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Εγκρίθηκε το χρηματοδοτούμενο έργο κινητικότητας κατάρτισης
Erasmus + της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«Πράσινο φως» για την υλοποίηση του έργου «PROFIGS. New growing,
PROcessing & packing techniques in FIGS industry», έλαβε πρόσφατα η
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο εντάσσεται στη βασική δράση μαθησιακής κινητικότητας και
προβλέπει την κατάρτιση 15 ατόμων που ανήκουν στο προσωπικό των
παραγωγικών / μεταποιητικών επιχειρήσεων σύκου, μελών της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο είναι διάρκειας 7 ημερών και θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2020-
2021 στην Ισπανία, ενώ αποβλέπει στην επαφή με καλές ευρωπαϊκές
πρακτικές, σε δύο άξονες: Της επιτυχούς αντιμετώπισης των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή σύκου και της ενσωμάτωσης καινοτομιών
στο στάδιο της μεταποίησής του.

Αρωγός στην ποιοτική υλοποίηση, του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε.
εγκριθέντος έργου, είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες, που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον
εταίρο-φορέα υποδοχής Ίδρυμα Εxtremadura Universidad, περιλαμβάνουν:
i. Παρουσιάσεις- σεμινάρια εντός του Πανεπιστημίου και των συνδεόμενων
εξειδικευμένων Ινστιτούτων του.
ii. Τεχνικές επισκέψεις σε συναφείς επιχειρηματικές μονάδες, που εφαρμόζουν
ήδη νέες καλλιεργητικές και μεταποιητικές τεχνικές.
iii. Πολιτιστική επίσκεψη για την προώθηση της διακρατικής πολιτισμικής
συνοχής.



«Δεκαπέντε συμπολίτες μας, στελέχη των επιχειρήσεων παραγωγής σύκου της
Περιφέρειάς μας, θα έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και
μέσω του προγράμματος Erasmus+ να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να
γνωρίσουν νέες τεχνικές πάνω στο αντικείμενό τους. Ανοίγουμε δρόμους για
όλες τις επαγγελματικές ομάδες του αγροδιατροφικού χώρου» δήλωσε σχετικά
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου ανέφερε: «Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Στερεάς Ελλάδας με την Πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων αυτών,
στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων
της περιφέρειάς μας, καθώς και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων που
θα αποτελέσουν υψηλή προστιθέμενη αξία για το ανθρώπινο δυναμικό μας>>
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