
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ  

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ υλοποιεί τη σύμβαση με τίτλο «Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στον Αγροτουρισμό και στον Τουρισμό Υπαίθρου», 
που εντάσσεται στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού και 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ανάδοχος της 
σύμβασης είναι η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι/ απασχολούμενοι των Κοινοτήτων της περιοχής 
παρέμβασης της Αναπτυξιακής Λεμεσού, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες  ή / και προσωπικό 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν στον 
Αγροτουρισμό – Εναλλακτικό Τουρισμό της υπαίθρου. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα 
προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση εκ μέρους των 
συμμετεχόντων. 
 
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατά προτεραιότητα στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων, που αφορούν στην προώθηση της νεανικής και της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και είναι ανάλογα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 
γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης αποτελείται από (α) πρόγραμμα διάρκειας 36 εκπαιδευτικών 
ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ανάδοχου στη Λεμεσό, στις 18, 19 & 
20 Οκτωβρίου και 1 & 2 Νοεμβρίου (συνολικά 5 ημέρες) και (β) εκπαιδευτική εκδρομή στην 
Κρήτη διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών, οι ημερομηνίες υλοποίησης της οποίας θα 
ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Ενδεικτικά, η θεματολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει ενότητες όπως η εισαγωγή 
στην έννοια του αγροτουρισμού, αναφορές σε βέλτιστες πρακτικές από την ευρωπαϊκή 
εμπειρία και σε συστήματα πιστοποίησης αγροτουριστικών μονάδων, ο επιχειρηματικός 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη του αγροτουριστικού προϊόντος, τεχνικές προώθησης και 
προβολής με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η διαχείριση κινδύνων, η διαδικασία ωρίμανσης 
έργων, η βιωσιμότητα της επιχείρησης, βασική ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία, 
ποιοτική και επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών. 
  
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την 
Ανάδοχο Εταιρεία μέχρι την Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποταθούν στην κα. Κατερίνα Λαζαρή, Σύμβουλο της Ernst & Young Cyprus Ltd (τηλ.: 22-
051512 και e-mail: Katerina.Lazari@cy.ey.com)  ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
www.anelem.com, όπου στις «Ανακοινώσεις» έχει αναρτηθεί όλο το σχετικό ενημερωτικό 
υλικό. 
 
 

Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά 53% και από Εθνικούς Πόρους κατά 47%. 


