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Δικαιολογητικά αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών και των 

Οργανώσεων Παραγωγών 

Το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής 

ενότητας (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκει αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση αναγνώρισης 

2. Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του 

νομικού προσώπου της Ομ.Π ή Ο.Π., με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη 

αξία εμπορευθείσας παραγωγής. 

3. Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων 

οργάνου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει η έγκριση 

σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π.. 

4. Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό 

σύστασης Ομ.Π. ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε-

ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας. 

5. Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας που θα περιγράφει τον τρόπο 

και τα μέσα επίτευξης των στόχων της Ομ.Π. ή Ο.Π., ώστε να εξασφαλίζεται 

η βιωσιμότητά της. 

6. Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π., υπογεγραμμένο από όλα τα 

μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π 

7. Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν 

τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται 

αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) 

τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

αναγνώρισης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που 

διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν. 
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Δικαιολογητικά αναγνώρισης Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών 

  

I. Αναλυτική κατάσταση των νομικών προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως 

Ομάδα Παραγωγών και είναι μέλη του νομικού προσώπου που θέλει να 

αναγνωριστεί σαν Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών. 

 

II. Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. των νομικών προσώπων. – μελών του 

νομικού προσώπου που θέλει να αναγνωριστεί ως Ένωση Οργανώσεων 

Παραγωγών. 

 

III. Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων 

οργάνου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει η έγκριση 

σύστασης και λειτουργίας της Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών. 

 

 

 

 

 


