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     ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

    Δυστυχώς 240 χρόνια, μετά την ίδρυση του πρώτου αγροτικού 
συνεταιρισμού στα Αμπελάκια (1778), ερχόμαστε να κάνουμε 
συζήτηση για την αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης στον 
αγροτικό τομέα. 

     Για κάτι δηλαδή, που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και να 
αποτελεί πάγια τακτική. 

     Ο τρόπος που λειτούργησαν όλα αυτά τα χρόνια οι 
συνεταιρισμοί, οδήγησε στην απαξίωση του “συνεταιρίζεσθαι”. 

     Παρ΄ όλα αυτά, η αναγκαιότητα συλλογικής δράσης, είναι 
αναγκαία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την 
απελευθέρωση της αγοράς, αλλά και λόγω της κρίσης στην 
Ελλάδα. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛ. ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΟΜ.Π. 

 - Οργάνωση - προγραμματισμός καλλιέργειας - παραγωγής. 

 - Αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης. 

 - Έλεγχος της αγοράς - συμβολαιακή γεωργία. 

 - Μείωση κόστους παραγωγής. 

 - Ενίσχυση εξαγωγικής δύναμης. 

 - Ενίσχυση παραγωγής και προώθησης πιστοποιημένων, ποιοτικών 

    προϊόντων. 
 

 - Ενίσχυση σύστασης και λειτουργίας (μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020). 

 - Ευνοϊκότεροι όροι ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο. 

 - Υλοποίηση πολυετών επενδυτικών προγραμμάτων ανέφικτων από 

    μεμονωμένους παραγωγούς. 

 - Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στα επενδυτικά μέτρα του 

   ΠΑΑ 2014-2020. 



ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Νομικά πρόσωπα Εμπορικού δικαίου 

    Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ 

Νομικά πρόσωπα Συνεταιριστικού δικαίου 

    Αγροτικός συνεταιρισμός, Ε.Α.Σ. 

Νομικά πρόσωπα Αστικού δικαίου 

    Κοιν. Σ. Επ. 



    ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

  - Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς 
νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή 
του εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα 
μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του 
αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική 
ικανότητα. 

 - Οι Ομ.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία 
παραγωγών, φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που ασκούν αγροτική 
δραστηριότητα. 



   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΜ.Π. 

    Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών. 

 

    - Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. 

    - Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και  

      Ελέγχου. 
 

      Αντίστοιχες Δευτεροβάθμιες Επιτροπές στην 

      έδρα της Περιφέρειας (Θεσσαλονίκη). 



  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 - Σύσταση Νομικού Προσώπου. 

 - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ν.π. 

 - Πιστοποιητικό ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε 
πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση. 

 - Ελάχιστος αριθμός μελών Ομ.Π.  5 (πέντε) 

   φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 - Η αναγνώριση χορηγείται για ένα, μόνο προϊόν. 

 - Τα μέλη του ν.π. δεν μπορούν να είναι σε άλλη 
Ομ.Π. για το ίδιο προϊόν. 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
- Υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π.  

- Υποχρέωση των παραγωγών μελών της Ομ.Π. να εφαρμόζουν τους 

   κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. 

 - Υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που  

   απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομ.Π. 

 - Υποχρέωση των μελών να διακινούν μέσω της Ομ.Π τουλάχιστον το 80% της  

   παραγωγής τους. 

 - το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων που θα κατέχει 

   φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομ.Π. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 

   από το 20%.  

 - Η ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ομ.Π. δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

   του ενός έτους. 

 - Πρόβλεψη για επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π., σε περίπτωση 

   παραβάσεων των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό, 

   καθώς και καθορισμό κανόνων για την αποδοχή νέων, την οικειοθελή 

   αποχώρηση, καθώς και την διαγραφή μελών. 



  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 - Υποβολή αίτησης με απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

 - Έκδοση Απόφασης Αναγνώρισης από την αρμόδια 

    Επιτροπή (Π.Ε.Α.) 

 

 - Παρακολούθηση της λειτουργίας της Ομ.Π. 



  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 - Καν. ΕΕ 1308/2013 
 

 - Καν. 1305/2013 
 

 - Καν. 1821/2016 
 

 - Υ.Α. 397/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/2017) 
 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

    Παντελαίος Δημήτριος, Αγατσιώτης Αθανάσιος, 
Κουτσουμαράκης Αναστάσιος, γεωπόνοι 

    τηλ.: 2321355230, 2321355211, 2321355207 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


