ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Διαδικασία και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης : των Ομάδων
Παραγωγών (Ομ. Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) & των Ενώσεων
Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.)»

Εκδόθηκε στις 16/02/2017 η Απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 397/18235 ) του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά την διαδικασία και τα δικαιολογητικά
αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.),
καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.).

Τα βασικότερα σημεία της απόφασης αυτής παρουσιάζονται περιληπτικά
ακολούθως:

Δικαίωμα αναγνώρισης:
•

•

•

•

Ως Ομ.Π. & Ο.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του
συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη
αυτών
Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι μέλη των ανωτέρω
νομικών οντοτήτων
Ως Ε.Ο.Π. αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του
συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη
αυτών
Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων
Οργανώσεων Παραγωγών.

Κριτήρια Αναγνώρισης
Τα κριτήρια αναγνώρισης διαφοροποιούνται αναλόγως της μορφής και του είδους
εμπορίας. Ειδικότερα:
Α) Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών ανά τομέα αγροτικής παραγωγής
• απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη
παραγωγοί
Β) Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών Φυτικής παραγωγής
•

απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί,
καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο,

•
•

απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου
δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής

Γ) Για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών
απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη
απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου
απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα
προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. ύψους 250.000 χιλ.
ευρώ
Για την αναγνώριση Ο.Π. Βιολογικών προϊόντων απαιτούνται κατ΄ελάχιστο
δέκα(10) μέλη και ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής οι 100.000 χιλ.
ευρώ.
•
•
•

Δ) Για την αναγνώριση Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών απαιτούνται
τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών.
Ε) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π , Ο.Π. και
Ε.Ο.Π., είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Διαδικασία Αναγνώρισης:
Για την αναγνώριση ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην
υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Α) για την αναγνώριση των Ομ.Π. και των Ο.Π.:
Αίτηση
Αναλυτική κατάσταση των μελών (ΑΦΜ, αξία εμπορευθείσας παραγωγής)
Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων
οργάνου
Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας
Καταστατικό λειτουργίας με υπογραφές μελών
Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης- εκκαθάρισης-αναγκαστικής διαχείρισης (αν ο
χρόνος σύστασης ξεπερνάει τον έναν (1) χρόνο από την ημερομηνία της
αίτησης)
Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που
διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

•
•
•
•
•
•
•

•

Β) για την αναγνώριση των Ε.Ο.Π:
•

Αίτηση

•
•
•

Αναλυτική κατάσταση των νομικών προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως
Ο.Π. που είναι μέλη της Ε.Ο.Π..
Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π.
Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων
οργάνου από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της
Ε.Ο.Π..

Αρχές Αναγνώρισης:
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.), (εδρεύει σε κάθε ΔΑΟΚ) η οποία:
• Εκδίδει απόφαση αναγνώρισης των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.
• Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των Ομάδων & Οργανώσεων
Παραγωγών καθώς και των Ε.Ο.Π.
• Ελέγχει τις Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών και Ε.Ο.Π. κάθε 3 έτη για την
τήρηση των όρων της αναγνώρισης
• Τροποποιεί, Ανακαλεί ή Αναστέλλει την απόφαση αναγνώρισης
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, η
οποία:
• Εκδίδει απόφαση αναγνώρισης σε περιπτώσεις αρνητικών εισηγήσεων της

ΠΕΑ, κρίνει προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Αναγνώρισης

Επίσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργεί, ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο
Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π», το οποίο τηρείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων. Στην
ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται για κάθε αναγνωρισμένη Ομ.Π., Ο.Π. και
Ε.Ο.Π. τα παρακάτω στοιχεία:
•

•
•

Ο Κωδικός Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η επωνυμία, η περιφερειακή ενότητα, η
νομική μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ΓΕΜΗ, ο
αριθμός μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ ή ο αριθμός
κοινωνικής οικονομίας όπου απαιτείται να υπάρχει.
Τα Προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η Ομ.Π., Ο.Π. Ε.Ο.Π.
Τα Στοιχεία των παραγωγών μελών, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στην
απόφαση αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών/Ομ.Π. και τα οποία
καλλιεργεί και διακινεί μέσω αυτής κάθε μέλος της.

