
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 πρόγραμμακατάρτιςθσαφορά ςε κεωρθτικικατάρτιςθ (δεν 

περιλαμβάνεταιπρακτικιάςκθςθ),ζχειςυνολικιδιάρκεια 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 
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: 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 

πποηύποςΔΛΟΣ 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. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 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. 

 

 
 

mailto:osego@outlook.com.gr
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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 

 

 

Ανακοινώςεισ 
(εκκρεμότθτα)  

 

 

 

 

 

 

 



 Φόρμα Τποβολισ Αιτιςεων 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 
ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ 

Όια ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθά. 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη από ηνλ ππνςήθην θαηαξηηδόκελν είλαη ε εμήο: 

- Σπκπιήξσζε ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεο θφξκαο θαη επηζχλαςε ησλ απαξαίηεησλ 

αξρείσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

- Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ψζηε λα επηβεβαησζεί ε νξζφηεηά ηνπο. 

- Παξαθαιείηαη ν ρξήζηεο λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο 

θαζψο θαη θαηά ηελ επηζχλαςε ησλ νξζψλ αξρείσλ. 

- Σε πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ή επηζχλαςεο ιάζνο ζηνηρείσλ - αξρείσλ θαη ππνβνιήο ηεο 

θφξκαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηφξζσζεο. 

- Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ ηνλ νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ππνςήθηνο ζε πεξίπησζε αλάγθεο 

παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ. 

Πποζωπικά ηοισεία 

Όλνκα 

 

Δπίζεην 

 

Παηξψλπκν 

 

Μεηξψλπκν 

 

Ηκ/λία Γέλλεζεο 

 

Previous Month (June 2019)July 2019Next Month (August 2019)  

Su Mo Tu We Th Fr Sa 
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Previous Month (June 2019)July 2019Next Month (August 2019)  

Su Mo Tu We Th Fr Sa 

14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  29  30  31  1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

Φχιν 

 

Α.Γ.Τ./Γηαβαηήξην 

 

ΑΦΜ 

 

ΓΟΥ 

 

Αζθαιηζηηθφ Τακείν 

 

Αξ. Μεηξψνπ Αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ 

 

ΑΜΚΑ 

 

ΙΒΑΝ 

GR
 

Τξάπεδα 

 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ 

Οδφο 
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Αξηζκφο 

 

Πφιε 

 

Τ.Κ. 

 

Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

 

Πεξηθέξεηα 

 

Σηαζεξφ ηειέθσλν 

 

Κηλεηφ ηειέθσλν 

 

E-mail 

 

Κπιηήπιο επιλογήρ 

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα είλαη λα είζηε εξγαδφκελνο/ε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηεο παξνχζαο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο. 

Παξαθαιψ επηζπλάςηε ηε βεβαίσζε εξγνδφηε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε παξνύζα 

εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην δηάζηεκα απαζρφιεζεο ζαο.  

Πξνζνρή! Σπρόλ ιάζνο αξρείν ζαο απνθιείεη από όιε ηε δηαδηθαζία. 

Βεβαίσζε εξγνδφηε ε ζχκβαζε εξγαζίαο απν ηελ νπνία πξνθχπηεη ε παξνχζα εξγαζηαθή 

ζαο θαηάζηαζε, ζηελ νπνηα λα αλαθέξεηαηην δηάζηεκα απαζρφιεζεο ζαο. 

Απαζρνιείζηε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

 

Απφθνηηνο ηνπιάρηζηνλ ιπθείνπ 

 



Κπιηήπια Μοπιοδόηηζηρ 

Μ1. Ηιηθία 

 

Αληίγξαθν Γειηίνπ Ταπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ 

Μ2. Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν 

 

Αληίγξαθν αλψηεξνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

Μ3. Έηε Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο 

 

Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

Μ4. Γεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο 

 

Πηζηνπνηεηηθφ Γεμηνηήησλ Πιεξνθνξηθήο 

Μ5. Σπλάθεηα ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλώηεξνο ηίηινο πηπρίνπ ζαο δελ απνδεηθλύεη ηε ζπλάθεηα 

παξαθαιώ αλεβάζηε ηνλ αληίζηνηρν ζρεηηθό ηίηιν (π.ρ. Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ, 

Μεηαπηπρηαθό θηι.) 

Αλέβαζκα ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

Μ6. Σεθκεξίσζε ελδηαθέξνληνο σθεινπκέλνπ γηα ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο 

Θεσξείηε φηη ζα απνθηήζεηε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ επηιέμαηε 

 

Ταηξηάδεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ επηιέμαηε ζην πιάλν θαξηέξαο ζαο θαη ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ζαο ζηφρνπο 

 

Πφζν ζπκβαηφ είλαη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ επηιέμαηε κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο κε 

ην νπνίν αζρνιείζηε ηψξα ή πξνζδνθάηε λα αζρνιεζείηε ζην κέιινλ 



 

Δπιλογή Ππογπάμμαηορ Καηάπηιζηρ 

Επηιέμηε ηελ Πεξηθέξεηα & ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα ζηελ νπνία επηζπκείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε ην πξόγξακκα Καηάξηηζεο 

Πεξηθέξεηα 

 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

 

Παξερόκελα Πξνγξάκκαηα 

1.Προώκθςθ Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
2.υμμόρφωςθ με πρότυπα ςυςτιματα τυποποίθςθσ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
Πξφγξακκα πξνηεξαηφηεηαο 

Πξνψζεζε Δμαγσγψλ θαη Δμαγσγηθφ Μάξθεηηλγθ Αγξνδηαηξνθηθψλ Πξντφλησλ 

Σπκκφξθσζε κε Πξφηππα Σπζηήκαηα ηππνπνίεζεο Αγξνδηαηξνθηθψλ Πξντφλησλ  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη φια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο κνπ είλαη 

αθξηβή θαη αιεζή. 

 

Με πνην ηξφπν πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο; 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

2. Γλσξίδσ φηη: α) ε ππνβιεζείζα αίηεζε, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεη δηθαηνινγεηηθά  

πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο δεισζείζεο ζηελ παξνχζα αίηεζε απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο  

έληαμεο ζα νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο αίηεζήο κνπ απφ ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο  

έληαμεο θαη θαηάηαμεο, β)ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε θαη δελ 

ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ δε ζα 

ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε. 

3. Δλεκεξψζεθα φηη ε επεμεξγαζία φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα  

γίλεηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο  

πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αγξνηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο » κε θσδηθφ MIS 

5002997 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020». Η ΟΣΔΓΟ 



αλαιακβάλεη  

ηελ ππνρξέσζε λα κελ απνθαιχπηεη, θνηλνπνηεί, δηαζέηεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα  

ή λα επηηξέπεη ή λα θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ άκεζα ή 

έκκεζα, ή  

ηελ θνηλνπνίεζε ή δεκνζηνπνίεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.  

Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο δηάηαμεο λφκνπ πνπ 

επηηάζζεη  

ηελ απνθάιπςε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Σε θάζε πεξίπησζε ε ΟΣΔΓΟ ππνρξενχηαη 

θαη εθαξκφδεη πιήξσο ηνπ φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ  

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη  

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (ΔΔ/2016/679) θαζψο θαη ηελ 

Διιεληθή  

Ννκνζεζία. Υπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο παξέρσ ηελ αλεπηθχιαθηε ζπγθαηάζεζή κνπ 

γηα ηελ  

ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο  

παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

4. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΠΔΦΔΙ ΘΔΣΗ ΥΠΔΥΘΥΝΗΣ ΓΗΛΩΣΗΣ. 

 

 

 

 

 

 


