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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 16η/15.11.2022    Αρ. Θέματος:53  

 

Θέμα: Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 2ου εισαγωγικού προγράμματος 

επιμόρφωσης Γ.Σ. - Πιστοποίηση και εγγραφή Γ.Σ. στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο. 

ΔΗΜΗΤΡΑ-Διαγραφή Γ.Σ. από το Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4800/29.12.2017), 

1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 

3570/25.09.2019), 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3955/27.08.2021) και  

1499/153819/02.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2832/07.06.2022) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  στο 

ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Την αριθ. 163/13692/2018 (Β΄267, Β΄590) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής 

Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 

1583/335048/17.12.2020 (Β΄5538), 146/38460/24.02.2021 (Β΄706) και 

796/221617/10.08.2022 (Β΄4255)  αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και ισχύει.  

6. Την αριθ. 46 απόφαση της 138ης/30.05.2019 συνεδρίασης του ΔΣ, με θέμα «Αποδοχή 

Γνωμοδοτήσεων της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

2753/137376/10.10.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 

την αξιολόγηση των αιτήσεων των Γεωργικών Συμβούλων».  

7. Την αριθ. 43 απόφαση της 10ης/17.06.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

9Π6ΦΟΞ3Μ-ΑΤΥ), με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Γεωργικών Συμβούλων».   
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8. Το αριθ. πρωτ. 34278/30.06.2021 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το οποίο διαβιβάστηκαν 

στη  Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών 

Συμβούλων και το υπόδειγμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόμενοι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος http://agroadvisors.elgo.gr.   

9. Το αριθ. πρωτ. 717/172597/06.07.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης  Αγροτικής Πολιτικής, 

Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το 

οποίο εγκρίθηκαν το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα της 

αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος http://agroadvisors.elgo.gr.   

10. Το με αριθ. πρωτ. 38272/19.07.2021 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς τη Διεύθυνση 

Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, με το οποίο αιτήθηκε την έγκριση τροποποίησης παραγράφου της πρόσκλησης 

σχετικά με τους ήδη εγγεγραμμένους Γ.Σ. στο 9ο θεματικό πεδίο πιστοποίησης. 

11. Το αριθ. πρωτ. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 38823/21.07.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης  Αγροτικής 

Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, με το οποίο εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση παραγράφου της πρόσκλησης 

σχετικά με τους ήδη εγγεγραμμένους Γ.Σ. στο 9ο θεματικό πεδίο πιστοποίησης. 

12. Την παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ. 163/13692/2018 (Β΄267, Β΄590) απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1583/335048/17.12.2020 (Β΄5538) και 

146/38460/24.02.2021 (Β΄706) αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και ισχύει, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα 

του Διοικητικού του Συμβουλίου δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

13. Την εκτός ημερήσιας διάταξης 01 απόφαση της 12ης/ 22.07.2021 συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα 

«Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών 

προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων». 

14. Την αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση 

φυσικών προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων. 

15. Την αριθ. 51 απόφαση της 15ης/29.09.2021 συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Συγκρότηση 

Επιτροπών Αξιολόγησης αιτήσεων για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και την εγγραφή 

τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων». 

16. Την αριθ. 99 απόφαση της 1ης/28.01.2022 συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων 

αιτήσεων Γεωργικών Συμβούλων της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος».  

17. Τα αριθ. πρωτ. 7028 και 7032/07.02.2022 έγγραφα των ως άνω Επιτροπών, με τα οποία 

διαβιβάστηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών. 

18. Την αριθ. 03 απόφαση της 3ης/01.03.2022 συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Έγκριση 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους και την 

εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

19. Τις αριθ. 69.1 έως 69.31 αποφάσεις της 5ης/19.04.2022 συνεδρίασης του ΔΣ περί απόρριψης 

των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερομένους κατά της ως άνω απόφασης του ΔΣ. 

20. Τις αριθ. 69.32 και 69.33 αποφάσεις της 5ης/19.04.2022 συνεδρίασης του ΔΣ περί αποδοχής 

των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερομένους κατά της ως άνω απόφασης του ΔΣ. 

21. Το με αριθ. πρωτ. 33369/16.06.2022 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το οποίο διαβιβάστηκε  

για έγκριση στη Διεύθυνση Αγροτικής πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του 

http://agroadvisors.elgo.gr/LegalEntities
http://agroadvisors.elgo.gr/LegalEntities
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ΥΠΑΑΤ, η διαδικασία υλοποίησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των 

υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων, το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος ανά θεματικό 

πεδίο και η βεβαίωση παρακολούθησης.  

22. Το με αριθ. πρωτ. 33709/17.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής πολιτικής, 

Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ, με το οποίο εγκρίθηκε η διαδικασία 

υλοποίησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών 

Συμβούλων, το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος ανά θεματικό πεδίο και η βεβαίωση 

παρακολούθησης.  

23. Την αριθ. πρωτ. 33837/17.06.2022 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, με θέμα «Έγκριση 

Σχεδίου υλοποίησης 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης Γεωργικών Συμβούλων». 

24. Την αποστολή προσωπικών κωδικών για την είσοδο στην πλατφόρμα, χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης, διαδικασίας υλοποίησης και εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας, σε όλους τους 

συμμετέχοντες στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης,  από 22.06.2022 έως 24.06.2022, 

με ηλεκτρονική αλληλογραφία, από την εταιρεία AVMAP που υποστηρίζει την πλατφόρμα 

τηλεκατάρτισης e-katarisi.elgo.gr.  

25. Την αριθ. 47 απόφαση της 08ης/13.07.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: «Πιστοποίηση και 

εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, επιτυχόντων στα τεστ αξιολόγησης 1ου και 2ου 

θεματικού πεδίου του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης της αριθ. 

39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

26. Την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων, με 

τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεκατάρτισης e-katartisi.elgo.gr του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, από την 27-06-2022 

μέχρι την 17-10-2022.  

27. Τη λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων στις 17-10-

2022 και ώρα 8 μ.μ., με την υποβολή του τεστ επαναξιολόγησης στο 10ο θεματικό πεδίο. 

28. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, ανά θεματικό 

πεδίο πιστοποίησης, που διαβιβάστηκαν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ από την εταιρεία AV MAP, με 

μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την 18-10-2022. 

29. Το γεγονός ότι απαιτήθηκε επανυποβολή των αποτελεσμάτων από την εταιρεία AV MAP λόγω: 

α) λαθών που διαπιστώθηκαν και αναφέρθηκαν από την εταιρεία στο από 24-10-2022 μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας β) διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

& Εφαρμογών. 

30. Τις από 8-11-2022 Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευομένων Γ.Α. και Β.Ο. 

31. Το με αριθ. πρωτ. 61151/10-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Εφαρμογών. 

32. Την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την εταιρεία AV MAP, με μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις 11-11-2022. 

 

33. Την αριθ. πρωτ. 61766/14.11.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του 2ου εισαγωγικού προγράμματος 

επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων, που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ 

αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) από την εταιρεία AV MAP που υποστηρίζει 

την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης e-katarisi.elgo.gr., σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

• τους πίνακες που  διαβιβάστηκαν από την εταιρεία AV MAP, σε ηλεκτρονική μορφή, 

στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, αρχικά στις 18.10.2022 
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• τους πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα που διαβιβάστηκαν στις 11.11.2022 

από την εταιρεία AV MAP, σε ηλεκτρονική μορφή, στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ,  

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό αριθ. 29   

• τις διορθώσεις βάσει των όσων αναφέρονται στο από 10-11-2022 Υπηρεσιακό 

Σημείωμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών (σχετικό αριθ. 32) 

 

2. Την πιστοποίηση των επιτυχόντων του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, την 

εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και την αποστολή 

σε αυτούς των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος, σε συνέχεια της 

πιστοποίησης εκπαιδευομένων που πραγματοποιήθηκε με την αριθ. 47 απόφαση της 

08ης/13.07.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ (σχετικό αριθ. 25) με θέμα: «Πιστοποίηση και εγγραφή 

στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, επιτυχόντων στα τεστ αξιολόγησης 1ου και 2ου 

θεματικού πεδίου του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης της αριθ. 

39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να υποβληθεί ένσταση, μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος (agroadvisors.elgo.gr), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 

163/13692/01.02.2018 (B’ 267) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 9, με τίτλο «Υποβολή Ένστασης» του εγχειριδίου οδηγιών για την υποβολή 

αίτησης Γ.Σ., εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στους ενδιαφερόμενους. 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

  Αικατερίνη Νίκου          Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 

 


