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Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2020 

Αρ.πρωτ. 209/28.02.2020 

 

 
Υποτροφίες για νέους κτηνοτρόφους από τη ΔΕΛΤΑ 

 

 

Η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί για 4η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών προς 

νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας και φέτος 26 υποτροφίες με φορέα 

υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Οι 

υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία» που 

υλοποιεί η εταιρεία από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, 

αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και 

ενθάρρυνση των νέων. 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και της προσφοράς των 

υποτροφιών είναι η βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης του 

ζωικού κεφαλαίου από τους συνεργαζόμενους με την εταιρία 

κτηνοτρόφους, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση 

του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση της υγιεινής και ευζωίας των 

ζώων και, τελικά, την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας. Από το 

2017 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, 64 νέοι υπότροφοι ολοκλήρωσαν την 

εκπαίδευσή τους με επιτυχία, παρακολουθώντας επαγγελματικά και 

βιωματικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής Θεσσαλονίκης και αποκομίζοντας πολύτιμες για τις φάρμες τους 

γνώσεις και εμπειρία. Πρόκειται για παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών 

της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και 

προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με αξιώσεις, βελτιώνοντας τη 

βιωσιμότητά της, καθώς και νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την 

κτηνοτροφία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο περσινός υπότροφος Βασ. 

Μιχαηλίδης από την Αγραπιδιά Αμυνταίου Φλώρινας κατά την 

αποφοίτησή του: «Από το σεμινάριο της ΔΕΛΤΑ αποκομίσαμε μια  
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καλύτερη εικόνα για τη διαχείριση της μονάδας μας και τη βελτίωσή της, 

σε θέματα που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι θα μας 

βοηθήσει σημαντικά και θα έχει αντίκτυπο στην καλύτερη απόδοσή μας 

και στη σχέση μας με τη ΔΕΛΤΑ, εφόσον  θεωρούμε τους εαυτούς μας 

κομμάτι της εταιρείας.» 

 

Η ΔΕΛΤΑ για το 2020 προκηρύσσει 13 υποτροφίες με τόπο διεξαγωγής 

την Γαστούνη Ηλείας και 13 με τόπο διεξαγωγής την Αριδαία Πέλλας, 

δίνοντας έτσι προτεραιότητα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 

διαρθρωτικές αδυναμίες και εξασφαλίζοντας  τη δυνατότητα 

εκπαίδευσης σε παραγωγούς που βρίσκονται μακριά από τα κέντρα 

εκπαίδευσης. Φορέας εκπαίδευσης είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

Θεσσαλονίκης, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός 

οργανισμός με μακρά ιστορία στην εκπαίδευση αγροτών και 

κτηνοτρόφων, που εξασφαλίζει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Δελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της 

www.afs.edu.gr, στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 
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