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Αθήνα, 06.08.2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων νομικών προσώπων και 

ατομικών επιχειρήσεων για την πιστοποίησή τους και την εγγραφή τους 

στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»    

 

Με την αριθ. 1 απόφαση της 13ης/05.08.2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν έως 31.05.2021 από πενήντα τέσσερα (54) νομικά πρόσωπα 

και έντεκα (11) ατομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αριθ. 

17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πιστοποίησή 

τους ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους 

στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Πιστοποιήθηκαν και εγγράφονται στο Μητρώο σαράντα (40) νομικά 

πρόσωπα και δέκα (10) ατομικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι πληρούν, κατά 

το χρόνο υποβολής των αιτήσεων, τις απαιτήσεις της αριθ. 163/13692/01.02.2018 

(267 B’) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πιστοποίηση είναι αορίστου χρόνου τηρουμένων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερόμενη  απόφαση. 

 

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις έντεκα (11) νομικών προσώπων και μιας (1) 

ατομικής επιχείρησης, δεδομένου ότι δεν πληρούν, κατά το χρόνο υποβολής 

των αιτήσεων, τις απαιτήσεις της αριθ. 163/13692/01.02.2018 (267 B’) απόφασης 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι αιτήσεις τεσσάρων (4) νομικών προσώπων, λόγω 

ελλείψεων στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που υπέβαλαν. 

 

Κατά της παρούσας απόφασης, μπορεί να υποβληθεί ένσταση, μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος https://agroadvisors.elgo.gr, ακολουθώντας τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 9, με τίτλο «Υποβολή Ένστασης» 

του εγχειριδίου οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ., εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

 

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr  είναι αναρτημένος προσωρινός 

Πίνακας που περιλαμβάνει στοιχεία του Μητρώου για τις πενήντα (50) 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Ο Πίνακας θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση των 

https://agroadvisors.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/


Κουρτίδου 56 -58 & Νιρβάνα,  Αθήνα 11145   210.8392000 
 

ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν κατά της αριθ. 1 απόφασης της 

13ης/05.08.2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο 

Φ.Π.Γ.Σ. δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις έως 01.11.2021 και ώρα 23:59. 

 

 

 

*** 
 


