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                                                                        Αθήνα, 30.03.2021  

                                                                                            Αρ. Πρωτ. 17193 

Γενική Διεύθυνση  

Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών 

Πληροφορίες:  

1. Αικ. Αλεξάκη (210 8392141) 

kalexaki@elgo.gr   

2. Μ. Κουτσανέλλου (210 8392145) 

mkoutsanellou@elgo.gr 

3. Α. Παπαροκά (210 8392142) 

apaparoka@elgo.gr  

 

  

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) 

και την εγγραφή τους σε Μητρώο 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 163/13692/2018 (Β΄267, Β΄590) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του 

Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε εφαρμογή του 

Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1583/335048/17.12.2020 (Β΄5538) και 

146/38460/24.02.2021 (Β΄706) αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και ισχύει.  

2. Το αριθ. πρωτ. 16145/23.03.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης  Αγροτικής Πολιτικής, 

Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, με το οποίο εγκρίθηκαν το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που θα 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

http://agroadvisors.elgo.gr.  

3. Την αριθ. 59 απόφαση της 4ης/26.03.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ: Ψ6Λ6ΟΞ3Μ-Η1Ω), με θέμα «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την πιστοποίηση νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων 

Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο και 

mailto:kalexaki@elgo.gr
mailto:mkoutsanellou@elgo.gr
mailto:apaparoka@elgo.gr
http://agroadvisors.elgo.gr/LegalEntities
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Εγχειριδίου οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ. – Δημοσιοποίηση 

πρόσκλησης ».   

 

Προσκαλεί 

Τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να 

εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε υποβολή 

αιτήσεων.  

Οι πιστοποιημένοι Φ.Π.Γ.Σ. εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε 

Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των 

γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της 

γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. 

 

Άρθρο 1 

Προϋποθέσεις πιστοποίησης Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών 

(Φ.Π.Γ.Σ.) 

1.1.  Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. βάσει της διαδικασίας του άρθρου 8 της  αριθ. 

163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον, 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Τα νομικά πρόσωπα να έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με την 

κείμενη εθνική νομοθεσία 

  

β) Να συμμετέχουν ή να απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο και στην ατομική 

επιχείρηση με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι 

Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.), εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ 

 

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της 

παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει 

να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην Περιφέρεια 

δραστηριοποίησής του  

 

δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι εταίροι και τα 

μέλη αυτών (ανάλογα με την νομική μορφή) καθώς και οι εργαζόμενοι και οι 

απασχολούμενοι σε αυτά με κάθε μορφής σχέση εργασίας, δεν επιτρέπεται: 

δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών 

προϊόντων 

δβ)  Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και 

κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων 

δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών 

εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. 

1.2.   Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε Φ.Π.Γ.Σ. με πλήρη απασχόληση 
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δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ. 

 

Άρθρο 2 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως 

Φ.Π.Γ.Σ., υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ τα ακόλουθα: 

α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία 

δηλώνει τα εξής: 

 

αα) Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.  

 

ββ) Το νομικό πρόσωπο ή η ατομική επιχείρηση την οποία εκπροσωπώ, οι μέτοχοι, οι 

εταίροι και τα μέλη αυτών (ανάλογα με την νομική μορφή) καθώς και οι εργαζόμενοι 

και οι απασχολούμενοι σε αυτά με κάθε μορφής σχέση εργασίας, δεν: 

 Ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων 

 Είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών 

εφοδίων και αγροτικών προϊόντων 

 Εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και 

αγροτικών προϊόντων 

γγ) Το νομικό πρόσωπο ή η ατομική επιχείρηση την οποία εκπροσωπώ δεν έχει λυθεί 

μέχρι σήμερα (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ.)  

και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός από 

τις αναφερόμενες στο σχετικό προσκομιζόμενο πιστοποιητικό. 

δδ) Έχω λάβει συγκατάθεση από τους μετόχους, τους εταίρους, τα μέλη (ανάλογα με 

τη νομική μορφή) καθώς και από τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους με 

κάθε μορφής σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο ή στην ατομική επιχείρηση για την 

εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που τους αφορούν και τα οποία αναφέρονται στην Αίτηση που υποβάλλω για την 

εγγραφή του φορέα που εκπροσωπώ στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών, για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 679/2016 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). 

 

β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (παρ. 1.1.α.), το 

ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει, τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή τους, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το 

νομικό πρόσωπο και την ατομική επιχείρηση (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης 
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καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομίμου 

εκπροσώπου.  

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης.  

γ) Στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα 

- Θεματικά Πεδία – Αριθμός Μητρώου ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και 

πίνακα προσωπικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 

(Α' 286) καθώς και πίνακα υπόχρεων δήλωσης των μη ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων 

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις των πιστοποιημένων Γ.Σ., ότι δεν μετέχουν ή εργάζονται 

παράλληλα και σε άλλο ενδιαφερόμενο για πιστοποίηση νομικό πρόσωπο ή ατομική 

επιχείρηση. 

ε) Έγγραφο - εκτύπωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ-
TAXISΝΕΤ) - προσωποποιημένη πληροφόρηση, με ημερομηνία εκτύπωσης το 
πολύ δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 
στ) Αποδεικτικό πληρωμής ποσού ύψους 20 € για την εγγραφή στο Μητρώο, στο 

λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ GR6201710170006017040059646, 

στο οποίο πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου για πιστοποίηση 

νομικού προσώπου ή της ατομικής επιχείρησης.  

ζ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου και του εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου, εφόσον έχει οριστεί. 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια πιστοποίησης 

Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την αριθ. 163/13692/01.02.2018 (Β΄267) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 4 

Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία 

4.1. Οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  

στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές 

Εκμεταλλεύσεις  http://agroadvisors.elgo.gr 

 

4.2. Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμο το 

«Εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ.» με αναλυτικές οδηγίες προς 

τους ενδιαφερόμενους. 

 

4.3. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 30.03.2021 έως 01.11.2021 και ώρα 

23:59. 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/263
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4.4. Η ορθή καταχώριση της αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητά της και 

η εμπρόθεσμη υποβολή της ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των αιτούντων.  

4.5. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση υποβληθεί επιτυχώς λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου 

και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της 

υποβολής. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εκτυπώσουν την αίτησή τους από την 

ηλεκτρονική εφαρμογή.  

4.6. Διορθώσεις στα στοιχεία της αίτησης και στα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι 

δυνατές, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Αναίρεση υποβολής» του 

Εγχειρίδιου οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ.. 

4.7. Η επικοινωνία του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με τους ενδιαφερόμενους θα 

πραγματοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

νόμιμου εκπροσώπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο 

και να παρακολουθούν την ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» στην αρχική σελίδα του 

πληροφοριακού συστήματος, στην οποία θα αναρτώνται σχετικές με το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και 

τις υποχρεώσεις τους πληροφορίες.  

4.8. Για τεχνικής φύσεως προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην τεχνική υποστήριξη που παρέχει το 

πληροφοριακό σύστημα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο «Επικοινωνία» του Εγχειριδίου οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ. 

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση αιτήσεων  

 

5.1. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της 

πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των 

δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση για την πιστοποίηση ή μη 

του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου και της ατομικής επιχείρησης και την εγγραφή 

του/της ή μη στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ 

κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. 

5.2. H αξιολόγηση των αιτήσεων, η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων και η εγγραφή 

τους στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ., θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη 

περίοδος θα αφορά στις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31.05.2021 και η δεύτερη 

περίοδος τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 01.11.2021. 

 

              Άρθρο 6  

               Ενστάσεις 

6.1. Κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ που 
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αφορούν την αξιολόγηση αίτησης ή/και την πιστοποίηση ενδιαφερομένου νομικού 

προσώπου ή ατομικής επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον ΕΛ.Γ.Ο. - 

ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης.  

6.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την 

εξέταση των ενστάσεων και αποφασίζει αιτιολογημένα. Η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, 

Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ. 

 

Άρθρο 7 

Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. 

7.1. Στο ηλεκτρονικό μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. καταχωρίζονται, για κάθε πιστοποιημένο 

Φ.Π.Γ.Σ., τα εξής στοιχεία: επωνυμία, αριθμός Μητρώου, ημερομηνία εγγραφής, νόμι-

μος εκπρόσωπος, ταχυδρομική διεύθυνση, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, κύρια 

και δευτερεύουσα εγκατάσταση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, 

ονοματεπώνυμο Γ.Σ., ειδικότητες Γ.Σ., αριθμός μητρώου Γ.Σ., θεματικά πεδία Γ.Σ.. 

 

7.2. Οι πιστοποιημένοι Φ.Π.Γ.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ 

για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 

από την έναρξη της μεταβολής. Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων 

πιστοποίησης Φ.Π.Γ.Σ. λόγω αποχώρησης πιστοποιημένου Γ.Σ., οφείλει να προβεί 

άμεσα σε αντικατάστασή του με άλλο πιστοποιημένο Γ.Σ. από το Μητρώο και να 

ενημερώσει για τη μεταβολή. 

7.3. Πιστοποιημένοι Φ.Π.Γ.Σ. που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Μητρώο στο 

οποίο έχουν εγγραφεί, υποβάλλουν ηλεκτρονικό ή γραπτό αίτημα ανάκλησης της 

πιστοποίησης και διαγραφής από το Μητρώο στον Ε.Λ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος 

ανακαλεί την πιστοποίησή τους και τους διαγράφει από το Μητρώο.  

 

Άρθρο 8 

Δημοσιοποίηση στοιχείων  
 

8.1. Τα ενδιαφερόμενα για πιστοποίηση νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις, 

με την υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για την πιστοποίησή τους και την 

εγγραφή τους στο Μητρώο, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την εκ μέρους του 

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 

αφορούν.  

8.2. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων). 
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Άρθρο 9 

 Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης 

9.1. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα 

δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr, του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr. Θα αναρτηθεί 

επίσης στην ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις» στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος 

Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις  http://agroadvisors.elgo.gr 

  

9.2. Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στην Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Γεωπόνων 

(Π.Ε.Π.Τε.Γ.), στην Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.), στην  

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.ΕΝ.Π.Ο) καθώς και στις 13 

Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 
    MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
  & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Υποδείγματα ΥΔ νόμιμου εκπροσώπου Φ.Π.Γ.Σ.  και Γ.Σ. 

2. Εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ. 

http://www.elgo.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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