
 

 

 
                Αθήνα, 06/10/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέμα: «Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων φυσικών προσώπων για 
την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο 
Μητρώο» 

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει νέα, ολιγοήμερη προθεσμία για την 

υποβολή αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί 

Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 

39637/26.07.2021 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από Δευτέρα 11 

έως Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021. 

 
Η νέα προθεσμία κρίθηκε αναγκαία, λόγω του πλήθους των αιτημάτων 

ενδιαφερομένων, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν κατόρθωσαν να υποβάλουν την 

αίτησή τους εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί κατά τη δημοσίευση της 

πρόσκλησης και αφορά: 

1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί 

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

 

2. Τους ήδη 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.   

 

Οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στη 

διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές 

Εκμεταλλεύσεις  http://agroadvisors.elgo.gr.  

 
 

http://agroadvisors.elgo.gr/


 

 

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&Itemi

d=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».  
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