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Μέτρο 1.1 
 

Τίτλος : «Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης» 
  
 
1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. Σύντοµη περιγραφή του Σχεδίου: 
 
 

Η ανάπτυξη και η εξειδίκευση του γεωργικού και δασικού τοµέα απαιτούν ένα 
κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και οικονοµικής εκπαίδευσης, που να 
συµπεριλαµβάνει νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, κατάλληλη γνώση στους 
τοµείς των προϊόντων ποιότητας, αποτελέσµατα έρευνας και ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανόµενων των αναγκών της 
πολλαπλής συµµόρφωσης και την εφαρµογή πρακτικών παραγωγής που 
είναι συµβατές µε τη διατήρηση και αναβάθµιση του τοπίου, την προστασία 
του περιβάλλοντος,  την προστασία του καταναλωτή και τη σωστή εφαρµογή 
των αγροπεριβαλλοντικών, το ΦΥΣΗ 2000 και των δασικών 
αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων.  
 

1.2. Νοµική βάση 
 

Άρθρα 20(α) και 21  του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005, 
 Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1. του  Κανονισµού (Ε.Ε.) 1974/ 2006 
 
2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 
    Το µέτρο στοχεύει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
πληροφόρησης και διάχυσης της γνώσης σε όλους τους ενήλικες που 
ασχολούνται σε τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων  και των δασών και  έχει 
σαν στόχο να τους προετοιµάσει  για ένα ποιοτικό επαναπροσανατολισµό της 
παραγωγής, την εφαρµογή τεχνικών παραγωγής που συνάδουν µε την 
διαχείριση του τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση 
επιπέδων υγιεινής και ευηµερίας των ζώων και τέλος την απόκτηση εµπειριών 
που χρειάζονται για την αποτελεσµατική διαχείριση µιας βιώσιµης 
εκµετάλλευσης κ.λ.π. 
 
 
3.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Η εφαρµογή του προτεινόµενου µέτρου στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης 
των αγροτών θα συµβάλει στην ανάδειξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού της υπαίθρου, στην εξασφάλιση της παραγωγικής απασχόλησης 
του,  στη διασφάλιση της συµµετοχής του σε άλλα µέτρα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, για τα οποία η αποδεδειγµένη επαρκής επαγγελµατική κατάρτισή 
του αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής κ.λ.π. 
 
Το Μέτρο θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιλέξιµες δράσεις: 
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(α) Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης ενηλίκων που ασχολούνται σε 
τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων  και των δασών.  Προτεραιότητα θα 
δοθεί σε αγρότες  που συµµετέχουν σε διάφορα Μέτρα του Π.Α.Α. 
2007-2013 και στα  οποία η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση 
αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής. 

 
(β) Ενηµέρωση/ εκπαίδευση ατόµων που µετέχουν σε διάφορα Μέτρα του 

Π.Α.Α. 2007-2013 σε θέµατα όπως είναι: τα αγρο-περιβαλλοντικά, το 
Φύση 2000, τα δασο-αγρο-περιβαλλοντικά τα τρόφιµα, η πολλαπλή 
συµµόρφωση, η ευηµερία των ζώων, οι καινοτόµες πρακτικές κ.ά.  
Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, το Τµήµα Γεωργίας, ως 
αρµόδιος Φορέας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, θα µπορεί να 
προσφέρει σειρές µαθηµάτων σε Οµάδες Παραγωγών ή άλλων 
οργανωµένων συνόλων που σχετίζονται µε την αγροτική ανάπτυξη, 
πάνω στα θέµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όταν αυτοί το αιτηθούν 
ή όταν το Τµήµα Γεωργίας το κρίνει αναγκαίο.   

 
4. KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
4.1 ∆ικαιούχοι αιτητές: 

 
∆ικαιούχος του µέτρου είναι το Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα είναι ο µοναδικός δικαιούχος του 
Μέτρου υπό την έννοια ότι θα διαχειρίζεται το µέτρο και θα υποβάλλει τα  
αναγκαία δικαιολογητικά για καταβολή των ακόλουθων  δαπανών που είναι 
επιλέξιµες. 

4.2 Επιλέξιµες ∆απάνες: 
 

Επιλέξιµες δράσεις είναι  η παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης και πληροφόρησης σε όλους τους ενήλικες που 
ασχολούνται σε τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων  και των δασών και 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες δαπάνες: 

Ι) ∆απάνες τόσο για τα µαθήµατα και άλλες συναφείς εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που θα αναλαµβάνει το ίδιο, όσο και για αντίστοιχες 
υπηρεσίες που θα αγοράζει το Τµήµα από κατάλληλους δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης. 
 
ΙΙ) Αποζηµιώσεις προς διαχειριστές Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, 

γεωργικούς και δασικούς εργάτες, Οµάδες και Οργανώσεις παραγωγών 
που θα παρακολουθήσουν σειρές µαθηµάτων που θα προσφέρονται από 
το Τµήµα Γεωργίας όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

 
Για την ∆ράση α) πιο πάνω, θα δίνεται προτεραιότητα για απόκτηση της 
επαγγελµατικής κατάρτισης σε δικαιούχους Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 
που δεν κατέχουν βεβαίωση επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης, εντός 3 
ετών, από την ηµεροµηνία έγκρισης τους.  Η επαγγελµατική κατάρτιση θα 
είναι διάρκειας100 ωρών.  Στην περίπτωση των Νέων Γεωργών πρώτης 
εγκατάστασης θα παρέχεται εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία έγκρισής 
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τους, στο Μέτρο της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, επαγγελµατική 
κατάρτιση 250.  

Η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση αποδεικνύεται εφόσον ισχύει µια από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Άσκηση παρεµφερούς γεωργικής δραστηριότητας για διάστηµα 

µεγαλύτερο από 4 έτη µε βεβαίωση που θα παραχωρείται από τον 
Επαρχιακό Γεωργικό Λειτουργό (εκτός του Μέτρου της Ενίσχυσης Πρώτης 
Εγκατάστασης των Νέων Γεωργών). 

- Βεβαίωση παρακολούθησης άµεσα σχετικών µαθηµάτων από Φορέα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 100 ωρών (εκτός του 
Μέτρου της Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης των Νέων Γεωργών). 

- Βεβαίωση παρακολούθησης άµεσα σχετικών µαθηµάτων από Φορέα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 250 ωρών στην 
περίπτωση του Μέτρου της Ενίσχυσης της πρώτης εγκατάστασης Νέων 
Γεωργών. 

- Απολυτήριο ή Πτυχίο (κατά περίπτωση) Πανεπιστηµίου, Ανωτέρας ή 
Τεχνικής/ Επαγγελµατικής Σχολής άµεσα σχετικής κατεύθυνσης. 

 
Τα προγράµµατα κατάρτισης  πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο 
κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένης µιας ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης 20 
ωρών ανά ενότητα, και θα καταβάλλεται προσπάθεια όπως σε κάθε 
πρόγραµµα συµµετέχουν τουλάχιστον 5 άτοµα.  Το πρόγραµµα εκπαίδευσης 
θα περιλαµβάνει παρουσιάσεις από επιστηµονικό προσωπικό και θα 
λαµβάνεται πρόνοια για διασφάλιση της αναγκαίας έµφασης σε 
αγροπεριβαλλοντικά θέµατα. 

 
Όλα τα θέµατα εκπαίδευσης, µε πλήρη πληροφόρηση για τους εκπαιδευτές, 
τους συµµετέχοντες και το πρόγραµµα διδασκαλίας, θα τυγχάνουν εκ των 
προτέρων έγκρισης από το Τµήµα Γεωργίας που είναι και ο Φορέας 
Εφαρµογής του µέτρου. 
 
5.  ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Το ύψος της ενίσχυσης κατά δικαιούχο για τα Μέτρα 1.1:«Εκπαίδευση, 
πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης» και 1.4: «Χρήση γεωργικών 
συµβουλευτικών Υπηρεσιών» θα υπερβαίνει τις 100000 Ευρώ για κάθε 
3ετή περίοδο από το 2007-2013. 

 
Η ενίσχυση θα καλύπτει µέχρι 100% του κόστους για τα ακόλουθα: 

 
Η ενίσχυση θα καλύπτει τις δαπάνες για τα ακόλουθα: 
α) Την αµοιβή των εκπαιδευτών (σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που ισχύουν 

στο ∆ηµόσιο Τοµέα)  
β) Την αποζηµίωση για τα οδοιπορικά/ διανυκτέρευση των εκπαιδευτών, τη 

χρήση αιθουσών διδασκαλίας ή άλλων αναγκαίων χώρων, του αναγκαίου 
εξοπλισµού και την ετοιµασία διδακτικών και εποπτικών µέσων 
διδασκαλίας. 

γ) Για αγρότες ή δασοκαλλιεργητές τα έξοδα διακίνησης, διαµονής, σίτισης και 
διανυκτέρευσης όπου απαιτείται και σταθερό ηµερήσιο επίδοµα για κάλυψη 
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του κόστους απώλειας εισοδήµατος και τυχόν αναπλήρωσής τους στην 
εργασία τους. 

 
Η στήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης δεν καλύπτει τα µαθήµατα ή τις 
περιόδους άσκησης στο πλαίσιο κανονικών προγραµµάτων ή συστηµάτων 
δευτεροβάθµιας, ή τριτοβάθµιας γεωργικής ή δασονοµικής εκπαίδευσης. 
 
6. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Για σκοπούς ελέγχου και κυρώσεων θα ισχύουν οι γενικές αρχές που 
περιγράφονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικά όµως για το 
Μέτρο αυτό, του οποίου δικαιούχος θα είναι το  ίδιο το Τµήµα Γεωργίας, θα 
διεξάγονται από την Υπηρεσία  Εξουσιοδότησης Πληρωµών σε πρώτο στάδιο 
και από τον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών σε δεύτερο  στάδιο, έλεγχος 
ως προς την ορθότητα και επάρκεια των δικαιολογητικών που θα 
υποβάλλονται από το φορέα παροχής εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Τµήµα 
Γεωργίας) για διεκδίκηση των σχετικών ενισχύσεων.  Θα ελέγχεται επίσης 
περιοδικά η τήρηση των κριτηρίων ως προς την επιλεξιµότητα των σχετικών 
δαπανών.  Σε περίπτωση µη εφαρµογής ή διακοπής του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος ή άλλων παραβάσεων των σχετικών κριτηρίων από τον φορέα 
εκπαίδευσης θα γίνονται ανάλογες περικοπές. 
 
 

 
7.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Φορέας υπεύθυνος για την εφαρµογή του Μέτρου θα είναι το Τµήµα 
Γεωργίας.  Σε περίπτωση αγοράς υπηρεσιών από άλλους κατάλληλους 
∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς το Τµήµα Γεωργίας θα προκηρύσσει 
διαγωνισµούς κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση λεπτοµερή κριτήρια 
που θα καθοριστούν αργότερα.  Ο Κλάδος ∆ηµοσιότητας Γεωργικών 
Εφαρµογών και Επαγγελµατικής Κατάρτισης ο οποίος θα εφαρµόσει το µέτρο 
θα  υποβάλει αίτηση στον Τοµέα Εξουσιοδότησης Πληρωµών.  Ο Τοµέας 
Εξουσιοδότησης Πληρωµών θα προωθεί την αίτηση προς τον Οργανισµό 
Αγροτικών Πληρωµών για καταβολή των κατάλληλων ενισχύσεων. 

Για τη ∆ράση β)  πιο πάνω οι ενδιαφερόµενοι(Οργανώσεις Παραγωγών, 
κ.ά.) για να συµµετάσχουν στο Μέτρο πρέπει να   συµπληρώνουν το ειδικό 
έντυπο αίτησης( του Τµήµατος Γεωργίας) στο οποίο καταχωρούνται από τον 
ενδιαφερόµενο όλες οι ζητούµενες πληροφορίες.  Τα σχετικά έντυπα αίτησης 
για συµµετοχή στη ∆ράση αυτή καθώς και όροι συµµετοχής και οδηγίες 
συµπλήρωσης της αίτησης θα διατίθενται από τα Επαρχιακά και τα 
Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία.  

 
8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στα κατά 
τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία: 
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ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, 1412 

Λευκωσίας 

22819704 

 

ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεµεσού, Τ.Θ. 

56056, 3304 Λεµεσός 

25803904, 

25803903 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας, Τ.Θ. 

45804, 6535 Λάρνακα 

24802200 

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αµµοχώστου, Τ.Θ. 

40481, 6304 Λάρνακα 

24818440 

 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Γεωργικό Γραφείο Παραλιµνίου, Τ.Θ. 33039,  

5310, Παραλίµνι 

23812130, 

23812131 

 

ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, Τ.Θ. 

60004,  

8100, Πάφος 

26306260, 

26306336 

ΠΟΛΗΣ 

ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

Γεωργικό Γραφείο Πόλης Χρυσοχούς, Τ.Θ. 

66123, 

8830, Πόλη Χρυσοχούς 

26321531 

ΠΙΤΣΙΛΙΑ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς, Τ.Θ. 

558054, 

4860, Αγρός 

25521456, 

25521348 

 

και στα τηλέφωνα:  22408502 και 22408540 του Τµήµατος Γεωργίας στη 
Λευκωσία. 


