια πατάτας στην Κύπρο (αγρότες)
 � Καλλιέργεια ελιάς στην Ιταλία (αγρότες)
 � Καλλιέργεια αμπέλου στην Ιταλία (αγρότες)
 � Τυροκομία στην Ιταλία (σπουδαστές της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων)
 � Οινοτεχνία στην Ιταλία (σπουδαστές της ΕΠΑΣ Νεμέας)
 � Ζωοτεχνία στην Ιταλία (σπουδαστές της ΕΠΑΣ Αβερωφείου)
 � Τεχνικές Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ιτα-

λία (στελέχη του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ)
Το 2017 θα καταρτιστούν 20 σπουδαστές της Γαλακτοκομικής 

Σχολής στην Ιταλία, 15 μελισσοκόμοι στη Σλοβακία και 15 ελαι-
οπαραγωγοί στην Ιταλία.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται με αυστηρά κριτήρια. 
Όσον αφορά τους αγρότες κριτήρια επιλογής αποτελούν: η ηλι-
κία (έως 40 χρονών), να είναι κάτοχοι αντίστοιχης γεωργικής 
εκμετάλλευσης και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κα-
τάρτισης σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος 
που υλοποιείται στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες δωρεάν κατάρ-
τιση για 13 ημέρες,  διαμονή, διατροφή και μετακινήσεις. Πε-
ριλαμβάνει 20 ώρες τεχνικές επισκέψεις, 15 ώρες θεωρητική 
κατάρτιση και 15 ώρες πρακτική άσκηση. 

Τα προγράμματα κινητικότητας έχουν σημαντικά οφέλη για 
τους συμμετέχοντες και αποτελούν για αυτούς μια ιδιαίτερα 
ξεχωριστή εμπειρία, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να κα-
ταρτιστούν σε νέες καλλιεργητικές τεχνικές, σε νέα μοντέλα 
προώθησης προϊόντων και να παρακολουθήσουν επιτυχημένους 

τρόπους οργάνωσης παραγωγών. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η προσπάθεια που έγινε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, 
καθώς ιδρύθηκε η Ομάδα Παραγωγών "ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΓΑΙΑ". Ο 
πυρήνας των αγροτών της ομάδας παραγωγών συμμετείχε στο 
πρόγραμμα του Οργανισμού στην Αλμερία της Ισπανίας. Η συμ-
μετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης τους βοήθησε να ξεπε-
ράσουν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Όσον αφορά τον Οργανισμό, με την υλοποίηση τέτοιων προγραμ-
μάτων κάνει τη γεωργική κατάρτιση πιο ελκυστική, ενώ ενισχύει 
την εξωστρέφειά του τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. 
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, άλλωστε ήδη βραβεύτηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ, 
λαμβάνοντας την 3η θέση σε επίπεδο χώρας, λόγο του μεγάλου 
αριθμού πιστοποιητικών europass mobility που εξέδωσε. Το πιστο-
ποιητικό αυτό χορηγείται στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων 
κινητικότητας Erasmus+ μετά την επιτυχή τους ολοκλήρωση.

Τέτοιες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε πιο ευρεία 
κλίμακα από το ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα από το μέτρο 1.3 του 
νέου ΠΑΑ, που αφορά την ανταλλαγή αγροτών. 
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