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Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις έχει σκοπό την υποστήριξη των γεωργών για την 
τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγχρονης 
γεωργίας υψηλής ποιότητας.

Το Σύστημα περιλαμβάνει τους Γεωργικούς Συμβούλους 
(Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασολόγοι), τους Συνεργάτες 
των Γεωργικών Συμβούλων (πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων 
ειδικοτήτων με τους Γεωργικούς Συμβούλους), τους Ελε-
γκτές Γεωργικών Συμβούλων, το Φορέα Πιστοποίησης 
αυτών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και την αρμόδια για την επο-
πτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος Αρχή 
(ΥΠΑΑΤ).

“Γεωργικοί Σύμβουλοι” (ΓΣ) είναι: α) Τα φυσικά πρόσωπα, 
και β) οι Δομές, που είναι ατομικές επιχειρήσεις, νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκουν στο δημόσιο 
τομέα και οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ). 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Συστήματος στη χώρα μας, 
το έτος 2008 πιστοποιήθηκαν από τον AGROCERT (νυν 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ): 646 Φυσικά Πρόσωπα, 30 Δομές 
Γεωργικών Συμβούλων και 180 Συνεργάτες, η πιστοποίηση 
των οποίων έληξε το Μάϊο του 2011.

Αρμοδιότητες	ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
1.  Η επιμόρφωση των ΓΣ, των συνεργατών τους και των 

ελεγκτών των ΓΣ.

2.  Η πιστοποίηση των ΓΣ, των συνεργατών τους και των 
ελεγκτών των ΓΣ.

3.  Η τήρηση των μητρώων φυσικών προσώπων ΓΣ, Δομών 
ΓΣ, Συνεργατών ΓΣ, και Ελεγκτών των ΓΣ. Τα μητρώα θα 
δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
(www.elgo.gr). 

4.  Ο συντονισμός της διενέργειας των ελέγχων των πιστοποι-
ημένων ΓΣ και των συνεργατών τους.

5.  Η ταξινόμηση των πορισμάτων των ελέγχων και η κοινο-
ποίησή τους στη Διεύθυνση ΠΑΠ-Δενδροκηπευτικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του σχετικού μέτρου 
του ΠΑΑ.

Προϋποθέσεις	πιστοποίησης	Γεωργικών	 
Συμβούλων	
Α. Φυσικά πρόσωπα

1. Για να πιστοποιηθεί ως ΓΣ ένα φυσικό πρόσωπο, πρέπει 
να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεω-
τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) κατεύθυνσης 
Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού ή Δασολογικού τομέα.

• Να διαθέτει:

 ✓ Επαγγελματική στέγη.

 ✓ Ένα τουλάχιστον (1) σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή με δυνατότητα υποστήριξης του απαιτούμενου 
λογισμικού εφαρμογών για την εύρυθμη λειτουργία του 
συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

 ✓ Δυνατότητα τήρησης έντυπου και ψηφιακού αρχείου. 

 ✓ Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύ-
στημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 ✓ Σύνδεση στο διαδίκτυο.

• Να κατέχει “Βεβαίωση Παρακολούθησης” ΓΣ του προ-
γράμματος επιμόρφωσης που θα διεξαχθεί από τον ΕΛΓΟ- 
ΔΗΜΗΤΡΑ.

• Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφο-
δίων, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε σε ιδία 
επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.

• Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
στο Γεωπονικό ή Κτηνιατρικό ή Δασολογικό τομέα.

• Να μην εργάζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

• Να μην ανήκει σε διδακτικό επιστημονικό προσωπικό 
των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας.

• Να μην είναι ελεγκτής ΓΣ.

• Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση 
για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

 Κατερίνα Αλεξάκη, Γεωπόνος

Προϊσταμένη Τμήματος Προώθησης

Σύστημα	Παροχής	Συμβουλών	 
σε	γεωργικές	εκμεταλλεύσεις	
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2. Το ενδιαφερόμενο Φυσικό Πρόσωπο πιστοποιείται για 
τρεις (3) από τις κατωτέρω θεματικές ενότητες, σχετικές 
με το βασικό τίτλο σπουδών του:

• Περιβάλλον.

• Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων (Ζωική Παραγωγή -  
Τρόφιμα).

• Δημόσια υγεία, υγεία των φυτών (Φυτική Παραγωγή).

• Κοινοποίηση των ασθενειών (Κτηνιατρικά).

• Συνθήκες Καλής Διαβίωσης των ζώων.

• Ορθή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Β. Δομές

Για να πιστοποιηθεί μία Δομή ως ΓΣ, πρέπει να συντρέχουν 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να απασχολεί κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον δύο 
(2) πιστοποιημένους ΓΣ ή δύο τουλάχιστον εκ των εταίρων 
ή μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του κεφα-
λαίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να είναι 
οι ίδιοι πιστοποιημένοι ΓΣ και να απασχολούνται πλήρως 
στην επιχείρηση.

• Να διαθέτει:

 ✓ Επαγγελματική στέγη.

 ✓ Ένα τουλάχιστον (1) σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή με δυνατότητα υποστήριξης του απαιτούμενου 
λογισμικού εφαρμογών για την εύρυθμη λειτουργία του 
συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

 ✓ Δυνατότητα τήρησης έντυπου και ψηφιακού αρχείου.

 ✓ Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύ-
στημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 ✓ Σύνδεση στο διαδίκτυο.

• Η Δομή ΓΣ και τα στελέχη αυτής δεν πρέπει:

 ✓ Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων.

 ✓ Να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και 
κτηνιατρικών εφοδίων.

 ✓ Να εργάζονται (τα στελέχη) σε εταιρεία εμπορίας γε-
ωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων.

•  Ο πιστοποιημένος ΓΣ που μετέχει ή εργάζεται σε Δομή ΓΣ 
δε δύναται να συμμετέχει στο σύστημα παροχής γεωργι-
κών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ατομικά.

Προϋποθέσεις	πιστοποίησης	 
Συνεργατών	ΓΣ
Στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις δύνανται να ενταχθούν, ως συνεργάτες 
των πιστοποιημένων ΓΣ, πτυχιούχοι ΤΕΙ, αντίστοιχων ει-
δικοτήτων με τους Γεωτεχνικούς ΓΣ.

Για να πιστοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο, ως συνεργάτης 
ΓΣ, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να κατέχει “Βεβαίωση Παρακολούθησης” του προγράμ-
ματος επιμόρφωσης που θα διεξαχθεί από τον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.

• Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφο-
δίων, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε σε ιδία 
επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.

• Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
στο Γεωπονικό ή Κτηνιατρικό ή Δασολογικό τομέα.

• Να μην εργάζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

•  Να μην ανήκει σε διδακτικό επιστημονικό προσωπικό 
των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας.

• Να μην είναι ελεγκτής ΓΣ.

• Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση 
για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

Προϋποθέσεις	πιστοποίησης	ελεγκτών	 
των	ΓΣ
Για να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής ΓΣ ένα φυσικό πρόσωπο, 

πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι ελεγκτές κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικού:

Δομή Συστήματος Παροχής Συμβουλών  
σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δύο (2) κατ’ ελάχιστο επισκέψεις ανά έτος στη γεωρ-

γική εκμετάλλευση. 
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

Προσδιορισμός των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης 
Παροχή συμβουλών και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των 

απαιτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

ΥΠΑΑΤ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ



Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  -  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ι

 ✓ Να μην είναι ΓΣ.

 ✓ Να έχουν τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

 ✓ Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

 ✓ Να κατέχουν “Βεβαίωση Παρακολούθησης” του προ-
γράμματος επιμόρφωσης που θα διεξαχθεί από τον  
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 ✓ Να μην υφίσταται σε βάρος τους καταδικαστική από-
φαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

• Οι ελεγκτές κατηγορίας ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας:

 ✓ Να μην είναι συνεργάτες ΓΣ.

 ✓ Να έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

 ✓ Να κατέχουν “Βεβαίωση Παρακολούθησης” για τον 
Τομέα “Έλεγχοι γεωργικών συμβούλων”.

 ✓ Να μην υφίσταται σε βάρος τους καταδικαστική από-
φαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

Διασυνοριακή	Παροχή	των	υπηρεσιών	ΓΣ	
από	φυσικά	και	νομικά	πρόσωπα	νομίμως	
εγκατεστημένα	σε	άλλο	κράτος	μέλος	της	ΕΕ
•  Επιτρέπεται στη χώρα η παροχή γεωργικών συμβουλών 

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από φυσικά και νομικά πρό-
σωπα, νομίμως εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος 
της ΕΕ, που έχουν πιστοποιηθεί από αυτό ως ΓΣ για την 
εφαρμογή του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

•  Τα φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι κράτους - μέλους της ΕΕ, 
νομίμως εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος αυτής, 
προκειμένου να παρέχουν γεωργικές συμβουλές σε γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις στην ελληνική επικράτεια, ως 
πιστοποιημένοι ΓΣ, θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω:

 ✓ Να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου, Κτηνιάτρου ή Δασο-
λόγου, ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο που χορηγείται 
από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

 ✓ Να μην ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών 
εφοδίων, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε σε 
ιδία επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.

 ✓ Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
2 ετών στο Γεωπονικό ή Κτηνιατρικό ή Δασολογικό 
τομέα.

 ✓ Να μην εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 ✓ Να μην ανήκουν σε διδακτικό επιστημονικό προσωπικό 
των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας.

 ✓ Να μην είναι ελεγκτές ΓΣ.

 ✓ Να μην υφίσταται σε βάρος τους καταδικαστική από-

φαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

 ✓  Να διαθέτουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού τουλάχιστον επιπέδου Γ1 - Πολύ καλή 
Γνώση, σύμφωνα με το οποίο ο υποψήφιος αυτού του 
επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ικανός χρήστης.

 ✓ Να διαθέτουν πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας αρχής κράτους- μέλους που να βεβαιώνει ότι 
ο ενδιαφερόμενος έχει πιστοποιηθεί ως ΓΣ. 

• Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία νομίμως έχουν εγκαταστα-
θεί σε άλλο κράτος- μέλος της ΕΕ, προκειμένου να παρέ-
χουν γεωργικές συμβουλές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
στη χώρα, ως πιστοποιημένοι ΓΣ θα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 ✓ Να απασχολούν με πλήρη απασχόληση τουλάχιστον δύο 
(2) πιστοποιημένους ΓΣ.

 ✓ Η Δομή και τα στελέχη της να μην ασκούν εμπορία γε-
ωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων.

 ✓ Η Δομή και τα στελέχη της να μην είναι μέτοχοι σε εται-
ρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων.

 ✓ Τα στελέχη της Δομής να μην εργάζονται σε εταιρεία 
εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων. 

 ✓ Ο πιστοποιημένος ΓΣ που μετέχει ή εργάζεται σε Δομή 
ΓΣ δε δύναται να συμμετέχει στο σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και ατομικά.

Διαδικασία	πιστοποίησης	Φυσικών	
Προσώπων	ΓΣ,	Συνεργατών	ΓΣ,	Δομών	ΓΣ	
και	Ελεγκτών	ΓΣ
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, τουλάχιστον σε μία εφημερίδα ημερήσιας 
κυκλοφορίας στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, με 
την οποία καλεί τα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποι-
ηθούν ως ΓΣ, συνεργάτες ΓΣ, Δομές ΓΣ και ελεγκτές ΓΣ 
και να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα, να υποβάλουν 
αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, μέσω των ΕΚΕ (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης-(πρώην ΚΕΠ). Τα ΕΚΕ αποστέλλουν τις αιτήσεις, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τα οποία διαβιβάζονται αυθη-
μερόν στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, που εξετάζει 
την πληρότητα αυτών και καταρτίζει πίνακα συμμετεχό-
ντων στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Μετά τη διεξαγωγή 
του προγράμματος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η Γνωμο-
δοτική επιτροπή εισηγείται, για τον ενδιαφερόμενο που 
παρέλαβε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού, εντός προθεσμίας επτά (7) 
ημερών, για την πιστοποίησή του ή μη και την εγγραφή του 
ή μη στο αντίστοιχο Μητρώο, καθορίζοντας τις θεματικές 
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ενότητες που καλύπτει η πιστοποίηση του ενδιαφερομένου, 
ανάλογα με την αίτησή του και το βασικό τίτλο σπουδών 
που διαθέτει. Μετά την απόφαση του ΔΣ, ο Πρόεδρος ή 
ο νόμιμος αναπληρωτής του, υπογράφει και χορηγεί το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Πριν την έκδοση του πιστοποιητικού και για την εγγρα-
φή του Φυσικού Προσώπου Γεωργικών Συμβούλων ή του 
συνεργάτη ΓΣ ή της Δομής ΓΣ στο αντίστοιχο Μητρώο 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να 
προσκομίσει αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ποσού 50 
ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ ως εισφορά υπέρ 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για την κάλυψη του διοικητικού 
κόστους διαχείρισης του συστήματος παροχής γεωργικών 
συμβουλών.

Το πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός Μη-
τρώου και οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η πιστοποί-
ηση, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά της απορριπτικής απόφασης της πιστοποίησης, ο ενδι-
αφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. 

Διάρκεια	της	πιστοποίησης	
Η Πιστοποίηση των ΓΣ και των συνεργατών ΓΣ είναι αό-

ριστης διάρκειας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ΓΣ 

•  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ΓΣ προς τους γεωρ-
γούς περιλαμβάνουν (τουλάχιστον):

• Δύο (2) κατ’ ελάχιστο επισκέψεις ανά έτος στη γεωργική 
εκμετάλλευση. 

• Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

• Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων της πολλαπλής συμ-
μόρφωσης που έχουν εφαρμογή στη γεωργική εκμετάλ-
λευση.

• Την παροχή συμβουλών και οδηγιών για την ορθή εφαρ-
μογή των απαιτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ), οι οποίες καταγράφονται σε ειδικό τριπλότυπο 
έντυπο συμβουλών που υπογράφεται από τον ΓΣ και τον 
γεωργό. Το πρωτότυπο παραμένει στη γεωργική εκμε-
τάλλευση για χρήση από τον γεωργό και τις ελεγκτικές 
αρχές του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αντίγραφο κοινοποιείται 
στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το στέλεχος του παραμένει 
στον ΓΣ. Οι πιστοποιημένοι ΓΣ δύνανται να παρέχουν 
συμβουλές μόνο για τις θεματικές ενότητες στις οποίες 
έχουν πιστοποιηθεί, όπως αυτές αναγράφονται στο πι-
στοποιητικό τους.

• Οι πιστοποιημένοι ΓΣ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ταξινομημένο ανά γεωργό.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΓΣ, 
συνεργατών ΓΣ και Δομών ΓΣ, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί 
κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος και των οποίων 
η πιστοποίηση έχει λήξει από το Μάρτιο του 2011, έχουν 
δικαίωμα μετεγγραφής στα νέα Μητρώα. Όσοι εξ αυτών 
υποβάλλουν αίτηση κατά την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ εξαιρούνται της 
υποχρέωσης καταβολής του παράβολου και της υποχρεω-
τικής παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης.
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