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Η υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης 
των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 
Φεβρουαρίου 2020, με την ανάρτηση του 1ου θεματικού πεδίου 
με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και 
το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές». Το πρόγραμμα αποτελείται 
από δέκα θεματικά πεδία και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ 

αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω ειδι-
κής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). και θα έχει διάρκεια δώδεκα 
(12) εβδομάδων.

Η παρακολούθηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρ-
φωσης, είναι αναγκαία για την πιστοποίηση και την εγγραφή των 
υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ (υπ΄ αριθ. 163/13692/01.02.2018, ΦΕΚ 267 Β΄ από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 

Αλεξάκη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Εφαρμογών 
Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

1   Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το Κλίμα και 

το Περιβάλλον Γεωργικές Πρακτικές 

2   Ορθολογική Χρήση Νερού, Λιπασμάτων και Ζωικών 

Αποβλήτων 

3  Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία 

4   Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Αποβλήτων, Παρα-

προϊόντων 

5   Ενισχύσεις για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και το Κλί-

μα-Βιολογική Γεωργία 

6   Εκσυγχρονισμός Εκμεταλλεύσεων-Βελτίωση Βιωσι-

μότητας/Ανταγωνιστικότητας 

7   Κίνδυνοι σε Γεωργία και Κτηνοτροφία και Διαχείρισή 

τους 

8   Εργασιακή Ασφάλεια 

9   Σχεδιασμός της Εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρω-

μένης Διαχείρισης 

10   Διοίκηση και Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων - Τεχνικές 

Καλλιέργειας - Νέες Τεχνολογίες
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Στην εκπαιδευτική διαδικασία κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
3.441 υποψήφιοι Γεωργικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων 611 
είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι 
εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και αξιολογούνται μόνο στα 
θεματικά πεδία της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης 
για τα οποία υπέβαλαν αίτηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχουν 
εγκριθεί. 

Ο αριθμός των εγκεκριμένων υποψηφίων Γεωργικών 
Συμβούλων ανά ειδικότητα, παρουσιάζεται στον ακόλου-
θο πίνακα. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ

Γεωπόνοι 2047

Κτηνίατροι 80

Δασολόγοι 166

Γεωλόγοι 52

Οικονομολόγοι 156

Μηχανικοί Περιβάλλοντος 25

Περιβαλλοντολόγοι 72

Τεχνολόγοι Γεωπονίας 776

Τεχνολόγοι Δασοπονίας 56

Οινολόγοι 11

ΣΥΝΟΛΟ 3.441

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) εβδομάδων, συ-
μπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των τεστ επαναξιο-
λόγησης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 25.05.2020.

Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κω-
δικών: όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης εισέρχεται στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδή-
ποτε επιθυμεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των θεματικών 
πεδίων (πίνακας 3). 

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά, ανά 
θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση πραγματο-
ποιείται κάθε Δευτέρα και διαρκεί έως την Κυριακή. Οι εκπαι-
δευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό της τρέχουσας και των 
προηγούμενων εβδομάδων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται μέσω ειδικά διαμορφωμέ-
νων ηλεκτρονικών τάξεων. Παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή 
(e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε 
περίπτωση που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. Εκτός της θε-
ωρίας, περιλαμβάνει: παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, σχή-
ματα, διαγράμματα, πίνακες, εικόνες, πρόσθετα αρχεία σε μορφή 
pdf και links σε εξωτερικές ιστοσελίδες. 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θεματικού πεδίου οι 
εκπαιδευόμενοι θα υποβάλλουν το σχετικό τεστ αξιολόγησης. Τα 
τεστ αξιολόγησης περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-
γής και αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ώστε το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης να προκύπτει αυτόματα από το σύστημα και να ενη-
μερώνονται οι εκπαιδευόμενοι στον ίδιο χρόνο. 

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Επιτυχη-
μένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνο-
λικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 75% σε κάθε θεματικό πεδίο. 
Σε περίπτωση που η βαθμολογία δεν ξεπερνά το 75% παρέχεται 
η δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά. Οι επαναληπτικές 
εξετάσεις διεξάγονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που 
ακολουθεί την εβδομάδα ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου. Η 
βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη δι-
αδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικού πεδίου οδηγεί στη 
χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναφέρο-
νται τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού 
πεδίου είναι αναρτημένο και υποβάλλεται, προαιρετικά, από τους 
εκπαιδευόμενους το έντυπο «Αξιολόγηση προγράμματος επιμόρ-
φωσης ανά θεματικό πεδίο». 

Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά, 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με πολλή μεγάλη συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων. Έχουν διαπιστωθεί κάποιες ασάφειες στη δι-
ατύπωση ορισμένων ερωτήσεων στα τεστ αξιολόγησης και στα 
επαναληπτικά, οι οποίες επιλύθηκαν είτε με την παροχή διευκρι-
νήσεων είτε με αναβαθμολόγηση των ερωτήσεων αυτών, κατό-
πιν σχετικής απόφασης της Διοίκησης του Οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στις 25.05.2020, θα 
εγκριθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτε-
λέσματα αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, θα πιστοποιηθούν 
και θα εγγραφούν οι επιτυχόντες στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα δημοσιοποιηθεί 
η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτή-
σεων από τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ).

Τα ανωτέρω είναι προαπαιτούμενα για την έναρξη υλοποίησης 
του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή της χρηματοδότη-
σης των συμβουλών.
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