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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμός 4649

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
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Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2018 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 27(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2018
Προοίμιο.

Για σκοπούς -

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε: L 347,
20.12.2013,
σ. 671.

καλύτερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε: L 347,
20.12.2013,
σελ. 487.

εφαρμογής του άρθρου 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ.1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1698/2005 του Συμβουλίου».
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών
Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2018.
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«αναγνώριση» σημαίνει την διαπίστωση από την αρμόδια αρχή ότι Οργάνωση Παραγωγών ή
Ομάδα Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Ένωση Ομάδων Παραγωγών ή
Διεπαγγελματική Οργάνωση, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις
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προϋποθέσεις, τα οποία καθορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1308/2013
και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 891/2017, τον παρόντα Νόμο και τους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού
Κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν τη δημιουργία τους˙
«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ.

«γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, τα οποία
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και στο Παράρτημα ΙΙ˙
«Διεπαγγελματική Οργάνωση» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοια
οργάνωση από την αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου,
βάσει των άρθρων 158, 159,162 και 163 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συνίσταται σύμφωνα με το άρθρο 4˙
«Ένωση Ομάδων Παραγωγών» σημαίνει το νομικό πρόσωπο του οποίου μέλη είναι Ομάδες
Παραγωγών το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοια ένωση από την αρμόδια αρχή δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 13˙
«Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών». σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται ως
τέτοια ένωση από την αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου,
βάσει του άρθρου 156 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
«επιχειρησιακό πρόγραμμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του
άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013·
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L138,
25.5.2017,
σ.4.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 891/2017» σημαίνει τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
2017/891 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται·
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙
«Μητρώο Αναγνώρισης» σημαίνει το μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή και στο οποίο
καταχωρίζονται οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι Ενώσεις Ομάδων
Παραγωγών, οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις·

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(I) του 1992
96(I) του 1992
41(I) του1994
15(I) του1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000

«νομικό πρόσωπο» σημαίνει εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη είτε στο Μητρώο Εταιρειών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, είτε εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμου˙
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151(I) του 2000
76(I) του 2001
70(I) του 2003
167(I) του 2003
92(I) του 2004
24(I) του 2005
129(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(I) του 2011
157(I) του 2011
198(I) του 2011
64(I) του 2012
98(I) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(I) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(Ι) του 2015
120(Ι) του 2015
40(Ι) του 2016
90(Ι) του 2016
97(Ι) του 2016
17(I) του 2017
33(Ι) του 2017
51(Ι) του 2017.
22 του 1985
68 του 1987
90 του 1989
8(Ι) του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
54(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2007
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
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118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
204(Ι) του 2012
214(Ι) του 2012
15(Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013
107(Ι) του 2013
185(Ι) του 2013
23(Ι) του 2014
122(Ι) του 2014
107(Ι) του 2015
138(Ι) του 2016.
«Ομάδα Παραγωγών» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο δημιουργείται με πρωτοβουλία
παραγωγών γεωργικών προϊόντων, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοια ομάδα από την αρμόδια
αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12˙
«Οργάνωση Παραγωγών» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο δημιουργείται με πρωτοβουλία
παραγωγών γεωργικών προϊόντων, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοια οργάνωση από την αρμόδια
αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 154,
159,160 και 161 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013˙
«παραγωγός» σημαίνει το γεωργό κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013, ο οποίος παράγει γεωργικά προϊόντα·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν
ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Προϊόντα για
τα οποία
αναγνωρίζονται
Ομάδες
Παραγωγών,
Οργανώσεις
Παραγωγών,
Ενώσεις
Ομάδων
Παραγωγών,
Ενώσεις
Οργανώσεων
Παραγωγών και
Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις.
Παράρτημα Ι.
Παράρτημα ΙΙ.
Παράρτημα Ι.
Σύσταση
Συμβουλευτικών
Επιτροπών.

3.-(1) Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική
Οργάνωση δύναται να τύχει αναγνώρισης για τα γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών
προϊόντων που αναφέρονται μόνο στο Παράρτημα Ι.

(2) Ομάδα Παραγωγών ή Ένωση Ομάδων Παραγωγών δύναται να τύχει αναγνώρισης για τα
γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και για τα
γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, για τα οποία καθορίζονται
ελάχιστα κριτήρια στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
4.-(1) Για κάθε γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικών προϊόντων συνίσταται και λειτουργεί η
αντίστοιχη Συμβουλευτική Επιτροπή.
(2) Κάθε Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις, πείρα
και αρμοδιότητα σε σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής και εμπορίας, ως ακολούθως:
(α)

Έναν (1) λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται από τον γενικό διευθυντή του
Υπουργείου αυτού κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος
προεδρεύει όλων των Συμβουλευτικών Επιτροπών.

(β)

Δύο (2) λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι οποίοι ορίζονται από τον γενικό διευθυντή του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από εισήγηση του
Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

(γ)

Έναν (1) λειτουργό της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών ή του Τμήματος Εφόρου
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Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ανάλογα με την περίπτωση, ο οποίος ορίζεται από
τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών ή τον Έφορο Εταιρειών, αντίστοιχα.
(δ)

Δύο (2) λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
οι οποίοι ορίζονται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου αυτού.

(ε)

Έναν (1) λειτουργό του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος ορίζεται από τον
Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών.

(στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών οργανώσεων ο οποίος ορίζεται από αυτές.
Θητεία των
μελών
Συμβουλευτικής
Επιτροπής.

5. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής
είναι τριετής.

Τερματισμός
διορισμού.

6.-(1) Ο διορισμός οποιουδήποτε μέλους Συμβουλευτικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου και
του προέδρου αυτής, δύναται, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, να τερματισθεί, είτε λόγω παρατεταμένης
ασθενείας αυτών, είτε λόγω αδικαιολόγητων απουσιών τους είτε για απρεπή ή αντίθετη με τους
σκοπούς της σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής συμπεριφορά και να αντικατασταθεί το κάθε
μέλος από το πρόσωπο που το έχει ορίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 4.
(2) Σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής
δυνάμει του εδαφίου (1), το νέο μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του
μέλους που αυτό αντικατέστησε .

Αντιπρόεδρος.

7.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει μεταξύ των μελών
της, τον αντιπρόεδρό αυτής.
(2) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου Συμβουλευτικής Επιτροπής τα καθήκοντά του ασκεί
ο αντιπρόεδρος.

Απαρτία,
διαδικαστικά
θέματα.

8.-(1) Απαρτία αποτελούν πέντε (5) μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου του
προέδρου και, σε περίπτωση απουσίας του, του αντιπροέδρου.
(2) Οι αποφάσεις Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων
και ψηφιζόντων μελών.
(3) Ο πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδρίες της επιτροπής και διευθύνει
τη διεξαγωγή των εργασιών της.
(4) Στις συνεδριάσεις Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία περιλαμβάνουν
πλήρη στοιχεία για τις αποφάσεις, τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν, καθώς και το σκεπτικό
αυτών και τα οποία, αφού επικυρωθούν από τα μέλη, υπογράφονται από τον πρόεδρο.

Εξαίρεση
μελών.

9.-(1) Σε περίπτωση που μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον, σε σχέση με το θέμα που εξετάζει Συμβουλευτική Επιτροπή, οφείλει να το δηλώσει στην
Συμβουλευτική Επιτροπή κατά την έναρξη της συνεδρίασης ή αμέσως μόλις διαφανεί από την
τροπή της συζήτησης η ύπαρξη του συμφέροντος του μέλους.
(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την εξαίρεση μέλους από τη συνεδρίαση.

Αρμοδιότητες
Συμβουλευτικής
Επιτροπής.

10.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή γνωματεύει στην αρμόδια αρχή για οποιοδήποτε θέμα
αναγνώρισης, με βάση τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για το
σκοπό αυτό από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδομένους Κανονισμούς, καθώς και
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 891/2017.
(2) Οι γνωματεύσεις Συμβουλευτικής Επιτροπής που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (1), αιτιολογούνται γραπτώς.

Προϋποθέσεις
αναγνώρισης.

11.-(1) Για σκοπούς αναγνώρισης(α)

Οργανώσεων Παραγωγών,

(β)

Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, και

(γ)

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων,
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η Συμβουλευτική Επιτροπή γνωματεύει στην αρμόδια αρχή με βάση τους όρους, τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 152 έως 163 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 891/2017, στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει αυτού .
(2) Για σκοπούς αναγνώρισης (α)

Ομάδων Παραγωγών και

(β)

Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών,

η Συμβουλευτική Επιτροπή γνωματεύει στην αρμόδια αρχή, με βάση τους όρους, τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδομένους
Κανονισμούς.
Διαδικασία
αναγνώρισης
Οργανώσεων
Παραγωγών
και Ομάδων
Παραγωγών.

12. Νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να τύχει αναγνώρισης ως Οργάνωση Παραγωγών ή
ως Ομάδα Παραγωγών, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση, η οποία καθορίζεται από αυτή,
στην οποία αναφέρονται τα γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών προϊόντων για τα οποία αιτείται
αναγνώρισης και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
(α) Αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού
ή,
προκειμένου για
συνεργατική εταιρεία, αντίγραφο των ειδικών κανονισμών και, εφόσον υπάρχουν, και των
εσωτερικών κανονισμών:
Νοείται ότι (i) Σε περίπτωση αίτησης για αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών, τα ανωτέρω
έγγραφα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153, 154.1(δ), 160 και
161.1(δ), ανάλογα με την περίπτωση, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013·
(ii) σε περίπτωση αίτησης για αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών, απαιτείται η
συμμόρφωση με τις πρόνοιες που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·
(β) αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών ή στο
Μητρώο Εταιρειών, ανάλογα με την περίπτωση·
(γ) απόσπασμα των πρακτικών γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου στο οποίο
αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε η υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για αναγνώρισή της
ως Οργάνωση Παραγωγών ή ως Ομάδα Παραγωγών, ανάλογα με την περίπτωση·
(δ)

μητρώο μελών το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των μελών του που είναι
παραγωγοί·

(ε) κατάσταση στην οποία εμφαίνονται η συνολική αξία ή ο όγκος εμπορεύσιμης παραγωγής
κατά γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικών προϊόντων, αναλόγως των απαιτήσεων
συμμόρφωσης με τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης τα οποία καθορίζονται με
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·
(στ) επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών το οποίο συνοδεύεται από μελέτη
ανεξάρτητου ειδικευμένου προσώπου στην οποία αξιολογείται η δυνατότητα υλοποίησης
του επιχειρηματικού σχεδίου·
(ζ)

πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία
εκκαθάρισης·

(η)

αντίγραφο των πιο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για υφιστάμενα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους·

(θ)

βεβαίωση από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή ότι το νομικό πρόσωπο είναι δρώσα
οικονομική οντότητα·

(ι)

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό το οποίο(i) Απαιτείται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 891/2017, ή/και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος
Νόμου, ή
(ii) κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.
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Διαδικασία
αναγνώρισης
Ενώσεων
Οργανώσεων
Παραγωγών και
Ενώσεων
Ομάδων
Παραγωγών.

13. Νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να τύχει αναγνώρισης ως Ένωση Οργανώσεων
Παραγωγών ή ως Ένωση Ομάδων Παραγωγών, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση, η οποία
καθορίζεται από αυτή, στην οποία αναφέρονται τα γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών
προϊόντων για τα οποία αιτείται αναγνώρισης και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α)

Αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού ή, προκειμένου για συνεργατική
εταιρεία, αντίγραφο των ειδικών κανονισμών και, εφόσον υπάρχουν, και των εσωτερικών
κανονισμών·
Νοείται ότι –
(i) σε περίπτωση αίτησης για αναγνώριση Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών, τα
ανωτέρω έγγραφα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 και 160 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013·
(ii) σε περίπτωση αίτησης για αναγνώριση Ένωσης Ομάδων Παραγωγών, απαιτείται η
συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου·

(β)

αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών ή στο
Μητρώο Εταιρειών, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ)

απόσπασμα των πρακτικών γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου στο οποίο
αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε η υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για αναγνώρισή της
ως Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή ως Ένωση Ομάδων Παραγωγών, ανάλογα με την
περίπτωση·

(δ)

μητρώο μελών του νομικού προσώπου·

(ε)

κατάσταση στην οποία εμφαίνεται η συνολική αξία ή ο όγκος εμπορεύσιμης παραγωγής
κατά γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικών προϊόντων, αναλόγως των απαιτήσεων
συμμόρφωσης με τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης τα οποία καθορίζονται στους
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(στ) επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών το οποίο συνοδεύεται από μελέτη
ανεξάρτητου ειδικευμένου προσώπου στην οποία αξιολογείται η δυνατότητα υλοποίησης
του επιχειρηματικού σχεδίου·
(ζ)

πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία
εκκαθάρισης·

(η)

αντίγραφο των πιο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για υφιστάμενα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους·

(θ)

βεβαίωση από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή ότι το νομικό πρόσωπο είναι δρώσα
οικονομική οντότητα·

(ι)

έγγραφο με τους κανόνες συνεργασίας των Οργανώσεων Παραγωγών ή των Ομάδων
Παραγωγών με την Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή την Ένωση Ομάδων Παραγωγών,
αντίστοιχα, στο οποίο περιλαμβάνονται(i)

το δικαίωμα των μελών τους να έχουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εκθέσεις,
έγγραφα και λογαριασμούς που αφορούν το νομικό πρόσωπο·

(ii)

οποιοιδήποτε συμπληρωματικοί κανόνες και όροι ζητηθούν από την αρμόδια αρχή
για συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.1308/2013·

(iii)

η υποχρέωση των μελών, να παραχωρούν στην Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών
ή στην Ένωση Ομάδων Παραγωγών, ανάλογα με την περίπτωση, οποιεσδήποτε
πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία πιθανόν να τους ζητηθούν, περιλαμβανομένων
της αξίας παραγωγής, των δαπανών που υπολογίζονται βάσει του επιχειρησιακού
προγράμματος στην περίπτωση του τομέα των οπωροκηπευτικών, των δαπανών
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του τρέχοντος έτους ή/και των προηγούμενων ετών, και των προβλεπόμενων
ποσοτήτων παραγωγής του επόμενου έτους·
(ια)

αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης στο Μητρώο Αναγνώρισης των μελών του
νομικού προσώπου·

(ιβ)

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό(i)

Το οποίο απαιτείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 891/2017, ή/και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου·

(ii)

κρίνει αναγκαίο η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

14.-(1) Νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να τύχει αναγνώρισης ως Διεπαγγελματική
Διαδικασία
αναγνώρισης
Οργάνωση υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση, η οποία καθορίζεται από αυτή, στην οποία
Διεπαγγελματικών αναφέρονται τα γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών προϊόντων και για τα οποία αιτείται
Οργανώσεων.
αναγνώρισης.
(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) αίτηση, υποβάλλεται από δύο (2) τουλάχιστον εκπροσώπους
οικονομικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013.
(3) Η δυνάμει του εδαφίου (1) αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
(α)

Αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού ή, προκειμένου για συνεργατική
εταιρεία, αντίγραφο των ειδικών κανονισμών και, εφόσον υπάρχουν, και των εσωτερικών
κανονισμών·

(β)

αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών ή στο
Μητρώο Εταιρειών, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ)

απόσπασμα των πρακτικών γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου στο οποίο
αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε η υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για αναγνώρισή της
ως Διεπαγγελματική Οργάνωση·

(δ)

μητρώο μελών του νομικού προσώπου·

(ε)

επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών το οποίο συνοδεύεται από μελέτη
ανεξάρτητου ειδικευμένου πρόσωπου στην οποία αξιολογείται η δυνατότητα υλοποίησης
.
του επιχειρηματικού σχεδίου

(στ) πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία
εκκαθάρισης·

Εξέταση
της αίτησης.

(ζ)

αντίγραφο των πιο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για υφιστάμενα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους·

(η)

βεβαίωση από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή ότι το νομικό
οικονομική οντότητα·

(θ)

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τον τομέα ή τομείς
γεωργικών προϊόντων για τα οποία αιτείται αναγνώρισης, τα μέλη της συγκεντρώνουν
τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των
οικονομικών δραστηριοτήτων της
.
παραγωγής και των σταδίων αλυσίδας εφοδιασμού που εκπροσωπούν

(ι)

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό-

πρόσωπο είναι δρώσα

(i)

το οποίο απαιτείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017 ή/και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ii)

κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

15.-(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει κατά πόσο, οι δυνάμει των άρθρων 12, 13 και 14 αιτήσεις
αναγνώρισης είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει αυτού, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τη γνωμάτευση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, ζητεί και λαμβάνει οποιαδήποτε συμπληρωματικά
στοιχεία και πληροφορίες είτε από τα νομικά πρόσωπα είτε και από οποιαδήποτε άλλη αρχή.
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(2) Η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) αιτήσεις, εκδίδει την
απόφασή της εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, την οποία
κοινοποιεί στον αιτητή με διπλοσυστημένη επιστολή και στη Συμβουλευτική Επιτροπή.
(3) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση αίτησης νομικού προσώπου για αναγνώριση ως
Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική Οργάνωση, ελέγχει
κατά πόσο αυτό συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Τμήματος 1 και 2, του Κεφαλαίου ΙΙΙ, του
Τίτλου II, του Μέρους II, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 .
(4) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής με την οποία το νομικό πρόσωπο αναγνωρίζεται ως
Ομάδα Παραγωγών ή ως Οργάνωση Παραγωγών ή ως Ένωση Ομάδων Παραγωγών ή ως Ένωση
Οργανώσεων Παραγωγών ή ως Διεπαγγελματική Οργάνωση καταχωρίζεται στο Μητρώο
Αναγνώρισης και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (45)
ημερών από τη λήψη της.
(5)

Στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) μητρώο καταχωρίζονται τα ακόλουθα:

(α)

Η επωνυμία και η έδρα της Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ομάδας Παραγωγών ή της
Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών ή της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών ή της
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης·

(β)

ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης για αναγνώριση·

(γ)

ο αύξων αριθμός της καταχώρισης· και

(δ)

τα γεωργικά προϊόντα ή οι τομείς γεωργικών προϊόντων για τα οποία έτυχε αναγνώρισης.

(6) Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό της αναφερόμενης στο εδάφιο (4) καταχώρισης, το
οποίο αποστέλλεται στο νομικό πρόσωπο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης.
Επιχειρηματικό
σχέδιο.

16.-(1) Στο επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών, με το οποίο συνοδεύεται η δυνάμει
των άρθρων 12, 13 και 14 αίτηση του νομικού προσώπου για αναγνώριση, περιλαμβάνονται.

(α)

Η ανάλυση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και αδυναμιών που αντιμετωπίζει

(β)

η παρουσίαση των ευκαιριών, προκλήσεων και κινδύνων που αναμένει κατά τη μελλοντική
λειτουργία του·

(γ)

η ανάλυση των αναγκών του·

(δ)

οι γενικοί στόχοι του και τα περιθώρια βελτίωσής του·

(ε)

η περιγραφή των δράσεων που σκοπεύει να υλοποιήσει εντός των πλαισίων του
επιχειρηματικού σχεδίου·

(στ) τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου·
(ζ)

τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου·

(η)

ο πίνακας δαπανών ανά δράση και έτος·

(θ)

ο προϋπολογισμός του ανά έτος.

(2) Το επιχειρηματικό σχέδιο εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, μετά από γνωμάτευση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ιεραρχική
προσφυγή.

17.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση αναγνώρισης ή αποφασίσει
την ανάκληση της αναγνώρισης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 21, το νομικό
πρόσωπο που επηρεάζεται δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτό της σχετικής απόφασης, να υποβάλει γραπτώς ιεραρχική προσφυγή στον
Υπουργό.
(2)(α) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός
εξετάζει την προσφυγή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ουσιώδη στοιχεία της προσφυγής, καθώς και
την απόφαση της αρμόδιας αρχής και, στην περίπτωση της απόρριψης αίτησης για αναγνώριση,
λαμβάνει υπόψη και τη γνωμάτευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και εκδίδει την αιτιολογημένη
απόφασή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής, είτε
επικυρώνοντας είτε ακυρώνοντας την απόφαση της αρμόδιας αρχής.
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(β) Η δυνάμει της παραγράφου (α) απόφαση του Υπουργού επί της ασκηθείσας προσφυγής
κοινοποιείται γραπτώς στο νομικό πρόσωπο που άσκησε την προσφυγή.
(γ) Σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης της αρμόδιας αρχής ο Υπουργός παραπέμπει
εντός επτά (7) ημερών το θέμα για επανεξέταση από αυτή, η οποία την επανεξετάζει σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
Αίτηση
αναγνώρισης
για περισσότερα
από ένα
γεωργικά
προϊόντα ή τομέα
γεωργικών
προϊόντων.

18.-(1) Σε περίπτωση που Οργάνωση Παραγωγών ή Ομάδα Παραγωγών επιθυμεί να τύχει
αναγνώρισης για περισσότερα από ένα γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών προϊόντων,
ακολουθεί τη αναφερόμενη στο άρθρο 12 διαδικασία για κάθε γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικού
προϊόντος για το οποίο αιτείται να τύχει αναγνώρισης.

Ανάθεση
καθηκόντων.

19.-(1) Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Ομάδων Παραγωγών ή
Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών, δύναται να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση οποιασδήποτε
από τις δραστηριότητές της που οφείλει να εκτελεί, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση
εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 155 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
και του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017.

(2) Οργάνωση Παραγωγών ή Ομάδα Παραγωγών που αιτείται αναγνώρισης για περισσότερα
από ένα γεωργικά προϊόντα ή τομείς γεωργικών προϊόντων, τηρεί στοιχεία, τα οποία υποβάλλει
στην αρμόδια αρχή, σε ξεχωριστά βιβλία και λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των
αναλογούντων μισθών του προσωπικού για κάθε γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικού προϊόντος.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) ανάθεση γίνεται, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
(α)

Της λήψης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της Ομάδας Παραγωγών ή της
Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών ή της Ένωσης
Οργανώσεων Παραγωγών, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία περιλαμβάνονται και
οι λόγοι ανάθεσης ·

(β)

της σύναψης σχετικών συμβολαίων ανάθεσης έργου από την Ομάδα Παραγωγών ή την
Οργάνωση Παραγωγών ή την Ένωση Ομάδων Παραγωγών ή την Ένωση Οργανώσεων
Παραγωγών, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ)

της μη άσκησης ανταγωνιστικής δραστηριότητας με αυτή της Ομάδας Παραγωγών ή της
Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών ή της Ένωσης
Οργανώσεων Παραγωγών, ανάλογα με την περίπτωση, από όλους όσους αναλαμβάνουν
μέσω ανάθεσης τέτοιες δραστηριότητες.

(3) Η Ομάδα Παραγωγών ή η Οργάνωση Παραγωγών ή η Ένωση Ομάδων Παραγωγών ή η
Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της
ανατεθείσας δραστηριότητας.
(4) Η τήρηση των προϋποθέσεων ανάθεσης που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2),
υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής.
Εξουσίες της
αρμόδιας
αρχής.

20.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε να διενεργούν
ελέγχους στις Ομάδες Παραγωγών, στις Οργανώσεις Παραγωγών, στις Ενώσεις Ομάδων
Παραγωγών, στις Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις,
όσον αφορά την εκ μέρους τους τήρηση των προϋποθέσεων αναγνώρισης, ανάλογα με την
περίπτωση, και λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017 ή/και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ώστε να διενεργούν
επιτόπιους ελέγχους στις Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Ομάδων
Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις πριν την
αναγνώρισή τους, για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 11, του
Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017.
(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ώστε να διενεργούν ετήσιους
ελέγχους σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των Ομάδων Παραγωγών, των Οργανώσεων Παραγωγών,
των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών, των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και των
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα κριτήρια
αναγνώρισης, όπως αυτά καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου.
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(4) Το δείγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (3) επιλέγεται με βάση ανάλυση κινδύνου και
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%) των Ομάδων Παραγωγών, των Οργανώσεων
Παραγωγών, των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών, των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και
των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.
(5) Κάθε Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Ομάδων Παραγωγών, Ένωση
Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματική Οργάνωση, ελέγχεται από την αρμόδια αρχή
τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία.
(6) Για σκοπούς διεξαγωγής του ελέγχου που καθορίζεται στα εδάφια (1), (2) και (3)(α) Κάθε Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Ομάδων Παραγωγών,
Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική Οργάνωση παρέχει οποιαδήποτε
στοιχεία και πληροφορίες τούς ζητούνται από την αρμόδια αρχή·
(β)

Κυρώσεις.

οι εξουσιοδοτημένοι από την αρμόδια αρχή αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δύνανται να
προβαίνουν σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
(i)

Να εισέρχονται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση και να επιθεωρούν τις
εγκαταστάσεις συσκευασίας, μεταποίησης, αποθήκευσης και εμπορίας·

(ii)

να έχουν πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία ή σε άλλα χρήσιμα για τους
ελέγχους έγγραφα και στοιχεία και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα
αυτών·

(iii)

να ζητούν κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου.

21.-(1) Σε περίπτωση που, κατά τους ελέγχους που διεξάγονται δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 20, η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση
Ομάδων Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική Οργάνωση, δεν
πληροί τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή στον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 891/2017, αποστέλλει σε αυτήν, το αργότερο εντός
δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης, συστημένη προειδοποιητική επιστολή
στην οποία αναφέρεται η διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν και η προθεσμία για την λήψη των εν λόγω μέτρων, η διάρκεια της οποίας δε δύναται να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής.
(2)(α) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η αναφερόμενη στο εδάφιο (1)
προθεσμία έχει παρέλθει χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση, όπως υποδεικνύεται στην αναφερόμενη
στο εν λόγω εδάφιο συστημένη προειδοποιητική επιστολή, αναστέλλει την αναγνώριση της μη
συμμορφωθείσας Ομάδας Παραγωγών, Οργάνωσης Παραγωγών, Ένωσης Ομάδων Παραγωγών,
Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών ή της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης.
(β) Η δυνάμει της παραγράφου (α) απόφαση της αρμόδιας αρχής για αναστολή,
κοινοποιείται στην επηρεαζόμενη Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Ομάδων
Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική Οργάνωση, ανάλογα με την
περίπτωση, με συστημένη επιστολή, στην οποία καθορίζεται η χρονική διάρκεια της αναστολής της
αναγνώρισης η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
αποστολής της επιστολής και την ενημερώνει ότι, εάν εντός της περιόδου αναστολής δεν ληφθούν
διορθωτικά μέτρα, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), θα ανακληθεί η αναγνώρισή της.
(γ) Κατά την περίοδο αναστολής της αναγνώρισης, η εν λόγω Ομάδα Παραγωγών,
Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Ομάδων Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή
Διεπαγγελματική Οργάνωση δύναται να συνεχίσει τις δραστηριότητές της.
(3) Η αρμόδια αρχή τερματίζει την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) αναστολή, την ημέρα
διεξαγωγής του ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου διαπιστώνεται ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία
διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).
(4) Σε περίπτωση που η καθοριζόμενη δυνάμει του εδαφίου (2) περίοδος παρέλθει, χωρίς
να υπάρξει συμμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή με σχετική
απόφασή της ανακαλεί την αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών, Οργάνωσης Παραγωγών,
Ένωσης Ομάδων Παραγωγών, Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης και η ανάκληση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να
μην πληρούνται οι προϋποθέσεις της αναγνώρισής της, ή, εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί
η εν λόγω ημερομηνία, από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωσή της
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με τις εν λόγω προϋποθέσεις και της κοινοποιεί την απόφασή της αυτή με διπλοσυστημένη
επιστολή.
(5) Σε περίπτωση που Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Ομάδων
Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική Οργάνωση, παρέχει στην
αρμόδια αρχή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, λόγω φυσικών καταστροφών, δυσμενών καιρικών
φαινομένων, ασθενειών ή προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς και παρόλο που έλαβε τα
απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων, δεν είναι σε θέση να τηρήσει τα κριτήρια
αναγνώρισης που αφορούν τον ελάχιστο όγκο ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής τα οποία
καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η
αρμόδια αρχή δύναται, για το εν λόγω έτος, να επιτρέψει όπως ο όγκος ή αξία της απολεσθείσας
παραγωγής ληφθεί υπόψη κατά τον έλεγχο τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης που αφορούν τον
ελάχιστο όγκο ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής.
(6) Σε περίπτωση που Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών, Ένωση Ομάδων
Παραγωγών, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματική Οργάνωση δεν παρέχει στην
αρμόδια αρχή οποιαδήποτε στοιχεία ή εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία, με βάση τα αντικειμενικά
στοιχεία που διαθέτει η αρμόδια αρχή κρίνονται εσφαλμένα, τότε εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι
διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4).
(7) Στην περίπτωση Οργάνωσης Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, η οποία
εφαρμόζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 891/2017.
Εξουσία
έκδοσης
Κανονισμών.

22.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Νόμου δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να
προνοούν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:
(α)

Τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των
Οργανώσεων Παραγωγών, των Ομάδων Παραγωγών, των Ενώσεων Ομάδων
Παραγωγών, των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών
Οργανώσεων·

(β)

τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για ελάχιστο όγκο ή αξία εμπορεύσιμης
παραγωγής, ελάχιστο αριθμό παραγωγών για αναγνώριση, τον τρόπο υπολογισμού
τους ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο τεθεί·

(γ)

τον καθορισμό των απαιτούμενων στοιχείων ή πιστοποιητικών τα οποία συνοδεύουν
την αίτηση αναγνώρισης·

(δ)

τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017·

(ε)

τη διαδικασία ανάκλησης της αναγνώρισης σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξουσία
έκδοσης
διαταγμάτων.

23. Ο Υπουργός, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, δύναται να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα τεχνικής φύσεως για την καλύτερη
εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση.
164(Ι) του 2002
160(Ι) του 2004.

24. Οι περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
Νόμοι του 2002 και 2004, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταργούνται.

Μεταβατική
διάταξη.

25. Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με βάση τον
περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμο ο οποίος
καταργείται με τον παρόντα Νόμο, θεωρούνται ότι είναι αναγνωρισμένες με βάση τον παρόντα
Νόμο στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με αυτόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρα 2 και 3)
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιγραφή

Ορισμός

σιτηρά
αποξηραμένες χορτονομές
λυκίσκος

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
οπωροκηπευτικά
μπανάνες
οίνος
ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και
παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και
διακοσμητικά φυλλώματα
καπνός
βόειο κρέας
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
χοίρειο κρέας
αιγοπρόβειο κρέας
αυγά
κρέας πουλερικών
προϊόντα μελισσοκομίας
μεταξοσκώληκες
λοιπά προϊόντα (π.χ. πατάτες, όσπρια ξερά,
χωρίς λοβό κλπ.)

Όπως ορίζονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1308/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 2 και 3)
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιγραφή

Ορισμός

κρέας κουνελιού

Το σφάγιο κρέας κουνελιού

φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

Καλλιεργούμενα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σε φρέσκια ή
ξηρή μορφή, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013.

