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ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του π.δ. 145/2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της
διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις
παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών και
εµπορίας λιπασµάτων προσωπικό, προκειµένου να θεωρείται ισότιµα εκπαιδευµένο µε τον
υπεύθυνο επιστήµονα των επιχειρήσεων αυτών» (Α΄ 235).
A. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του π.δ. 145/2014:
1. Στις επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού είναι δυνατόν να
απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες και οι απόφοιτοι του πανεπιστηµιακού και
τεχνολογικού τοµέα της Χώρας ειδικοτήτων συναφών των βιολογικών επιστηµών, όπως
για παράδειγµα οι δασολόγοι και οι βιολόγοι.
2. Επιπλέον, µπορούν να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες στις ανωτέρω
επιχειρήσεις και οι απόφοιτοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους µέλους της
ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών
εκτός ΕΕ.
3. Προϋπόθεση για την απασχόληση των αποφοίτων αυτών στις εν λόγω επιχειρήσεις ως
υπεύθυνων επιστηµόνων είναι να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραµµα εκπαίδευσης που αναφέρεται παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, οι
εκπαιδευµένοι θεωρούνται ισότιµα εκπαιδευµένοι µε τους υπεύθυνους επιστήµονες του
άρθρου 3 της αριθµ. 1153/16620/04-02-2014 ΚΥΑ (Β΄ 616).
4. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης των πτυχιούχων που επιθυµούν να θεωρούνται ισότιµα
εκπαιδευµένοι µε τους υπεύθυνους επιστήµονες των επιχειρήσεων παραγωγής και
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού περιλαµβάνει:
α) την παρακολούθηση και εξέταση σε θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα, διάρκειας
δύο (2) εξαµήνων, που καλύπτουν τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: Βασικές
αρχές−Τεχνική καλλιέργειας καλλιεργουµένων φυτικών ειδών, αναπαραγωγή
καλλιεργουµένων φυτικών ειδών, τεχνολογία−έλεγχος−πιστοποίηση−εµπορία φυτικού
αναπαραγωγικού υλικού, φυσιολογία φυτών, εχθροί και ασθένειες καλλιεργουµένων
φυτικών ειδών−καταπολέµησή τους, βελτίωση φυτών, αρδεύσεις−θρέψη φυτών, και
β) την πρακτική άσκηση, διάρκειας ενός (1) εξαµήνου, σε επιχειρήσεις παραγωγής και
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών.
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος εκπαίδευσης οι ενδιαφερόµενοι
λαµβάνουν από τον φορέα εκπαίδευσης πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην παραγωγή και
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εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών, ο µορφότυπος του
οποίου καθορίζεται από τον φορέα εκπαίδευσης.
6. Οι φορείς που θα παρέχουν την εκπαίδευση στην παραγωγή και εµπορία
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών, είναι τα συναφή µε το
αντικείµενο αυτό Τµήµατα ή Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καθώς και τα Τµήµατα Σχολών του τεχνολογικού
τοµέα, οι πτυχιούχοι των οποίων διαθέτουν τα σχετικά επαγγελµατικά δικαιώµατα, καθώς
και οι αντίστοιχες αναγνωρισµένες ιδιωτικές σχολές και ιδρύµατα της Χώρας.
7. Οι φορείς εκπαίδευσης καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους
από τους ενδιαφερόµενους.
Οι φορείς εκπαίδευσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση του π.δ.
145/2014, προτείνουν στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) τα αναλυτικά προγράµµατα εκπαίδευσης και τα προσόντα
των εκπαιδευτών τα οποία αξιολογούνται και πιστοποιούνται από αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τον διέπουν. Τα πιστοποιηµένα προγράµµατα γνωστοποιούνται στη ∆ιεύθυνση
Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

B. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 145/2014:
1. Στις επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων είναι δυνατόν να απασχολούνται ως υπεύθυνοι
επιστήµονες και οι απόφοιτοι του πανεπιστηµιακού τοµέα της Χώρας τµηµάτων συναφών
µε τη γεωπονική επιστήµη, όπως για παράδειγµα των τµηµάτων ∆ασολογικής,
Περιβάλλοντος, ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, των
οποίων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν περιλαµβάνουν ειδικώς την εµπορία
λιπασµάτων, καθώς και οι απόφοιτοι Γεωπονίας του τεχνολογικού τοµέα της Χώρας
τµηµάτων συναφών µε τη γεωπονία, των οποίων επίσης τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν
περιλαµβάνουν ειδικώς την εµπορία λιπασµάτων.
2. Επιπλέον, µπορούν να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες στις ανωτέρω
επιχειρήσεις και οι απόφοιτοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους µέλους της
ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών
εκτός ΕΕ.
3. Προϋπόθεση για την απασχόληση των αποφοίτων αυτών στις εν λόγω επιχειρήσεις ως
υπεύθυνων επιστηµόνων είναι να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραµµα εκπαίδευσης που αναφέρεται παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, οι
εκπαιδευµένοι θεωρούνται ισότιµα εκπαιδευµένοι µε τους υπεύθυνους επιστήµονες του
άρθρου 2 της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 ΥΑ (Β΄2692/4.10.2012), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της αριθ. 4166/51687/17-4-2014 ΚΥΑ
(Β΄1031/25.4.2014).
4. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης των πτυχιούχων που επιθυµούν να θεωρούνται ισότιµα
εκπαιδευµένοι µε τους υπεύθυνους επιστήµονες των επιχειρήσεων εµπορίας λιπασµάτων:
α) για τους ενδιαφερόµενους αποφοίτους του πανεπιστηµιακού τοµέα της Χώρας
τµηµάτων συναφών µε τη γεωπονική επιστήµη είναι διάρκειας το ανώτερο έξι (6) µηνών,
και περιλαµβάνει τις ενότητες: Εισαγωγή στη Γεωπονία (στοιχεία Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας, ∆ενδροκοµίας Αµπελουργίας− Λαχανοκοµίας-Ανθοκοµίας Βοτανικής),
Λιπασµατολογία, Φυσιολογία Φυτών− Γονιµότητα και Θρέψη, Εθνική και Ενωσιακή
νοµοθεσία για τα λιπάσµατα και
β) για τους ενδιαφερόµενους αποφοίτους του τεχνολογικού τοµέα της Χώρας τµηµάτων
συναφών µε τη γεωπονία είναι διάρκειας το ανώτερο δύο (2) ετών εκ των οποίων οι δύο
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(2) µήνες αφορούν στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και
περιλαµβάνει τις ενότητες: θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα Ανόργανης και
Οργανικής Χηµείας, Εισαγωγής στη Γεωπονία, Χηµείας Εδάφους, Μαθηµατικών,
Στατιστικής, Γεωργίας, Στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας∆ενδροκοµίας
Αµπελουργίας − Λαχανοκοµίας Ανθοκοµίας, Βοτανικής, Φυσιολογίας Φυτών,
Λιπασµατολογίας, Εδαφολογίας, ∆ιαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Θρέψης
Φυτών, Αγροτικής Οικονοµίας, Βιολογικής Γεωργίας, Γεωργικής Υδραυλικής, Εθνική και
Ενωσιακή νοµοθεσία για τα λιπάσµατα.
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν µόνο όσες από τις ενότητες
του προγράµµατος εκπαίδευσης δεν έχουν διδαχθεί σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό
επίπεδο.
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος εκπαίδευσης οι ενδιαφερόµενοι
λαµβάνουν από τον φορέα εκπαίδευσης πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην εµπορία
λιπασµάτων, ο µορφότυπος του οποίου καθορίζεται από τον φορέα εκπαίδευσης.
6. Οι φορείς που θα παρέχουν την εκπαίδευση στην εµπορία λιπασµάτων σε όλους τους
ενδιαφερόµενους είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, καθώς και τα Τµήµατα του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τα οποία χορηγούν πτυχία γεωπόνου και τα Τµήµατα
Φυτικής Παραγωγής, Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας και ∆ιοίκησης
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων των Ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα.
7. Οι φορείς εκπαίδευσης καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους
από τους ενδιαφερόµενους.
Οι φορείς εκπαίδευσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση του π.δ.
145/2014, προτείνουν στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) τα αναλυτικά προγράµµατα εκπαίδευσης και τα προσόντα
των εκπαιδευτών τα οποία αξιολογούνται και πιστοποιούνται από αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τον διέπουν. Τα πιστοποιηµένα προγράµµατα γνωστοποιούνται στη ∆ιεύθυνση
Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ο Γενικός Γραµµατέας

Μ. Κορασίδης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
1. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστηµιούπολη,
54124, Θεσσαλονίκη
3. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών - Τµήµα Φυτικής Παραγωγής &
Αγροτικού Περιβάλλοντος, οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία, Μαγνησία
4. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, 68200, Ορεστιάδα
5. Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ,
Θεοδωροπούλου Τέρµα, Αµαλιάδα – Ηλείας, 272 00
6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, 47100, Άρτα
7. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σταυρωµένος, Ηράκλειο Κρήτης, 71004, ΤΘ
1939
8. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 141, 57 400 Θεσσαλονίκη
9. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου, Αντικάλαµος 241 00 Καλαµάτα
10. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτικής Μακεδονίας, Τέρµα Κονιτοπούλου, 53100,
Φλώρινα
11. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλίας, 411 10, Λάρισα,
12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
5. Σύνδεσµος Ελλήνων Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων
6. Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εµπόρων Σπόρων
7. Σύνδεσµος Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων

