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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ανακοινώνει, όηι με ηην 09/145/31.07.2019 απόθαζη ηος 

Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Οπγανιζμού εγκπίθηκαν ηα αποηελέζμαηα 

αξιολόγηζηρ 3.657  αιηήζευν πος ςποβλήθηκαν ζηον ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζηο πλαίζιο 

ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πος δημοζιοποιήθηκε ζηιρ 07.11.2018 

για ηην πιζηοποίηζη ηυν ενδιαθεπόμενυν θςζικών πποζώπυν υρ Γευπγικών 

ςμβούλυν και ηην εγγπαθή ηοςρ ζηο Μηηπώο Γευπγικών ςμβούλυν ηος ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ.  

 

Σα αποηελέζμαηα πποέκςταν καηόπιν αξιολόγηζηρ ηηρ πληπόηηηαρ και ηος 

πεπιεσομένος ηηρ αίηηζηρ, ηηρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ και ηυν δικαιολογηηικών πος 

ςπέβαλλαν οι ενδιαθεπόμενοι, από Δπιηποπέρ πος ζςγκποηήθηκαν με απόθαζη ηος 

Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, βάζει ηος άπθπος 8 ηηρ ΤΑ 

163/13692/01.02.2018 (267 Β΄). 

 

Σα αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ ζςγκενηπυηικά αποηςπώνονηαι ζηον κάηυθι 

πίνακα: 

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΕ 

1 Γευπόνοι  2042 54 

2 Κηηνίαηποι 80 02 

3 Γαζολόγοι 167 04 

4 Γευλόγοι  52 03 

5 Οικονομολόγοι 152 108 

6 Μησανικοί Πεπιβάλλονηορ 25 09 

7 Πεπιβαλλονηολόγοι 72 16 

8 Σεσνολόγοι Γευπονίαρ 777 23 

9 Σεσνολόγοι Γαζοπονίαρ 56 4 

10 Οινολόγοι  11 0 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3434 223 

 ΤΝΟΛΟ 3657 
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Σα αποηελέζμαηα θα αναπηηθούν ζηην ιζηοζελίδα ηος Οπγανιζμού (www.elgo.gr) 

μόνο με ηον απιθμό ππυηοκόλλος ηηρ αίηηζηρ ηυν ενδιαθεπομένυν. Οι 

ενδιαθεπόμενοι θα ενημεπυθούν και με μήνςμα ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ. 

 
ηοςρ αποππιθθένηερ παπέσεηαι η δςναηόηηηα άζκηζηρ ένζηαζηρ ζηον ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ, από ηην ανάπηιζη ηυν αποηελεζμάηυν ζηην ιζηοζελίδα ηος ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ έως την Παρασκεσή 13.09.2019. Οι ενζηάζειρ ςποβάλλονηαι 

ηλεκηπονικά ζηιρ κάηυθι διεςθύνζειρ ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ: 

kalexaki@elgo.gr, apaparoka@agrocert.gr, eskarmoutsou@elgo.gr και θα 

πεπιλαμβάνοςν ςποσπευηικά ονομαηεπώνςμο, απιθμό ππυηοκόλλος αίηηζηρ, 

ηηλέθυνο και e-mail επικοινυνίαρ καθώρ και ηο λόγο ηηρ ένζηαζηρ με ηη ζσεηική 

ηεκμηπίυζη.   

 

Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ εξέηαζηρ ηυν ενζηάζευν θα 

ππαγμαηοποιηθεί ηο ειζαγυγικό ππόγπαμμα επιμόπθυζηρ με ηη μέθοδο ηηρ εξ 

αποζηάζευρ αζύγσπονηρ εκπαίδεςζηρ (e- learning), για ηην έναπξη ςλοποίηζηρ 

ηος οποίος θα ενημεπυθούν οι επιηςσόνηερ με νεόηεπη ανακοίνυζή μαρ. Οι 

ζςμμεηέσονηερ θα αξιολογηθούν με γπαπηέρ εξεηάζειρ και οι επιηςσόνηερ θα 

εγγπαθούν ζηο Μηηπώο Γευπγικών ςμβούλυν ηος ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  
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