ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36/1986
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης
Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών.
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ/τος καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αναγνώρισης
των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Ομάδων
Παραγωγών (Ε.Ο.Π.).
Άρθρο 2
Έννοια Ομάδων Παραγωγών
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού, ως
ομάδες παραγωγών νοούνται ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
που απασχολούνται με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 38 της Συνθήκης της ΕΟΚ, και οι οποίες
προβλέπονται, συνιστώνται και λειτουργούν στα πλαίσια της σχετικής
νομοθεσίας της ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και για τους
σκοπούς που καθορίζονται στη νομοθεσία αυτή.
2. Ως Ομάδες Παραγωγών αναγνωρίζονται οι ενώσεις της
προηγουμένης παραγράφου, που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τους οικείους, κατά τομέα
παραγωγής, Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
3. Όπου στις επόμενες διατάξεις γίνεται χρήση του όρου
«Ομάδες Παραγωγών» (Ο.Π.) νοούνται και οι «Ενώσεις
Ομάδων Παραγωγών» (Ε.Ο.Π.).
Άρθρο 3
(Οι διατάξεις του άρθρου 3 έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με το
άρθρο 60 του Ν. 2637/98)
Επιτροπές αναγνώρισης ομάδων παραγωγών
1. Για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) του
άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α'), όπως η παράγραφος 1 του
άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 230/1991
(ΦΕΚ 86 Α'), λειτουργεί:
α) Μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα
κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος,
που συνίσταται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και
συγκροτείται από:
αα) Τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσιακής μονάδας
Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού
Διαμερίσματος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο

Όπως
τροποποιήθηκε
και ισχύει με το
άρθρο 1 του Π.Δ.
230/91

αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Προκειμένου για
αναγνώριση ομάδων παραγωγών της αλιείας ως πρόεδρος ορίζεται
ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας, της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, με αναπληρωτή του αναπληρωτή
αυτού στα κύρια καθήκοντά του.
ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου
Διοικητικού ή Οικονομικού, με βαθμό Α' η Β' και εν ελλείψει
υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της
ίδιας Διεύθυνσης κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
με βαθμό Α'.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του
οικείου νομού, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ε.Α.Σ. του ίδιου νομού. Αν
στο νομό υπάρχουν δυο ή περισσότερες Ε.Α.Σ., ο εκπρόσωπος
των αγροτικών συνεταιρισμών προτείνεται από την Ε.Α.Σ. που
συνολικά έχει το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του
οικείου νομού, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την
ομοσπονδία αγροτικών συλλογών του ίδιου νομού. Αν υπάρχουν
δυο ή περισσότερες ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων στην
περιφέρεια του νομού, ο εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων
προτείνεται από την ομοσπονδία που έχει συνολικά το
μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών. Αν στην περιφέρεια του
νομού δεν υπάρχει ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, ο
εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του προτείνεται από τον
αγροτικό σύλλογο που έχει τα περισσότερα μέλη.
εε) Τον υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση της παραγράφου
2 του άρθρου 4 του παρόντος ως τεχνικό εισηγητή, με δικαίωμα
ψήφου.
Αν οι·φορείς των εδαφίων γγ΄ και δδ' της περίπτωσης α της
παρούσας παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους των
αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλογών με τους
αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήψη
της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του οικείου Νομάρχη οι
εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον οικείο
Νομάρχη.
Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους
ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια
απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του,
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης της περίπτωσης α' της
παρούσας παραγράφου.
β) Μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα
κάθε Περιφέρειας, που συνιστάται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και συγκροτείται από:
αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης
της οικείας Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο
αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Προκειμένου για
αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως
Πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας της

οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα, στην περιφέρεια
της οποίας έχει έδρα η ομάδα παραγωγών που ζητεί την
αναγνώρισή της, με αναπληρωτή του νόμιμο αναπληρωτή αυτού
στα κυρία καθήκοντά του.
ββ) Έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό
Α' και εν ελλείψει με βαθμό Β' ή κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ).
γγ) Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού
Ελέγχου.
Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα
της αλιείας ως τακτικό μέλος της επιτροπής με τον αναπληρωτή
του ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων των
υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας και εν
ελλείψει αυτών ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων
Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών και έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων
του νομού στον οποίο έχει την έδρα η υπό αναγνώριση ομάδα
παραγωγών, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, με
ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων γγ' και δδ' της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου.
Αν οι φορείς των εν λόγω εδαφίων δεν προτείνουν τους εν
λόγω εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης
πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, οι
εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της ίδιας Περιφερείας. μέλη της
Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια
απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του,
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας.
Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Γεωργικής
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ως γραμματέας της επιτροπής
με τον αναπληρωτή του ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της
οικείας Περιφέρειας.
Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της υποπερίπτωσης αα' ή
της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της προηγούμενης
παραγράφου ως μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης
ορίζονται σε αντικατάσταση αυτών αντίστοιχα:
α) Δύο (2) προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων
της οικείας Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας ορίζεται
πρόεδρος της επιτροπής και ο άλλος αναπληρωτής του.
Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον

Άρθρο 4 παρ. 24
του Ν. 2732/99

Άρθρο 4 παρ. 25
του Ν. 2732/99

Άρθρο 4 παρ. 23
του Ν. 2732/99

τομέα της αλιείας ως πρόεδρος της Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του ορίζονται προϊστάμενοι υπηρεσιών αλιείας των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της
οικείας Περιφέρειας, και σε περίπτωση έλλειψης αναπληρωτή από
την παραπάνω υπηρεσία, ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο
νόμιμος αναπληρωτής του στα κύρια καθήκοντά του.
Σε περίπτωση κωλύματος ή εξαιρέσεως του προέδρου και του
αναπληρωτή του, ως πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή
του ορίζονται προϊστάμενοι Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον
Υπουργό Γεωργίας.
β) Ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του υπηρεσιακών
μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων
κλάδων και βαθμών με τους προβλεπόμενους στην υποπερίπτωση
ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
2. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει αιτήσεις
αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης της αναγνώρισης ομάδων
παραγωγών, που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρεία της,
με εξαίρεση τις αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης
αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου.
Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές
κατά των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών Αναγνώρισης, καθώς και επί
των ειδικών περιπτώσεων οργανώσεων παραγωγών της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
3. Οι Επιτροπές Αναγνώρισης της προηγουμένης παραγράφου
συνέρχονται σε συνεδρίαση ύστερα από γραπτή πρόσκληση των
Προέδρων τους, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Οι προσκλήσεις ανακοινώνονται για μεν την Πρωτοβάθμια
Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για δε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου στον οποίο
έχει την έδρα του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας και
επιδίδονται με απόδειξη στα μέλη των Επιτρόπων τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Η συμμετοχή στις Επιτροπές αναπληρωματικού μέλους
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
τακτικού, γενομένης ρητής μνείας στα πρακτικά.
Οι πράξεις των Επιτροπών διατυπώνονται στα πρακτικά, που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά
αναγράφονται όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων μελών και
καταχωρίζεται η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων.
Της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης καθώς και στην Άρθρο 4 παρ. 26
περίπτωση που η επιτροπή αυτή λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια του Ν. 2732/99
Επιτροπή Αναγνώρισης κατά την παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου, εξαιρούνται τα μέλη αυτής που προέρχονται από
υπηρεσιακές μονάδες γεωργίας ή αλιείας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων ή των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων στην

περιφέρεια των οποίων έχουν την έδρα τους οι κρινόμενες προς
αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης ομάδες ή οργανώσεις
παραγωγών. Στην περίπτωση της εξαίρεσης αυτής τα εξαιρούμενα
τακτικά μέλη αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές τους.
Οι Επιτροπές συνεδριάζουν με την παρουσία τριών (3)
τουλάχιστον μελών, για δε τη λήψη αποφάσεων απαιτείται
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για
τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης
εκδίδονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά την έκδοση των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου
καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 36/1986 και
παύει η λειτουργία των αντίστοιχων Επιτροπών Αναγνώρισης που
συγκροτήθηκαν με τις ίδιες διατάξεις.
5. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 36/1986 αναφέρεται
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Αναγνώρισης ομάδων παραγωγών ως τοιούτες νοούνται
οι αντίστοιχες επιτροπές του παρόντος άρθρου.
6. Οι ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων αναγνώρισης ή
προτάσεων
ανακλήσεως
αναγνώρισης
των
οργανώσεων
παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού
(Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου κρίνονται από τη
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία στην προκείμενη
περίπτωση λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης.
Καθήκοντα εισηγητή στην περίπτωση αυτή ασκεί το μέλος της
ίδιας επιτροπής του εδαφίου ββ' της περίπτωσης β' της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της αναφερόμενης
επιτροπής κρίνονται από Επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία της αναγνώρισης ή ανάκλησης της αναγνώρισης των
οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου, η προθεσμία
ασκήσεως της προσφυγής του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
7. Προκειμένου για Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) ακατέργαστου Άρθρο 26 παρ. 2
καπνού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2075/92 (ΕΕ L 215), όπως του Ν. 2732/99
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των
Πρωτοβάθμιων
Επιτροπών
Αναγνώρισης
κρίνονται
από
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης που λειτουργεί στην

κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η Επιτροπή αυτή
συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται η συγκρότηση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία
της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 3α
Προαναγνώριση ομάδων παραγωγών
Για την προαναγνώριση των ομάδων παραγωγών σύμφωνα με Άρθρο 61 του Ν.
τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του 2637/98
προηγούμενου άρθρου του παρόντος και οι διατάξεις του π.δ.
36/1986, όπως κάθε φορά ισχύει. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 6. 7, 8, 9 του π.δ. 614/1981 (ΦΕΚ 155 Α΄),
που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.
36/1986.
Άρθρο 4
Διαδικασία αναγνώρισης
1. Η Ο.Π. η οποία ενδιαφέρεται για την αναγνώριση,
υποβάλλει στη Δ/νση Γεωργίας στην περιφέρεια της οποίας έχει
την έδρα της, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια
Επιτροπή Αναγνώρισης. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να
συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά.
α) Αντίγραφο συστατικής πράξης, ανάλογα με τη νομική μορφή
της οργάνωσης.
β) Αποδεικτικά έγγραφα ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις
για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας που προβλέπεται από
τη νομοθεσία για κάθε νομική μορφή οργάνωσης.
γ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν
τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο
εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με τη νομική
μορφή της Ο.Π., εφόσον αυτή έχει συσταθεί ένα (1)
τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης αναγνώρισης.
2. Η Επιτροπή συνέρχεται σε τριάντα (30) το πολύ ημέρες από
την υποβολή της αίτησης. Υπόψη της Επιτροπής τίθενται τα
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου και Έκθεση από
την οποία πρέπει να προκύπτει αν η Ο.Π. εκπληρώνει ή όχι τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι Κοινοτικοί
Κανονισμοί. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από υπάλληλο, που
ορίζεται από το Δ/ντή Γεωργίας και προκειμένου για την
αναγνώριση Ο.Π. βάμβακος ή προϊόντων Αλιείας, από τον
Προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του
Οργανισμού Βάμβακος ή της εποπτείας Αλιείας.
3. Η Επιτροπή αναγνώρισης, με βάση τα δικαιολογητικά,
κρίνει αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση,
εκτιμά τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης, ερευνά αν πληρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 του

Δ/τος αυτού και αν η λειτουργία της Ο.Π. είναι δυνατό να
βοηθήσει στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της
Γεωργίας και στην κοινή οργάνωση της αγοράς του σχετικού
προϊόντος και εκδίδει την απόφασή της για την αποδοχή της
αίτησης και την αναγνώριση της Ο.Π. ή για την απόρριψή της.
Η Επιτροπή Αναγνώρισης υποχρεούται να εκδώσει την
απόφασή της, πλήρως αιτιολογημένη, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη συζήτηση της υπόθεσης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει
άπρακτη θεωρείται ότι η αίτηση απορρίφθηκε. Η απόφαση της
επιτροπής με φροντίδα του, Γραμματέα της τοιχοκολλάται στο
Νομαρχιακό
Κατάστημα
και
κοινοποιείται
στους
ενδιαφερομένους με απόδειξη.
4. Η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, με τη φροντίδα
επίσης του Γραμματέα της αποστέλλεται:
α) Στη Δ/νση Γεωργίας για την καταχώριση σε Ειδικό ΒιβλίοΜητρώο Ο.Π. που τηρείται απ' αυτή. Στο Μητρώο Ο.Π.
αναφέρεται η επωνυμία και η έδρα της Ο.Π., ο αριθμός και η
ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης, η ημερομηνία και ο
αύξων αριθμός καταχώρησης και η Κοινοτική Πράξη με βάση την
οποία έγινε η αναγνώριση. Από την ημερομηνία καταχώρισης της
απόφασης στο Μητρώο, ισχύει η αναγνώριση για την Ο.Π.
Αποφάσεις αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών προϊόντων
αλιείας ή βάμβακος αποστέλλονται και στην αρμόδια κατά τόπο
Εποπτεία Αλιείας ή περιφερειακή Υπηρεσία του Οργανισμού
Βάμβακος αντίστοιχα.
β) Στη Δ/νση Γεωργικού Συνεταιρισμού του Υπουργείου
Γεωργίας για καταχώριση στο Γενική Μητρώο Ο.Π. στο οποίο
γράφονται τα πιο πάνω στοιχεία.
γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Γεωργίας και στον Οργανισμό Βάμβακος, εφόσον
πρόκειται για Ο.Π. Βάμβακος για καταχώριση σε ειδικό βιβλίο
Μητρώο Ο.Π. που τηρείται χωριστά για κάθε Κοινοτικό
Κανονισμό. Στο βιβλίο αυτό γράφονται τα πιο πάνω στοιχεία
και ο αύξων αριθμός του Γενικού Μητρώου.
5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής η Οργάνωση που ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως
Ο.Π. μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Αναγνώρισης, μέσα σε δέκα ημέρες από την
επακολουθούσα της τοιχοκολλήσεως επίδοσή της σύμφωνα με την
παρ. 3, του παρόντος με αίτησή τους που κατατίθεται στην
αρμόδια Δ/νση Γεωργίας και απευθύνεται στην Δευτεροβάθμια
Επιτροπή αναγνώρισης.
Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκαλείται σε δεκαπέντε (15)
το πολύ ημέρες για τη συζήτηση της προσφυγής. Μέσα σε άλλες
δεκαπέντε (15·) ημέρες από τη συζήτηση, η Δευτεροβάθμια
Επιτροπή. υποχρεούται να εκδόσει την απόφασή της. Ως προς τη
δημοσίευση της απόφασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4
του άρθρου αυτού.
6. Η απόρριψη αίτησης .αναγνώρισης Ο.Π. δεν αποκλείει το
δικαίωμα της Ομάδας να ξαναζητήσει αναγνώριση, εφόσον

συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, οι οποίες
επέβαλαν την απορριπτική απόφαση.
Άρθρο 4α
Συμμετοχή μη παραγωγών σε Ομάδες Παραγωγών
1. Ομάδες παραγωγών για την από κοινού παραγωγή και Άρθρο 2 του Π.Δ.
εμπορία γεωργικών προϊόντων, .σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 230/91
οικείους, κατά τομέα παραγωγής, Κανονισμούς της ΕΟΚ, μπορεί να
αναγνωρίζονται για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και
στην περίπτωση κατά την οποία μετέχουν σ' αυτές ως μέλη μη
.παραγωγοί, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι .παραγωγοί-μέλη
θα διατηρούν με την πλειοψηφία τους τον έλεγχο στη λήψη
αποφάσεων της ομάδας.
2. Για την κατοχύρωση της διατήρησης του ελέγχου των
αποφάσεων της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται ότι οι μετοχές
ομάδων παραγωγών που συγκροτούνται υπό μορφή Ανώνυμης
Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορεί να μεταβιβάζονται εν ζωή
μόνο σε ιδρυτικά μέλη ή σε πρόσωπα που πληρούν, κατά περίπτωση,
τους όρους που θέτονται από τους οικείους; κατά τομέα παραγωγής,
Κανονισμούς της ΕΟΚ και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι από τη
μεταβίβαση αυτή δεν θίγεται ο υπό των παραγωγών-μελών έλεγχος
των αποφάσεων της εταιρείας και ότι σε καμιά περίπτωση θα
συγκεντρώνεται η πλειονότητα των μετοχών σε ένα πρόσωπο.
Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου ισχύουν ανάλογα και για
τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ομάδων παραγωγών που
συγκροτούνται υπό μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
Άρθρο 5
Ανάκληση αναγνώρισης
1. Η αναγνώριση των Ο.Π. υπόκειται σε ανάκληση όταν
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την αναγνώριση η δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται από την περί Ομάδων Παραγωγών νομοθεσία και
τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.
2. Η ανάκληση της αναγνώρισης γίνεται με απόφαση της
Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής
Αναγνώρισης,
ύστερα
από
αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας για την εποπτεία και τον
έλεγχο των Ο.Π. υπηρεσίας.
Για την απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης ισχύουν, κατά
τα λοιπά, αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου .4 του Διατάγματος
αυτού.
Αν η Δευτεροβάθμια Επιτροπή αναγνώρισης, στην οποία
ασκήθηκε προσφυγή κατά απόφασης ανάκλησης αναγνώρισης της
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, δεν εκδόσει την απόφασή της μέσα στις
προθεσμίες του πιο πάνω άρθρου, θεωρείται ότι έγινε δεκτή η
προσφυγή.
3. Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την ανάκληση της αναγνώρισης

αναστέλλονται οι χορηγήσεις κινήτρων και λοιπών ενισχύσεων.
Τα κίνητρα και οι ενισχύσεις χορηγούνται αναδρομικά μετά την
ακύρωση της απόφασης ανάκλησης από τη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή ή την πάροδο της προθεσμίας για την
έκδοση απόφασης από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή.
Η Ο. Π. χάνει κάθε δικαίωμα που στηρίζεται στην αναγνώριση
από τη στιγμή που η απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης γίνει
οριστική.

Άρθρο 6
Επανάκριση αναγνωρισμένων Ο.Π
1. Οι Ο.Π. που έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με το Π.Δ.
614/1981 «περί αναγνωρίσεως ομάδων παραγωγών και των
ενώσεων αυτών» (ΦΕΚ 155 Α') ή με Υπουργικές αποφάσεις,
υπόκεινται στη διαδικασία αναγνώρισης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Δ/τος αυτού, κατόπιν αιτήσεών των στις αρμόδιες
Δ/νσεις Γεωργίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Δ/τος
αυτού. Η αναγνώριση Ο.Π. η οποία δεν υπέβαλε αίτηση μέσα
στην προθεσμία αυτή θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Για την
επανάκριση των Ο.Π. του άρθρου αυ- του όλες οι προθεσμίες του
άρθρου 4του παρόντος υπολογίζονται στο διπλάσιο.
2. Από τη δημοσίευση του Δ/τος αυτού οι κεντρικές υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ/νσεις
Γεωργίας τους φακέλους των Ο.Π. που έχουν αναγνωρισθεί με
υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 7
Διατάξεις που καταργούνται-Έναρξη ισχύος
1. Καταργείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Π.Δ.
614/1981, πλην των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8 και 9 αυτού,
όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η ισχύς του Δ/τος αυτού αρχίζει μετά ένα (1) μήνα από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Διατηρούμενο σε ισχύ άρθρο 6 του Π. Δ/τος 614/81
Τηρούμενα βιβλία
1. Υπό των Ο.Π., μετά την ειδικήν αυτών αναγνώρισην,
πέραν των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων βιβλίων
στοιχείων και λογαριασμών, τηρούνται και τα κάτωθι βιβλία,
στοιχεία και λογαριασμοί:
α) Βιβλίον Μητρώου μελών της Ο. Π., θεωρημένον υπό του

οικείου Ειρηνοδικείου.
β) Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων; του αρμοδίου δια την
λήψιν αποφάσεων οργάνου της Ο. Π.
γ) Έκθεσις ετησίου προγραμματισμού και απολογισμού
εργασιών ταύτης.
δ) Λογαριασμοί αφορώντες εις το αντικείμενον της
συνεργασίας ως ούτοι θα ορίζονται λεπτομερώς δια αποφάσεων
του Υπουργού Γεωργίας.
Διατηρούμενο σε ισχύ άρθρο 7 του Π. Δ/τος 614/81
Εποπτεία-Έλεγχος-Καθοδήγησις
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των έχουσών ειδικών
Αναγνώρισιν, Ο.Π. εις ότι αφορά την κατά το διάστημα της
λειτουργίας αυτών διατήρησιν των όρων και προυποθέσεων
ειδικής αναγνωρίσεως του παρόντος Διατάγματος ανήκει εις την
αρμοδιότητα της οικείας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Γεωργίας όπου η έδρα της Ο.Π ασκουμένη δια
των αρμοδίως υπ’ αυτής εξουσιοδοτουμένων οργάνων.
2. Εκάστη Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας
έχει την επιμέλειαν και την συμβουλευτικήν καθοδήγησιν των
ειδικώς αναγνωρισμένων Ο.Π. εις ότι αφορά την εκπλήρωσιν
των σκοπών δι’ ους έτυχον ειδικής αναγνωρίσεως.
3. Προκειμένου περί Ο.Π. των οποίων το αντικείμενον συνεργασίας
δια την από κοινού προσφοράν και εμπορίαν αφορά αποκλειστικώς τον
βάμβακα, αι περί ων η προηγούμενη παράγραφος αρμοδιότητες
ανήκουν εις την οικείαν περιφερειακήν υπηρεσίαν του Οργανισμού
Βάμβακος.
4. Επί εθνικού επιπέδου το έργον της εποπτείας και της
καθοδηγήσεως των ανεγνωρισμένων κατά το παρόν Διάταγμα Ο.Π.
ασκείται, εν συνεργασία και με τας καθ’ ύλην αρμοδίας
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας,
υπό:
α) Της Διευθύνσεως Εγγείου Αναδιαρθρώσεως και
Συνεργατισμού του Υπουργείου Γεωργίας εις ότι αφορά
γεωργοοικονομικά και διαρθρωτικά θέματα αφορώντα εις την
συγκρότησιν και λειτουργία των Ο.Π.
β) Της Διευθύνσεως Γεωργικού Συνεργατισμού του Υπουργείου
Γεωργίας δια θέματα νομικοδιοικητικά και οργανωτικά.
γ) Της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Βάμβακος
προκειμένου περί Ο. Π. ή παρών παρ. 3.
5. Η ανωτέρω αρμοδιότης εποπτείας και ελέγχου των ειδικώς
αναγνωρισμένων Ο. Π., αφορώσα εις τα περί ων η παράγραφος 1
του παρόντος άρθρου θέματα δεν υποκαθιστά ουδέ υπεισέρχεται εις
τα δικαιώματα και την διαδικασία ελέγχου και εποπτείας υπό
οργάνων προβλεπομένων υπό των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων δι
εκάστην μορφήν Ο. Π. ως και υπό του καταστατικού αυτών.
6. Αι ειδικώς ανεγνωρισμέναι Ο.Π. μη συνεταιριστικής
μορφής, υποχρεούνται όπως θέτουν εις την διάθεσιν των, κατά την

παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξουσιοδοτημένων οργάνων τα κατά το
άρθρον 6 τηρούμενα βιβλία και στοιχεία αυτών και δύνανται να
δέχονται την παρουσίαν των ανωτέρω οργάνων εις τας γενικάς αυτών
συνέλευσεις. Ως προς τας συνεταιριστικάς οργανώσεις και τας
κοινοπραξίας αυτών, ή ανωτέρω υποχρέωσεις αφορά μόνο εις θέματα
αναγόμενα εις δραστηριότητας δι’ ας έτυχον της ειδικής
αναγνωρίσεως.
7. Η Διεύθυνσις Εγγείου Αναδιαρθρώσεως και Συνεργατισμού
αποτελεί, ως υπηρεσιακή μονάς του Υπουργείου Γεωργίας, τον
σύνδεσμον με τα αρμόδια όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δια
την εποπτείαν, έλεγχον, παροχήν κινήτρων και λήψιν αποφάσεων
προς δραστηριοποίησιν των Ο.Π. ειδικής αναγνωρίσεως και εις ότι
αφορά τας δραστηριοτητάς των δια τας οποίας έχουν τύχει της
ειδικής αναγνωρίσεως εντός των πλαισίων της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής.
Διατηρούμενο σε ισχύ άρθρο 8 του Π. Δ/τος 614/81
Οικονομικά κίνητρα
Εις τας ειδικώς αναγνωριζομένας κατά τας διατάξεις του παρόντος
Ο.Π. δύναται να παρέχωνται, πέραν των προβλεπόμενων υπό των εν
άρθρω 2 μνημονευόμενων κοινοτικών·πράξεων κινήτρων και
βοηθειών·,αί υπό των κειμένων διατάξεων της Εθνικής νομοθεσίας
πρόσθετοι ενισχύσεις και κίνητρα δια την ενθάρρυνσιν της
συγκροτήσεως αυτών, την αντιμετώπισιν βασικών αναγκών
λειτουργίας των.
Διατηρούμενο σε ισχύ άρθρο 9 του Π. Δ/τος 614/81
Βραβεία
1. Εις τας ειδικώς αναγνωρισμένας κατά τας διατάξεις του
παρόντος
Ο. Π. αι οποίαι αναπτύσσουν πρωτοπόρον, υποδειγματικήν
η ιδιαιτέρως επιτυχή δραστηριότητα, δύναται να χορηγούνται
χρηματικά βραβεία, είς δε τους υπευθύνους εκπροσώπους αυτών
τιμητικαί διακρίσεις και ηθικαί αμοιβαί.

