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Αφουγκραζόμενοι τις νέες τάσεις στην αγροδιατροφή αλλά και τη δυναμική του 
τομέα αυτού στην ώθηση της ανάπτυξης, δύο πρωτοποριακοί οργανισμοί, το 
ReGeneration και το  πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και δημιουργούν την πρώτη Ακαδημία Αγροδιατροφής, 
υποστηρίζοντας επιχειρήσεις στον κλάδο της αγροδιατροφής με ταλαντούχα και 
καταρτισμένα νέα στελέχη. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το ReGeneration Academy of Agrifood powered by New 
Agriculture for a New Generation: 
 
- Θα παρέχει την ευκαιρία εξειδικευμένης κατάρτισης και απασχόλησης στον κλάδο 
της μεταποίησης τροφίμων, σε ταλαντούχους πτυχιούχους έως 29 ετών με μηδενική 
ή ελάχιστη προϋπηρεσία. 
- Θα δίνει πρόσβαση στις εταιρείες  τροφίμων σε μία ομάδα επιλεγμένων, 
καταρτισμένων και ταλαντούχων στελεχών που είναι σε θέση να συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον. 
 
Στο πλαίσιο του καινοτόμου αυτού προγράμματος, οι νέοι που θα επιλεγούν μέσα 
από τη διαδικασία αξιολόγησης του ReGeneration (αίτηση βάσει 4 κριτηρίων, game-
based ψυχομετρικά τεστ και συνεντεύξεις από έμπειρα στελέχη της αγοράς) θα 
λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, στο πλαίσιο ενός ειδικά 
προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας ~100 ωρών που σχεδιάζεται 
από το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», βασισμένο στις ανάγκες της 
βιομηχανίας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των υποψηφίων θα είναι 
διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας του ReGeneration, στις εταιρείες  που θα 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
να προσληφθούν για τουλάχιστον 6 μήνες στις συνεργαζόμενες εταιρείες με 
κατ’ελάχιστον μηνιαίες αποδοχές 750 ευρώ μεικτά. 
 
Σημειώνεται πως η πρόσβαση στην πλατφόρμα με τους αποφοίτους του 
προγράμματος, καθώς και η τυχόν πρόσληψη αυτών, δεν συνεπάγεται οικονομική 

http://www.regeneration.gr/
https://www.generationag.org/


 

 

υποχρέωση απέναντι στο ReGeneration και στο πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα 
Γενιά. 
 
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προσπάθειας αυτής, ζητούμε τη συμβολή σας, 
συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο (δείτε παρακάτω) που θα μας 
βοηθήσει να καταγράψουμε τις ανάγκες των ελληνικών εταιριών σε νέο ανθρώπινο 
δυναμικό στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων, καθώς και το σύνολο των 
δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι αναγκαίες για τους υποψηφίους, προκειμένου να 
διαμορφωθούν τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το ReGeneration και το Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά 
μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους. 
https://www.regeneration.gr/ 
https://www.generationag.org/ 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας στην προσπάθειά μας να 
ενισχύσουμε της εταιρίες στον κλάδο της αγροδιατροφής με ταλαντούχα και 
καταρτισμένα νέα στελέχη. 
 

 

 
 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
 κο Σταύρο Παπαδόπουλο 2310.471.292 stavros@generationag.org  

 
 

Παρακαλούμε συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο πατώντας 

εδώ 
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