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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

Τμήμα Προμηθειών  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

 

Α.Δ.Α :  

 

Αθήνα : 10-03-2015 

Αρ.Πρωτ.:  31479 

Διαβάθμιση : Δημόσιο 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αριθ 331/02-01-2015 : «Συμπληρωματική 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015  Πιστοποίηση – Αναγνώριση 

Φορέων  στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020» ,  κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει, 

2. Την με αριθμό  264753/2.10.2003 (ΦΕΚ Β 1496), Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 

(ΦΕΚ Β/1496/ 10.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ 217842/2004 

ΦΕΚ Β’ 326/11.02.2004 

3. Την υπ΄αριθμ. 327739/11-10-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΦΕΚ 2038/17.10.2007), 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 

καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς,  και 

ιδιαίτερα τα άρθρα 14, 15, 16, 17 18 & 19 

5. Την υπ’ αριθμ. 262346 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/24.03.2010), 

6. Τον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων, 

7. Τον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 

αγροτικής δραστηριότητας», 
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8. Τον Ν. 4036/27.01.2012 (ΦΕΚ 8/A/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην 

αγορά, ορθολογική  χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», 

9. Τον Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 1767/Α/2013) « Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1306/2013 του Συμβουλίου, 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις 

στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 

πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 

διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014, 

13. Τον Κανονισμό 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 

στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση 

του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού», 

14. Τον Κανονισμό 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 

απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 

εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 

την πολλαπλή συμμόρφωση», 

15. Τον Κανονισμό 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 

βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», 

16. Τον Κανονισμό 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, 

τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, 

17. Τις υφιστάμενες και ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που 

αναφέρονται στο ΟΣΔΕ,  
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18. Την με αρ. πρωτ. 274/38602 27.03.2014, ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4 Υπουργική Απόφαση 

με θέμα «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη 

συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» 

19. Την με αρ. πρωτ. 314/45951 09.04.2014, ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ Υπουργική Απόφαση 

με θέμα «Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πιστοποίηση φορέων για την 

υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας 

Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ- ΕΤ4).»  

20. Την με αρ. πρωτ. 435/59964 08.05.2014, ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6 Υπουργική Απόφαση 

με θέμα «Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πιστοποίηση φορέων για την 

υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας 

Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τη με 

αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ) όμοια απόφαση.» 

21. Το με αριθ. 22102/11.12.2014 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

22. Την υπ΄αριθ.331/02-01-2015 <<Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για το έτος 2015  Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων  στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020>> 

23. Το υπ΄αριθ.19099/3-2-2015 έγγραφο Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: 

<<Παράταση  υποβολής φακέλων υποψηφιότητας – αιτήσεων εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος για την  Πιστοποίηση των  Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 

2014-2020>> και τη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην σελίδα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ στις 03/02/2015 

24. Το υπ΄αριθ.20875/9-2-2015 έγγραφο Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: 

<<Παράταση  υποβολής φακέλων υποψηφιότητας – αιτήσεων εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος για την  Πιστοποίηση των  Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 

2014-2020>> και τη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην σελίδα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ στις 09/02/2015 

25. το από 27/2/2015 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και πιστοποίησης φορέων.   

Αποφασίζουμε 

1. Οι φορείς  Α που δεν πληρούν κάποια από τα  προβλεπόμενα  κριτήρια  της  

υπ΄αριθμ. 331/02-01-2015 πρόσκλησης  κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης  

είναι οι : 
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Α/Α ΝΟΜΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΦΟΡΕΑ 

1 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ

ΝΑΝΙΑΣ 

Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ - Μ. 

ΓΚΕΡΑ Ο.Ε. 

Δεν πληροί την απαίτηση του 5%(1568) επί των 

αναμενόμενων αιτήσεων στην περιοχή 

Αιτωλοακαρνανίας διότι δεν έγινε αποδεκτό το 

σύνολο της εκπροσώπησης των παραγωγών που 

κατατέθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  υπ' 

αριθ. 331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 

Δεν πληροί την απαίτηση του 5%(724) επί των 

αναμενόμενων αιτήσεων στην περιοχή Αργολίδας 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 

331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

3 ΕΒΡΟΣ 
Α.Σ.Κ.Γ.Ε ΤΥΧΕΡΟΥ 

ΕΒΡΟΥ 

Δεν πληροί την απαίτηση του 5%(798) επί των 

αναμενόμενων αιτήσεων στην περιοχή Έβρου, δεν 

πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, δεν 

προσκομίστηκε η απόφαση ΔΣ για την υποβολή 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 

συγκεκριμένο έργο και η Υπεύθυνη Δήλωση του 

Νόμιμου Εκπροσώπου δεν απευθύνεται στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  υπ' 

αριθ. 331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

4 ΗΛΕΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΥΡΓΟΥ 

 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 331/02.01.2015 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 Πιστοποίηση – 

Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα 

έτη 2014-2020 

 

Α 

ΑΔΑ: 7Λ3Κ46ΨΧΞΧ-5ΟΤ



5 
 

5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥ 

ΝΟΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε 

Δεν πληροί την απαίτηση του 5%(2913) επί των 

αναμενόμενων αιτήσεων στην περιοχή Ηρακλείου 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 

331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

6 ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΑΡΑΤΣΙΒΙΔΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ 

Δεν πληροί την απαίτηση του 5%(592) επί των 

αναμενόμενων αιτήσεων στην περιοχή Κιλκίς και 

δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα του 

υποψήφιου Φορέα αλλά φυσικού προσώπου 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 

331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

7 ΚΙΛΚΙΣ 

ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. 

ΚΙΛΚΙΣ 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, δεν έχει 

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής και δεν έχει προσκομίσει το 

αντίστοιχο EXCEL αρχείο της ενυπόγραφης λίστας 

εκπροσώπησης παραγωγών σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα κριτήρια 5.1 και 5.2 της υπ' αριθ. 

331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

8 ΚΙΛΚΙΣ 
ΟΛΓΑ 

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ 

 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 331/02.01.2015 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 Πιστοποίηση – 

Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα 

έτη 2014-2020 

Α 

9 ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΕΛΟΥΣ 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, δεν πληροί την 

απαίτηση του 5%(1112) επί των αναμενόμενων 

αιτήσεων στην περιοχή Λακωνίας, δεν προσκόμισε 

ασφαλιστική ενημερότητα και δεν προσκόμισε 

φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 331/02.01.2015 

Α 
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Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 Πιστοποίηση – 

Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα 

έτη 2014-2020 

10 ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Δεν πληροί την απαίτηση προσκόμισης υπεύθυνης 

δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  υπ' αριθ. 

331/02.01.2015 Συμπληρωματική Πρόσκληση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 

Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια 

του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

11 ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και δεν έχει 

προσκομίσει φορολογική ενημερότητα του 

υποψήφιου Φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην  υπ' αριθ. 331/02.01.2015 Συμπληρωματική 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 

2015 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα 

πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

12 ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και η Υπεύθυνη 

Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου 

Φορέα δεν φέρει το πλήρες κείμενο με τις 

δεσμεύσεις του υποψήφιου Φορέα σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 331/02.01.2015 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 Πιστοποίηση – 

Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα 

έτη 2014-2020 

Α 

13 ΣΕΡΡΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΚΑΠΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

"ΕΜΜ ΠΑΠΑΣ" 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 331/02.01.2015 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 Πιστοποίηση – 

Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα 

έτη 2014-2020 

Α 
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14 ΣΕΡΡΕΣ 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗ - 

Χ.ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ - 

Ι.ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ ΟΕ 

Δεν πληροί την απαίτηση κατάθεσης ενυπόγραφης 

λίστας εκπροσώπησης παραγωγών και του 

αντίστοιχου EXCEL αρχείου και είναι μη αποδεκτή η 

κοστολόγηση των εργασιών παροχής υποβοήθησης 

στους παραγωγούς σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην υπ' αριθ. 331/02.01.2015 Συμπληρωματική 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 

2015 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα 

πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

15 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ και 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Δεν πληροί την απαίτηση του 5% (1169) επί των 

αναμενόμενων αιτήσεων στην περιοχή Φθιώτιδας, 

δεν προσκομίστηκε φορολογική ενημερότητα του 

υποψήφιου Φορέα καθώς και ασφαλιστική 

ενημερότητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  

υπ' αριθ. 331/02.01.2015 Συμπληρωματική 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 

2015 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα 

πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

16 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν πληροί την απαίτηση ότι μόνο το 10% του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο μπορεί 

να είναι εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και δεν έχει 

προσκομίσει το αντίστοιχο EXCEL αρχείο της 

ενυπόγραφης λίστας εκπροσώπησης παραγωγών 

και είναι μη αποδεκτή η κοστολόγηση των εργασιών 

παροχής υποβοήθησης στους παραγωγούς 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κριτήρια 5.1 και 

5.2 της υπ' αριθ. 331/02.01.2015 Συμπληρωματική 

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έτος 

2015 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα 

πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 

Α 

 

 

 

 

2. Οι Φορείς Α που πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια της  εν λόγω πρόσκλησης 

κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης  είναι οι: 

 

A/A ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ 

1 ΑΡΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. Α 
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2 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΑΙΑ ΠΥΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α 

3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Θ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Λ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ-Α 

ΖΙΩΓΑΣ-ΑΣ ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑΣ Ι.Κ.Ε 
Α 

4 ΔΡΑΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΕΡΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Α 

5 ΕΒΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Α 

6 ΕΒΡΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Α 

7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΑΙΑ ΣΠΟΡΟΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α 

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ EUROAGRO A.E. - ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ Α.Ε Α 

9 ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΟΥΛΙΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ Α 

10 ΚΑΒΑΛΑΣ Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ - Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε Α 

11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΖΟΥΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 

12 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Ε Α 

13 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Α 

14 ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 

15 ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δ. - ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Α. Ο.Ε Α 

16 ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ - ΤΣΕΛΕΠΗ Ο.Ε Α 

17 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Α 

18 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΙΑΡΚΟΣ Α 
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19 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α 

20 ΡΟΔΟΠΗΣ Π. ΦΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Ο.Ε Α 

21 ΣΕΡΡΕΣ 
ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α 

22 ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Α 

 
 

     Οι εν λόγω Φορείς θα κληθούν να αξιολογηθούν στο δεύτερο στάδιο, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην  υπ΄αριθ. 331/02-01-2015 πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

 

 

 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   
 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
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