
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ 

Δπιδοηούμενα ππογπάμμαηα επγαζομένων καηάπηιζηρ και πιζηοποίηζηρ ηηρ 

Ππάξηρ με ηίηλο <<Καηάπηιζη και πιζηοποίηζη γνώζεων και δεξιοηήηων 

επγαζομένων ζηιρ αγποηικέρ οπγανώζειρ ηηρ σώπαρ>> 

 

Αντικείμενο τθσ Πράξθσ αποτελεί θ παροχι κατάρτιςθσ ςε 1.250 εργαηόμενουσ ςτον κλάδο 

τθσ αγροδιατροφισ – ςφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ ςτθν μορφι του ςυνεργατιςμοφ ςτισ 

γεωργικζσ οργανϊςεισ- ςε ςφγχρονα αντικείμενα με ςκοπό τθν απόκτθςθ πρόςκετων 

γνϊςεων και δεξιοτιτων και παράλλθλα θ πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που 

κα αποκτθκοφν. 

τα πλαίςια τθσ δράςθσ, κα διαμορφωκοφν 2 αντικείμενα κατάρτιςθσ και αντίςτοιχα 
ςχιματα πιςτοποίθςθσ, προςανατολιςμζνα ςτθν διαχείριςθ, αςφάλεια, ιχνθλαςιμότθτα και 
πιςτοποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ του εξαγωγικοφ 
προςανατολιςμοφ, με βάςθ τθν κζςθ και τον ρόλο των εργαηομζνων, ςτθν επιχείρθςθ ι με 
βάςει τα ενδεχόμενα νζα κακικοντα:: 
 
1)Προώκθςθ Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
2) υμμόρφωςθ με πρότυπα ςυςτιματα τυποποίθςθσ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
 
Κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ αφορά ςε κεωρθτικι κατάρτιςθ (δεν περιλαμβάνεται 

πρακτικι άςκθςθ),ζχει ςυνολικι διάρκεια 80 ϊρεσ  και οδθγεί ςτθν πιςτοποίθςθ των 

γνϊςεων / ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων ςτθν ειδικότθτα του προγράμματοσ.  

Σα προγράμματα κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ κα πραγματοποιθκοφν ςε όλθ τθ χϊρα και 

ςυγκεκριμζνα ςτα Διοικθτικά κζντρα των παρακάτω Περιφερειϊν. ε κάκε Περιφζρεια 

αντιςτοιχεί ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ωφελοφμενων. 

Περιφζρεια                                                                ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ                                 110 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                220 

ΗΠΕΙΡΟΤ                                                                            124 

ΘΕΑΛΙΑ                                                                        140 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                                                           160 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                    20 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                                 24 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                                                              75 

ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                                                              25 



ΚΡΗΣΗ                                                                             72 

ΑΣΣΙΚΗ                                                                            125 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ                                                           55 

ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                                                              100 

ΤΝΟΛΟ1250 

 

τθν Πράξθ περιλαμβάνεται Πιςτοποίθςθ ανά ειδικότθτα, από φορζα αναγνωριςμζνο από 

τθν ελλθνικι και διεκνι ιδιωτικι αγορά, ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17024. 

 

Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ζηο 

πρόγραμμα 
 

-Θα πρζπει ο υποψιφιοσ να είναι τουλάχιςτον απόφοιτοσ Λυκείου. 

-Θα πρζπει ο υποψιφιοσ να είναι εργαηόμενοσ/θ ςτον ιδιωτικό τομζα κατά τθν περίοδο 

τθσ υποβολισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ. 

 

Κριτιρια  μοριοδότθςθσ 

-Εκπαιδευτικό επίπεδο 

-Ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ 

-Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

 

 

Πρόςκλθςθ Ωφελουμζνων 

Περίλθψθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι ωφελουμζνων για τθν 

πράξθ : <<Καηάπηιζη και πιζηοποίηζη γνώζεων και δεξιοηήηων επγαζομένων ζηιρ 

αγποηικέρ οπγανώζειρ ηηρ σώπαρ>>   (κωδικόσ  MIS: 5002997) που υλοποιείται ςτο 

πλαίςιο  του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομία». 



Η Ομοςπονδία ωματείων Εργαηομζνων Γεωργικών Οργανώςεων Ελλάδοσ  

(ΟΕΓΟ),Δικαιοφχοσ τθσ παροφςασ πράξθσ  

ΠΡΟΚΑΛΕΙ: 

-Τουσ εργαηόμενουσ ςε επιχειρήςεισ του ιδιωτικοφ τομζα (ανεξαρτήτωσ κλάδου ή τομζα 

απαςχόληςησ) 

να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ςτισ δράςεισ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ 

παραπάνω πράξθσ, και ειδικότερα ςτα κάτωκι εκπαιδευτικά προγράμματα: 

1)Προώκθςθ Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
2) υμμόρφωςθ με πρότυπα ςυςτιματα τυποποίθςθσ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: Σα παραπάνω προγράμματα κατάρτιςθσ κα είναι 

κεωρθτικισ (ΟΧΙ πρακτικισ ) εκπαίδευςθσ, κα ζχουν διάρκεια 80 ωπών και κα 

πραγματοποιθκοφν ςε όλθ τθ χϊρα. 

Η πιςτοποίθςθ κα διενεργθκεί ςτθ βάςθ του διεθνούρ αναγνωπιζμένος πποηύπος 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024. τουσ επιτυχόντεσ ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ κα χορθγθκεί 

διαπιςτευμζνο πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ προςόντων, ςφμφωνα με το Διεκνζσ Πρότυπο 

ISO/IEC 17024. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: Η Πράξθ απευκφνεται ςε 1.250 

εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα προερχόμενουσ από το ςφνολο των 

Περιφερειϊν τθσ χϊρασ (13 Περιφζρειεσ). Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Πράξθ οι υποψιφιοι 

κα πρζπει απαραιτιτωσ: 

-Να είναι εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ τομζα γενικά, ανεξαρτιτωσ τομζα ι κλάδου 

απαςχόλθςθσ 

-Να διακζτουν τουλάχιςτον απολυτιριο Λυκείου 

Κριτιρια επιλογισ των ωφελουμζνων αποτελοφν θ Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, θ 

υνάφεια πουδϊν με το Αντικείμενο Κατάρτιςθσ, τα Ζτθ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ, οι 

Δεξιότθτεσ Πλθροφορικισ και θ Σεκμθρίωςθ Ενδιαφζροντοσ των ωφελουμζνων για το 

Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ. Αναλυτικά θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων αναφζρεται ςτο πλιρεσ 

κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Η 

διαδικαζία σποβολής ηων αιηήζεων ζσμμεηοτής θα γίνει ηλεκηπονικά, μέζω ηοσ 

Πληροθοριακού Σσζηήμαηος Διατείριζης ηων Αιηήζεων ηης  ΟΣΕΓΟ ζηην 

ηλεκηρονική διεύθσνζη : osego@outlook.com.grτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ο 
ενδιαφερόμενοσ κα δθλϊνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κατά προτεραιότθτα 
επικυμεί να παρακολουκιςει. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν Πράξθ κα πρζπει να 
υποβάλλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν αίτθςι τουσ τα κάτωκι απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
(απλό φωτοαντίγραφο): 

mailto:osego@outlook.com.gr


1. Βεβαίωςθ εργοδότθ (τθσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ) ςτθν οποία κα αναφζρεται θ 
διάρκεια απαςχόλθςθσ και θ ςχζςθ εργαςίασ (μιςκωτόσ, ςφμβαςθ εργαςίασ) ι φμβαςθ 
Εργαςίασ (απλό φωτοαντίγραφο). 

2. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 
3. Αντίγραφο τίτλου ςπουδών. Παρατιρθςθ : α) για τθν τεκμθρίωςθ του εκπαιδευτικοφ 

επιπζδου επιςυνάπτεται ο ανϊτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, β) για τθν περίπτωςθ 
τεκμθρίωςθσ τθσ ςυνάφειασ ςπουδϊν με το αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ επιςυνάπτεται 
ο ςχετικόσ τίτλοσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ο ίδιοσ με αυτόν που 
χρθςιμοποιικθκε για τθν περίπτωςθ α. υναφείσ τίτλοι ςπουδϊν κεωροφνται αυτοί που 
ςχετίηονται με ειδικότθτεσ μθχανικοφ. 

4. Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ από τον οικείο αςφαλιςτικό φορζα ι κατάςταςθ ενςιμων. 
5. Πιςτοποιθτικό γνώςθσ Η/Τ (εφόςον υπάρχει), ιτοι: 
α) Πιςτοποιθτικό από φορζα πιςτοποίθςθσ, ι 
β) δίπλωμα ςυναφοφσ με τθν Πλθροφορικι Σμιματοσ ΑΕΙ/ΣΕΙ, 
γ) βεβαίωςθ εργοδότθ για γνϊςεισ πλθροφορικισ, ι 
δ) βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ πλθροφορικισ από το οικείο Παν/μιο 
 
ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: Σα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των 
αιτιςεων των υποψθφίων κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΕΓΟ 
osego@outlook.com.gr, με αναφορά ςτον μοναδικό αρικμό πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ που 
υπζβαλε ο υποψιφιοσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ των Αιτιςεων. 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ: Η πλατφόρμα υποβολισ των αιτιςεων ……….ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Ομοςπονδία ωματείων Εργαηομζνων 
Γεωργικϊν Οργανϊςεων Ελλάδοσ (ΟΕΓΟ) Δελθγιάννθ 24 – ΣΚ 10682 Ακινα Σθλ. 210 
5229232-210 5243307, Φαξ 210 5221126 E-mail: osego@outlook.com.gr, 
Ιςτοςελίδα www.osego.gr. 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ διατίκεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 
ΟΕΓΟ, www.osego.gr. 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΕΓΟ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 
 
 
 
 

κοπόσ του ζργου 
 

κοπόσ του ζργου είναι θ επιτάχυνςθ τθσ προςαρμογισ  των εργαηομζνων ςτισ 
αλλαγζσ των καταναλωτικών ςυνθκειών τθσ αςφαλοφσ διακίνθςθσ  των τροφίμων, τθσ 
προςταςίασ των καταναλωτών και τθν βελτίωςθ των εξαγωγικών προοπτικών τθσ 
γεωργικισ παραγωγισ και ςτισ ςυνκικεσ, που διαμορφώνει θ παγκοςμιοποίθςθ. 
Σαυτόχρονα ωφελεί ςτθν βελτίωςθ των προςόντων των εργαηομζνων και εμμζςωσ ςτθ 
ςτιριξθ των ςυνεταιριςτικών οργανώςεων, τθσ αγροτικισ παραγωγισ και τθσ 
εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. 
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mailto:osego@outlook.com.gr
http://www.osego.gr/
http://www.osego.gr/


Χρονικι Διάρκεια Ζργου και 
Προχπολογιςμόσ 

 
Η πράξθ ζχει διάρκεια 14 μθνϊν και περιλαμβάνει 6 Τποζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
850.000 €, ωσ ακολοφκωσ: 

– Δράςθ Κατάρτιςθσ – Πιςτοποίθςθσ: 
 
-Τποζργο 1 Διαχείριςθ , παρακολοφκθςθ και δθμοςιότθτα ζργου 
-Τποζργο 2 Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ λιγότερεσ ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ 
(Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ , Κεντρικι Μακεδονία , Ήπειροσ ,Θεςςαλία ,Δυτικι 
Ελλάδα) 
-Τποζργο 3 Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ (Δυτικι Μακεδονία , 
Ιόνια Νθςιά , Πελοπόννθςοσ , Βόρειο Αιγαίο , Κριτθ) 
-Τποζργο 4 Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτισ πιο ανεπτυγμζνεσ Περιφζρειεσ (Αττικι) 
-Τποζργο 5 Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτθν τερεά Ελλάδα 
-Τποζργο 6 Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςτο Νότιο Αιγαίο  
 
Ο ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ κα χρθματοδοτθκεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και 
Εκνικοφσ Πόρουσ ςτο πλαίςιο του ΕΠ «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία 2014-2020». 
 

 

Τλοποίθςθ 
ε ότι αφορά τθν υλοποίθςθ των υποζργων: 

 Η Δράςθ τθσ Κατάρτιςθσ – Πιςτοποίθςθσ (Τποζργα2,3,4,5,6) κα υλοποιθκεί μζςω 
Αναδόχου που κα αναδειχκεί κατόπιν ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ. 

 Η Δράςθ τθσ Διαχείριςθσ, Παρακολοφκθςθσ, Αξιολόγθςθσ & Δθμοςιότθτασ του Ζργου 
(Τποζργο 1) κα πραγματοποιθκεί με ίδια μζςα από τον Δικαιοφχο. 

Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ είναι θ Ομοςπονδία ωματείων Εργαηομζνων Γεωργικϊν 

Οργανϊςεων Ελλάδασ (ΟΕΓΟ).  

 

 

Χρθματοδότθςθ 
Η πράξθ εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα, 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία, Θεματικόσ τόχοσ 08 «Προϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και 



ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και ςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ», 

Επενδυτικι Προτεραιότθτα 8v «Προςαρμογι των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των 

επιχειρθματιϊν ςτισ αλλαγζσ» και Ειδικόσ τόχοσ 2.2 «Προςαρμογι των επιχειριςεων και 

των εργαηόμενων τουσ ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ, ειδικότερα των επιχειριςεων 

που διακζτουν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά του νζου αναπτυξιακοφ υποδείγματοσ τθσ 

χϊρασ». 

 

 

Ομάδα ζργου 
ε ότι αφορά τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθσ τθσ πράξθσ ςτο ςφνολο τθσ, ςυγκροτείται 

κατάλλθλθ Ομάδα Ζργου θ οποία περιλαμβάνει: 

-Τπεφκυνοσ Πράξθσ 

-Τπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικείμενου 

-Τπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικείμενου 

-Νομικόσ φμβουλοσ 

-4 τελζχθ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικείμενου 

 

 

 

 

 

 

 

 


