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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή των
ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων που θα τηρείται
στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΥΑ 163/13692/01-02-2018 (ΦΕΚ Β’ 267), η
οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό
τόπο http://agroadvisors.elgo.gr έως και την Παρασκευή 14/12/2018.
Δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι έχουν:
1. Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου,
Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας,
Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή
αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
2. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας
και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και
των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.

Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την Υ.Α. 163/13692/01-02-2018, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της
παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
Η ύπαρξη εθνικού ΣΠΣΓΕ διασφαλίζει ότι κάθε γεωργός μπορεί να αναζητήσει και να λάβει
συμβουλές από πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε δημοσιευμένη την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr.
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