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Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020  
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 15(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ  
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2016  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
26(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020  και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δημιουργίας 
Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμο του 2016 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμοι του 2016 και 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 
«εισόδημα»,  με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

  
 
 
 

118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2003 
195(Ι) του 2004 
  92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 
  80(Ι) του 2007 
138(I) του 2007 
  32(Ι) του 2009 
  45(Ι) του 2009 
  74(Ι) του 2009 

«“εισόδημα” σημαίνει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από εργασία, απασχόληση, 
συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους, μερίσματα και επιδοτήσεις εισοδηματικής φύσεως από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα υπόκειται σε 
φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.». 
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110(Ι) του 2009 
  41(Ι) του 2010 
133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011 
102(Ι) του 2012 
188(Ι) του 2012 
  19(Ι) του 2013 
 26(Ι0 του 2013 
  27(Ι) του 2013 
  17(Ι) του 2014 
115(Ι) του 2014 
134(Ι) του 2014 
170(Ι) του 2014 
116(Ι0 του 2015 
187(Ι0 του 2015 
 212(Ι) του 2015 
 110(Ι) του 2016 
 119(Ι) του 2017 
 134(Ι) του 2017 
 165(Ι) του 2017 
   51(Ι) του 2018 
   96(Ι) του 2018 
 122(Ι) του 2018 
139(Ι0 του 2018 
  27(Ι0 του 2019 
   28(Ι) του 2019 
  63(Ι) του 2019 
151(Ι) του 2019 
152(Ι) του 2019 

173(Ι) του 2019. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)    Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) αυτού ως ακολούθως: 
    
   (i) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη ΟΑΠ 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι 
δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε 
θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών 
φυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή διατάγματος του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 15,» . και 

 
(ii) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) αυτής με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 
    
    «(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι  είναι εγγεγραμμένοι στο Μη-

τρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος 
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους 
δραστηριότητας, για τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στο Μητρώο, είναι τουλάχιστον 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισοδημάτων τους: 

 
        Νοείται ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων από την άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά την τελευταία διετή περίοδο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο.».  

   
  (β)    με την τροποποίηση της παραγράφου (β) αυτού ως ακολούθως: 

 
   (i) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) αυτής, των λέξεων «το Τμήμα» 

(πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «των Υπηρεσιών». και 
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   (ii) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη ΟΑΠ 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι 
δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε 
θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών 
φυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή διατάγματος του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 15,» . και 

 
(iii) με την αντικατάσταση της  υποπαραγράφου (iii) αυτής, με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 
    
   «(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι  είναι εγγεγραμμένοι στο Μη-

τρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος 
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους 
δραστηριότητας, για τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στο Μητρώο, είναι τουλάχιστον 
το πενήντα τοις εκατό (50%) των εισοδημάτων τους:. 

 

Νοείται ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων από την άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά την τελευταία διετή περίοδο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο.». 

    
  (γ)     με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού ως ακολούθως: 

 
(i) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) αυτής των λέξεων «το Τμήμα»  

(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «των Υπηρεσιών».   
    
   (ii) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη ΟΑΠ 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι 
δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε 
θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών 
φυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή διατάγματος του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 15» .  και  

 
(iii)  με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) αυτής, με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 
    
         «(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μη-

τρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος 
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους 
δραστηριότητας, για τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στο Μητρώο, είναι τουλάχιστον 
το τριάντα τοις εκατό (30%) των εισοδημάτων τους: 

 
              Νοείται ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων από την άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά την τελευταία διετή περίοδο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο.». 

   
  (δ)  με την τροποποίηση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: 
    
   (i) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη ΟΑΠ 

(τρίτη γραμμή), της φράσης «ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι 
δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε 
θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών 
φυτών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή διατάγματος του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 15» . και 

 
(ii) με την αντικατάσταση της  υποπαραγράφου (iii) αυτής, με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 
 

   «(iii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των 
εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, 
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για τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής τους για εγγραφή στο Μητρώο, είναι τουλάχιστον το τριάντα τοις 
εκατό (30%) των εισοδημάτων τους:. 
 

Νοείται ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων από την άσκηση γεωργικής 
δραστηριότητας υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά την τελευταία διετή περίοδο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο.».  

    
  (ε)     με την τροποποίηση της παραγράφου (στ) αυτού, ως ακολούθως: 

 
   (i) Με την αντικατάσταση των λέξεων «σύνταξη γήρατος»  (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις «θεσμοθετημένη σύνταξη γήρατος».   
 

   (ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Ασφαλίσεων» (δεύτερη γραμμή), των 
λέξεων «από τις 3 Οκτωβρίου 2001 και μετά,» . 

 
(iii) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) αυτής (τρίτη γραμμή) της λέξης 

και του αριθμού «δέκα (10)» με τη λέξη και τον αριθμό «επτά (7)». και  
 
(iv) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) αυτής, με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 
    
   «(ii)  βεβαίωση  από τον ΟΑΠ ότι τουλάχιστον κατά τα τελευταία επτά (7) έτη 

πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο 
υπέβαλαν αιτήσεις και λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΟΑΠ ή βεβαίωση 
από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον από 
τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια 
λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή 
διατάγματος του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 15 ή κατείχαν επαγγελματική άδεια αλιείας που εκδίδεται από το 
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών» .και 

   
  (στ)    με την τροποποίηση της παραγράφου (ζ) αυτού ως ακολούθως: 

 
 (i) Με την αντικατάσταση των λέξεων «που συνταξιοδοτήθηκαν» (πρώτη γραμμή) 

με τις λέξεις «τα οποία λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη γήρατος»∙ 
 

(ii) με την αντικατάσταση της λέξης και των αριθμών «1η Ιανουαρίου 1994» (πρώτη 
γραμμή) με τη λέξη και τους αριθμούς «3η Οκτωβρίου 2001» .    

   
  (ζ)  με αντικατάσταση της παραγράφου (θ) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 
   
            «(θ1)  προκειμένου  για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το ογδόντα πέντε τοις 

εκατό (85%) του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο κατέχεται από φυσικά 
πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου - 

    
   (i)  σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, τουλά-

χιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ήταν εγγεγραμμένα στο 
Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με δηλω-
μένη δραστηριότητα αποκλειστικά τη γεωργική και ότι τουλάχιστον το 
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του μετοχικού κεφαλαίου, κατέχεται από 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου ή/και από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι αποκλειστικά 
μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν 
υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
λόγω ορίου ηλικίας· και  

 
(ii)  βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 

Φ.Π.Α.. » .         
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            (θ2)    προκειμένου για συνεταιρισμούς, οι οποίοι απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα 

που καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο  Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά 
ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές- 

    
   (i)  σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, τα 

φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το συνεταιρισμό τουλάχιστον κατά τους 
τελευταίους τρεις (3) μήνες, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για 
εγγραφή στο Μητρώο, κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων απο-κλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή 
υδατοκαλλιεργητές· και  

 
(ii)  βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, ότι ο συνεταιρισμός είναι εγγε-

γραμμένος στο Μητρώο Φ.Π.Α.»· 
   
            (η)   με την αντικατάσταση της παραγράφου (ι) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 
   
           «(ι1) προκειμένου για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου (θ1) - 
    
   

 
 
 
 
 
 
 

4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 

10 του 1991 
57 του 1991 

86(Ι) του 1994  
104(Ι) του 1995 

80(Ι) του 1999 
153(Ι) του 1999 
122(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2004 
214(Ι) του 2004 
106(Ι) του 2005 
135(Ι) του 2005 

72(Ι) του 2008 
46(Ι) του 2009 

136(Ι) του 2010 
163(Ι) του 2012 
197(Ι) του 2012 
198(Ι) του 2012 

91(Ι) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(Ι) του 2015 
188(Ι) του 2015 

37(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2018 

50(Ι) του 2018. 

(i) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ότι τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στο 
Μητρώο ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών των 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με δηλωμένη δραστη-
ριότητα τη γεωργική. και  

 
(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι έχουν υποβάλει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων 
Φόρων Νόμου, δήλωση εισοδήματος, και ότι είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο Φ.Π.Α..  

   
  (ι2) προκειμένου για συνεταιρισμούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου (θ2)- 
    
   (i) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι τα φυσικά 

πρόσωπα που απαρτίζουν το συνεταιρισμό έχουν ως δηλωμένη δραστηριότητα 
τη γεωργική· και 
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(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, ότι ο συνεταιρισμός είναι  εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Φ.Π.Α..»· 
   
  (θ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (ια), αμέσως μετά τη λέξη ΟΑΠ (τέταρτη γραμμή), 

της φράσης «ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε ένα 
τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια 
λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή διατάγματος του Υπουργού 
που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15∙»·    

   
  (ι)  με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ιβ) αυτού με την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
   
    «(ii) βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι  είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και ότι ο μέσος όρος των 
εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για τα 
τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους για 
εγγραφή στο Μητρώο, είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
εισοδημάτων τους: 

 
               Νοείται ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων από την άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά την τελευταία διετή περίοδο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στο Μητρώο: 

   
          Νοείται περαιτέρω ότι, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που 
να αποδεικνύουν ότι το εισόδημά τους από την άσκηση της γεωργικής τους  
δραστηριότητας, τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) 
των εισοδημάτων τους.»· 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με 
το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

«(2) Στο Μητρώο Α- Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εγγράφονται οι αγρότες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (η), (θ1) και (θ2), 
ενώ στο Μητρώο Β-Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων 
εγγράφονται οι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις μίας τουλάχιστον από τις υπόλοιπες 
παραγράφους (γ) ή (στ) ή (ζ) ή (ι1) ή (ι2) ή (ια) ή (ιβ) ή (ιγ) ή (ιδ) ή (ιε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 
και όσοι παράγουν παραδοσιακά προϊόντα.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


