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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 18η/21.12.2022    Αρ. Θέματος: 51  

 

Θέμα: Καταβολή συνδρομής έτους 2022 εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών 

Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) του 

ΕΛΓΟ-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. 1070/303568/20.10.2022 (Β΄5437) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 

«Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων 

(Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)». 

7. Το από 18.11.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Εφαρμογών προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του 
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ΥΠΑΑΤ, σχετικά με την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης, δεδομένου ότι αυτή 

δεν αναφέρεται στην απόφαση.  

8. Την από 22.11.2022 απάντηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών 

Σχέσεων, ότι η εν λόγω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.  

9. Την αριθ. πρωτ. 69042/13.12.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

Α. Οι κάτωθι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) - φυσικά πρόσωπα θα 

καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή για το έτος 2022, ύψους 20 €, έως 25.02.2023: 

1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

2. Άνεργοι  

3. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς 

της καθώς και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι.): 

• σε φορείς και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο 

• σε φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο, αλλά στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο 

εργάζονται δεν παρέχουν ή δεν δύνανται να παρέχουν συμβουλές στον αγροτικό 

τομέα 

• με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 

 

Β. Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής: 

1. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους 

φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) καθώς και μέλη του Διδακτικού 

Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι.), εφόσον στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της 

υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται και σχετίζεται με τον αγροτικό χώρο 

παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν συμβουλές στον αγροτικό τομέα. Για την τεκμηρίωση 

αυτού, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

(http://agroadvisors.elgo.gr), βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται, σύμφωνα με 

συνημμένο υπόδειγμα, στην Ενότητα Γ της αίτησής τους, με τίτλο «Βεβαίωση εργασίας 

δημοσίων υπαλλήλων».  

2. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο  του Α΄ κύκλου που είχαν προβεί στην καταβολή της συνδρομής 

για το έτος 2020, η οποία είχε ζητηθεί με το αριθ. πρωτ. 60716/17.11.2020 έγγραφο του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Β΄ κύκλου με την αρ. 53 απόφαση της 16ης /15.11.2022 

συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Γ. Τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) νομικά 

πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, θα καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή για το έτος 2022, 

ύψους 30 €, έως 25.02.2023. 

http://agroadvisors.elgo.gr/
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Δ. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στους ενδιαφερόμενους. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

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

 

 

  Αικατερίνη Νίκου          Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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