
 
 
 

 
 
Απφθαζε Γ ζέκα  28/01εο/15.01.2020  ειίδα 1 απφ 5 
 

     
 

Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 01ε/15.01.2020    Αξ. Θέκαηνο: 28 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 4016/63404/16-12-2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα 

ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθώλ 

ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηόηεηαο  παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο ηνπο νηθνινγίαο», 

Αθξσλύκην: «BIOTRUST», Κσδηθό: Τ1ΕΔΚ-00968 θαη MIS: 5031797, ηεο 

Δξάζεο «Εξεπλώ – Δεκηνπξγώ – Καηλνηνκώ» (ΕΠΑλΕΚ 2014-2020). Έγθξηζε 

ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζύλαςε  δύν (2) 

ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ A 180). 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην Γ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – 

ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  

7.  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38/Α/2-3-2018). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΚ 142/Α/3-8-2018). 

9. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ. 

10. Σελ αξηζκ. 2821/31.07.2018/ Απφθαζε EYΓΔ ΔΣΑΚ κε ζέκα: Όγδνε (8ε) ηξνπνπνίεζε ηεο 

Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ Κξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «ΔΡΔΤΝΩ-

ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» κε Κσδηθφ ΟΠ 2076 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» θαη ηελ αξηζκ. 

2911/43751/15.10.2018 Απφθαζε  απνδνρήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά θαηεγνξία δαπάλεο.  

11. Σελ αξηζκ. 25 Απφθαζε ηεο 125εο/11-12-2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ηελ νπνίν 

ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε 

επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 

114/04-8-2017), γηα ην Έξγν «Αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο 

νιηθήο πνηφηεηαο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο 

κηθξνβηαθήο ηνπο νηθνινγίαο», κε αθξσλχκην BIO TRUST θαη θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-00968, κε MIS 

5031797 ηεο Γξάζεο "ΔΡΔΤΝΩ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ" (ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΙΙ).   

12. Σελ αξηζκ. 26 Απφθαζε ηεο 153εο/5-12-2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα « Έγθξηζε 

ζχλαςεο δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο  παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γάιαθηνο κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο 

ηνπο νηθνινγίαο», Αθξσλχκην: «BIOTRUST», Κσδηθφ: Σ1ΔΓΚ-00968 θαη MIS: 5031797, ηεο 

Γξάζεο «Δξεπλψ – Γεκηνπξγψ – Καηλνηνκψ» (ΔΠΑλΔΚ 2014-2020)». 

13. Σελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/5-12-2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), 

φπσο ηζρχεη, γηα ην έηνο 2020». 

14. Σελ αξηζκ. 4016/63404/16-12-2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε δχν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θπζηθά 

πξφζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Αλάπηπμε λέσλ βηνιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ θαη βειηίσζε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ γάιαθηνο κε 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο κηθξνβηαθήο ηνπο νηθνινγίαο», Αθξσλχκην: «BIOTRUST», Κσδηθφ: 

Σ1ΔΓΚ-00968 θαη MIS: 5031797, ηεο Γξάζεο «Δξεπλψ – Γεκηνπξγψ – Καηλνηνκψ» (ΔΠΑλΔΚ 

2014-2020). 
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15. Σηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

16. Σν απφ 7-1-2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

7/372/7-1-2020 έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ. 

17. Σελ αξηζ. πξση. 1660/13.01.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ απφ  7-1-2020 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 4016/63404/16-12-2019 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν πξνθχπηνπλ νη θάησζη πίλαθεο θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ:  

Γηα ην αληηθείκελν Α: 

Αξηζκφο 

Καηάηαμεο 
Όλνκα Δπψλπκν 

1. Όιγα Παπαδνπνχινπ 

Γηα ην αληηθείκελν Β:  

Αξηζκφο 

Καηάηαμεο 
Όλνκα Δπψλπκν 

1. Υξηζηίλα Κακαξηλνχ 

εκείσζε: ππνβιήζεθε κία (1) πξφηαζε αλά αληηθείκελν, νη νπνίεο πιεξνχλ φινπο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο. 

2. Σελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ θαηάηαμεο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.  

3. α) Σελ αλάζεζε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζηελ Όιγα Παπαδνπνχινπ, ηνπ έξγνπ ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηελέξγεηαο πεηξακάησλ θαη αλαιχζεσλ κε βάζε ην 

ηερληθφ δειηίν ηνπ Έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο, ζηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηνπ Έξγνπ. Θα ζπκκεηέρεη ζηηο Δλφηεηεο 

Δξγαζίαο Δ2,3,4,5 ηνπ Έξγνπ επηβιέπνληαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο κηθξνβηνινγηθέο, 

θπζηθνρεκηθέο, κνξηαθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο αλαιχζεηο, θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηε 

ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, παξαδνηέσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Έξγνπ. ηελ EE2 ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ βην-ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ή 

βειηίσζε παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε ρξήζε ησλ λέσλ επηιεγκέλσλ θαιιηεξγεηψλ. ηελ 

ΔΔ3 ζα ζπκβάιεη ζηε κειέηε εθηίκεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε/ επηβίσζε ηεο L. monocytogenes ζηα λέα πξντφληα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο in 

situ αληη-παζνγφλνπ δξάζεο ησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ αλά πξντφλ. ηελ EE5 ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην εξγαζηήξην 

ζε βηνκεραληθή θιίκαθα.  

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα δεθαπέληε (15) κελψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Σν θφζηνο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δψδεθα 

ρηιηάδσλ (12.000,00 €) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, 

θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε 

πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. ην πνζφ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο, παξά κφλν 

αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε γηα κεηαθηλήζεηο γηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπλέδξηα, ζε εκεξίδεο, γηα δηελέξγεηα πηινηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ινηπέο ελέξγεηεο 

ζρεηηθέο κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 

β) Σελ αλάζεζε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ,  ζηελ Υξηζηίλα Κακαξηλνχ, ηνπ έξγνπ ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηελέξγεηαο πεηξακάησλ θαη αλαιχζεσλ κε βάζε ην 

ηερληθφ δειηίν ηνπ Έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο, ζηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηνπ Έξγνπ. Θα ζπκκεηέρεη ζηηο Δλφηεηεο 

Δξγαζίαο Δ1,2,3,4,5 ηνπ Έξγνπ επηβιέπνληαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο κηθξνβηνινγηθέο, 

θπζηθνρεκηθέο, κνξηαθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο αλαιχζεηο, θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηε 

ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, παξαδνηέσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ. ηελ EE1 ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνκφλσζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ in 

vitro αμηνιφγεζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή λέσλ 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. ηελ EE2 ζα ζπκβάιιεη αλάπηπμε λέσλ βην-ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ ή βειηίσζε παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε ρξήζε ησλ λέσλ επηιεγκέλσλ 

θαιιηεξγεηψλ. ηελ ΔΔ3 ζα ζπκβάιεη ζηε κειέηε εθηίκεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε/ επηβίσζε ηεο L. monocytogenes ζηα λέα 

πξντφληα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο in situ αληη-παζνγφλνπ δξάζεο ησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ 

αλά πξντφλ. ηελ ΔΔ4 ζα ζπκβάιεη ζηελ Οξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηηο κειέηεο 

απνδνρήο ησλ θαηαλαισηψλ. ηελ EE5 ζα ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή 

ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ 

πξντφλησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην εξγαζηήξην ζε βηνκεραληθή θιίκαθα.  

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

έσο ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ 30.07.2021. Σν θφζηνο γηα ην Έξγν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ επξψ (28.500,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 

ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, θφξσλ θαζψο θαη ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αλαδφρνπ θαη 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο αλαδφρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 
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4387/2016. ην πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο, παξά κφλν 

αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε γηα κεηαθηλήζεηο γηα ζπκκεηνρή 

ζε ζπλέδξηα, ζε εκεξίδεο, γηα δηελέξγεηα πηινηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ινηπέο ελέξγεηεο 

ζρεηηθέο κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 

Καηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζην 

Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, νθ. Βεληδέινπ 1, ΣΚ 14123, Λπθφβξπζε θαη 

ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηεο αξηζκ. 28 απφθαζεο ηεο 

01εο/15.01.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ πνπ αθνξά 

ζηελ αξηζκ. 4016/63404 16.12.2019 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, γηα ην 

αληηθείκελν ………………. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ».  

Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ δελ ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, νη 

πίλαθεο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηνχληαη θαη θαινχληαη νη αλάδνρνη γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπκβάζεσλ.  

 

Η παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ.                                           Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. α.α 
 

     *Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο 
           Αηθαηεξίλε Νίθνπ                                                Παλαγηώηεο Χαηδεληθνιάνπ 
 

*Λφγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 188763/10.10.2011 (ΦΔΚ 2284 
Β΄/13.10.2011) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «χζηαζε Οξγαληζκνχ 
«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ». 
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