Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας
Κρήτης
(Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- Περιφέρειας
Κρήτης)

Οδηγίες προς τους συµµετέχοντες στις εξετάσεις για την απόκτηση
του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
Φαρµάκων
Παρακάτω σας δίνονται οδηγίες προκειµένου να µπορέσετε να ενταχθείτε στις εξετάσεις για
την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Οι
οδηγίες αφορούν τόσο τη συµπλήρωση και υποβολή αίτησης στις εξετάσεις, όσο και οδηγίες
κατά τη διάρκεια διενέργειας των εξετάσεων. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά
πριν προσέλθετε στις εξετάσεις.
1. Εκδίδεται παράβολο στα ΚΕΠ µε τα εξής στοιχεία:
Φορέας ∆ηµοσίου: Αγροτικής Ανάπτυξης/ Προστασία Φυτικής Παραγωγής
Κατηγορία Παραβόλου: Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Τύπος Παραβόλου: Πιστοποιητικό γνώσεως ορθολογικής χρήσης Γ.Φ.
Ποσό: 25€.
Αφού εκδοθεί το παράβολο, πρέπει να πληρωθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε
κατάστηµα των ΕΛΤΑ.
2. Συµπληρώνεται και υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής στις εξετάσεις Ο.Χ.Γ.Φ. στο
Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης µε τους εξής τρόπους:
Α. Αυτοπροσώπως στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρεια Κρήτης, Ηγ.Γαβριήλ 103-105,
ΤΚ 74132,
Ρέθυµνο (τηλ. 2831040050-52)
Β. Μέσω FAX στο 2831040055
Γ. Ηλεκτρονικά στη δ/νση nele@kekanar.gr
3. Τα στοιχεία των εξετάσεων, δηλαδή το εξεταστικό κέντρο, η ηµεροµηνία και η ώρα
των εξετάσεων, θα σας γνωστοποιηθούν από το Κέντρο Εξέτασης, µόλις
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός συµµετεχόντων.
4. Η
διάρκεια
της
εξέτασης
είναι
60
λεπτά
της
ώρας.
Οι εξεταζόµενοι πρέπει να έχουν µαζί τους αστυνοµική ταυτότητα ή οποιοδήποτε
άλλο επίσηµο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνοµική ταυτότητα,
διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης).
5. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, οι ενδιαφερόµενοι δεν πρέπει να έχουν µαζί τους
ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταµπλέτα, υπολογιστή κ.α.), σηµειώσεις,
διδακτικό υλικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται µε την ορθολογική χρήση γεωργικών
φαρµάκων.
6. Μετά την ολοκλήρωση της συµµετοχής στις εξετάσεις, ο κάθε ενδιαφερόµενος που
πέτυχε στις εξετάσεις παραλαµβάνει άµεσα το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Ταυτόχρονα ενηµερώνεται και το Μητρώο Κατόχων
Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρµάκων µε τα
στοιχεία του επιτυχόντα.
Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ηγ. Γαβριήλ 103-105 /74132 Ρέθυμνο
Tηλ.: +302831040052 / Φαξ: +302831040055
e-mail: nele@kekanar.gr / website: www.kekaper.gr

