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Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών  

(ΦΕΚ 601/24-02-2017) 

Έννοια 

 

 

Ως Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) ή Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) 

αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή 

εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. 

 

Συγκρότηση  

Ομ.Π. και Ο.Π. 

 

Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων, παραγωγών των προϊόντων των τομέων της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, που είναι μέλη των αυτοτελών νομικών 

οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενων 

μερών αυτών. 

Υποχρεώσεις 

των μελών 

Βασικές Υποχρεώσεις των μελών Ομ.Π. και Ο.Π. 

1. Να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις 

διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των 

κανόνων αυτών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό. 

2. Να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη 

χρηματοδότηση της Ομ.Π. ή Ο.Π. και να διακινούν μέσω της Ομ.Π. ή Ο.Π. 

τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους. 

3. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., 

Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος. 

4. Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να 

αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., 

Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να 

συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν 

παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους. 
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Κριτήρια 

Αναγνώρισης 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΘΕΙΣΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ομάδα 

Παραγωγών 

πλην φυτικής 

παραγωγής 

5  

φυσικά ή 

νομικά 

πρόσωπα 

μέλη 

παραγωγοί 

Απαιτείται Ε/Σ Δεν απαιτείται 

Ομάδα 

Παραγωγών 

φυτικής 

παραγωγής 

 

10  

φυσικά ή 

νομικά 

πρόσωπα 

μέλη 

παραγωγοί 

Απαιτείται Ε/Σ Δεν απαιτείται 

Οργάνωση 

Παραγωγών 

 

20 μέλη 

 

Απαιτείται Ε/Σ 

 

250.000 € 

Οργάνωση 

Παραγωγών 

αλιευτικών ή 

βιολογικών 

Προϊόντων 

 

10 μέλη 

 

Απαιτείται Ε/Σ 

 

100.000 € 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510, Fax.: 2810-360772,  

E-mail:  espa@proactive.com.gr 

mailto:espa@proactive.com.gr

