
«Περιφερειακές  Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης 

του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)-Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής 

και Ενσωμάτωσης  του Ανθρώπινου Δυναμικού  στον Πρωτογενή Τομέα» 

 

Αγαπητέ Υποψήφιε, 
 

Η παρούσα αίτηση, μαζί με τα τεστ που θα κληθείς να απαντήσεις σε επόμενο στάδιο και τη 

διαδικασία της συνέντευξης, αποτελούν τα κριτήρια για την επιλογή σου στην δράση «Γίνε Έξυπνος 

Αγρότης (ΓΕΑ)». Για το λόγο αυτό παρακαλείσαι να συμπληρώσεις την αίτηση προσεκτικά και με 

πλήρη ειλικρίνεια. Επίσης, προσπάθησε να μην αφήσεις κενά, γιατί όλες οι απαντήσεις σου 

μοριοδοτούνται και συνεπώς, η μη σωστή συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να σου αφαιρέσει μόρια. 

Μη ξεχάσεις να συμπληρώσεις τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σου (τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.), καθώς 

μέσω αυτών θα γίνει η ενημέρωση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τα επόμενα στάδια της 

διαδικασίας επιλογής. 

Από τη στιγμή που θα συγκεντρωθούν οι αιτήσεις , θα  αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που πληρούν 

τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και περάσουν επιτυχώς από τον έλεγχο δικαιολογητικών, θα 

κληθούν από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο επόμενο στάδιο επιλογής.  Οι τελικοί 

υποψήφιοι θα ενημερωθούν για να προσέλθουν σε γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, 

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα με σκοπό τη συμπλήρωση των τεστ επιλογής και τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης επιλογής. 

Το προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης βρίσκεται στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή πληροφορία. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία,  

 

Η Επιτροπή Επιλογής της Α.Σ. «Περιφερειακές Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω 

Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα». 
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