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Αθήνα, 27.07.2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Δημοσιοποίηση 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβουλών (Γ.Σ.) και 

την εγγραφή τους σε Μητρώο»    

 

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων:  

 

1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί 

Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο. 

 

2. Τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει 

του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά 

πεδία. 

 

3. Τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Γ.Σ. στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές 

για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», 

που επιθυμούν να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους στο εν λόγω θεματικό 

πεδίο. Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του 

Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2), για τη 

διατήρηση της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση 

του σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση 

αναστέλλεται  η πιστοποίηση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Γ.Σ. στο εν 

λόγω θεματικό πεδίο έως την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 

επιμόρφωσης.   

 

Για να πιστοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Γ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου 

σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, 

Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, 

Τεχνολογίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή 

αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής. 

Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν και 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 τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των 

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

συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και 

των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται και 

σχετίζεται με τον αγροτικό χώρο.   
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Οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στη 

διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές 

Εκμεταλλεύσεις  http://agroadvisors.elgo.gr από 27.07.2021 έως 30.09.2021 

και ώρα 23:59. 

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι 

ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου οδηγιών. 

 

Η Πρόσκληση και το «Εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Γ.Σ.» είναι 

αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), στη 

διαδρομή 

https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=155&Ite

mid=1203#%CE%BD%CE%AD%CE%B1-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF

%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 καθώς και στη διαδικτυακή εφαρμογή του 

Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις 

http://agroadvisors.elgo.gr, στην ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις».  

 

Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής 

Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη 

των γεωργών, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής 

τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.  
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