
Κουρτίδου 56 -58 & Νιρβάνα,  Αθήνα 11145   210.8392024  
 

 
   

                    

13/02/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε σχέση με τις αιτιάσεις της Διοίκησης 
του ΓΕΩΤΕΕ για την επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού που έχει υποβάλλει 
στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, για τις οποίες ενημερώθηκε από τον τύπο θα 
ήθελε να επισημάνει τα παρακάτω: 

1. Η εκπαίδευση των Γεωργικών Συμβούλων αποτελεί το πρώτο και 
προαπαιτούμενο βήμα για την ανάπτυξη τους Εθνικού Συστήματος 
Γεωργικών Συμβουλών. 

2. Η ανάθεση της δράσης αυτής έγινε στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ την 
1/2/2018 (ΥΑ 163/1362). 

3. Στις 3/5/2018, η τότε Διοίκηση του Οργανισμού ανέθεσε σε 
ερευνητές (αμισθί) τη σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού για εννέα 
(9) θεματικές ενότητες και σε ιδιωτική εταιρία τη σύνταξη της 
δέκατης θεματικής ενότητας. 

4. Η παράδοση του σχετικού υλικού έγινε σταδιακά το επόμενο 
διάστημα περιλαμβάνοντας την ανταλλαγή και έγκριση των απόψεων 
υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
τότε πολιτικής ηγεσίας. 

 
Έκτοτε, καμία περαιτέρω ενέργεια δεν έγινε εκτός από τη σύναψη 
συμφώνου συνεργασίας με το ΕΚΠΑ για τη χρήση του συστήματος e-
learning. Ένα σύμφωνο που ουδέποτε υλοποιήθηκε, αφού πέρασε άκαρπο 
το διάστημα της ισχύος του. 
 
Η νέα Διοίκηση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία ανέλαβε υπηρεσία στις 
12/11/2019, αντιλαμβανόμενη το επείγον του εγχειρήματος να υλοποιηθεί 
άμεσα η προαπαιτούμενη αυτή δράση για να μην τεθεί εν κινδύνω η 
χρηματοδότηση από την ΕΕ του Εθνικού Συστήματος Γεωργικών 
Συμβουλών, προχώρησε άμεσα στη σύναψη νέας σύμβασης e-learning με 
το ΕΚΠΑ και την άμεση υλοποίηση του έργου της εκπαίδευσης με το 
υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Όλα αυτά έθεσε υπόψιν στην πολιτική ηγεσία 
προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες  για την υλοποίηση της 
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σχετικής δράσης. Έτσι προχώρησε στην ανάρτηση του σχετικού 
εκπαιδευτικού υλικού προς τους υποψηφίους Γεωργικούς Συμβούλους, που 
έχουν προσωρινά ενταχθεί στο μητρώο και θα λάβουν μέρος στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα. Το  εν λόγω πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες θα 
εκκινήσει ως έχει προγραμματιστεί. 
Εκφράζει δε την έκπληξή της για το γεγονός ότι το ΓΕΩΤΕΕ παρότι 
συμμετέχει δι’ εκπροσώπου του στο ΔΣ του Οργανισμού και θα μπορούσε 
πραγματικά να είχε συμβάλλει εποικοδομητικά στη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού υλικού, δεν έπραξε το παραμικρό σε όλο το διάστημα κατά 
το οποίο η προηγούμενη διοίκηση το είχε παραλάβει.  
Καταλήγοντας, η Διοίκηση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δέχεται την προσφορά 
του ΓΕΩΤΕΕ, όπως εκφράστηκε στο έγγραφό του προς το ΥΠΑΑΤ και 
αποστέλλει αύριο (14/02/2020) το εκπαιδευτικό υλικό στο ΓΕΩΤΕΕ 
αναμένοντας  εντός του επομένου μηνός τη συνεισφορά του στην 
αναμόρφωση - βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού. 
 
 

 


