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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 

τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α' 32), όπως η παρ. 2 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 

μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78). 

 

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

Οργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98). 

 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17 ης 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 (ΕΕ L 347 

της 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165 

και 210 του καν (ΕΕ) 1308/2013, σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης Γεωργικών 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (Γ.Δ.Ο.), τα κριτήρια, τις αρμόδιες αρχές και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή τους καθώς και τη λειτουργία τους και 

την άσκηση εποπτείας σε αυτές, σύμφωνα και με το άρθρο 34 του νόμου 4384/2016.  

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

ενωσιακού δικαίου που αφορούν την αναγνώριση των Γ.Δ.Ο. κατά τομέα παραγωγής. 

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις αναγνώρισης Γ.Δ.Ο.  

1.  Οι Γ.Δ.Ο. αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με την παραγωγή ενός τομέα αγροτικών προϊόντων. Στις Γ.Δ.Ο. είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής και ενός τουλάχιστον 

από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ήτοι της μεταποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων της τυποποίησης ή της συσκευασίας, και του εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένης της διανομής.  

2. Ως Γ.Δ.Ο. αναγνωρίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Οι Γ.Δ.Ο. 

υποχρεούνται να εντάσσονται στο καθεστώς Φ.Π.Α, να τηρούν  διπλογραφικά βιβλία Γ’ 

κατηγορίας καθώς και όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η κείμενη  νομοθεσία 

για τις εμπορικές εταιρείες. 

3. Προϋποθέσεις αναγνώρισης Γ.Δ.Ο.  

α) Συνιστώνται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των φορέων που τις αποτελούν.  

β) Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 

γ) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 157, 158, 162 και 163 του καν (ΕΕ) 1308/2013. 

δ) Τα μέλη τους παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, 

το 1/3 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου τομέα προϊόντων, για τον οποίο επιθυμεί να 

αναγνωριστεί η Γ.Δ.Ο. Το ποσοστό του 1/3 απαιτείται να πληρείται χωριστά για κάθε είδος 

οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπείται στη Γ.Δ.Ο. από διακριτούς για κάθε είδος 

εκπροσώπους.  

ε) Το καταστατικό τους, μεταξύ άλλων, προβλέπει:  

αα) την διαδικασία εισόδου νέων μελών, 

ββ) τα όργανα διοίκησης ως εξής: 



i) Γενική Συνέλευση (ΓΣ) η οποία παίρνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν στο 

καταστατικό, την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την επικύρωση 

αποφάσεων που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο καθώς και την απόφαση για 

την επέκταση των κανόνων.  

ii) Διοικητικό υμβούλιο (ΔΣ) το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στη 

λειτουργία των Γ.Δ.Ο.. Το ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτεί ομάδες εργασίας με ειδικά 

καθήκοντα. Οι ομάδες εργασίας, εισηγούνται την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και 

προτείνουν δραστηριότητες για έγκριση από το ΔΣ και επιβλέπουν την εφαρμογή τους. 

γγ) ότι στη ΓΣ και το ΔΣ υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που εκπροσωπούνται στην Γ.Δ.Ο. από διακριτούς φορείς. Ήτοι: στην 

περίπτωση εκπροσώπησης σε μία Γ.Δ.Ο. της πρωτογενούς παραγωγής και της 

μεταποίησης, οι διακριτοί φορείς του κάθε σταδίου θα απαρτίζουν συνολικά το  50% 

της ΓΣ και του ΔΣ, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που στην Γ.Δ.Ο συμμετέχουν 

εκπρόσωποι της δραστηριότητας του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και 

διάθεσης στην άμεση κατανάλωση, τα ποσοστά κατανέμονται ως εξής: 40% των μελών 

που είναι εκπρόσωποι της πρωτογενούς παραγωγής, 30% εκπρόσωποι της 

δραστηριότητας της μεταποίησης, και 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας του 

εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και διάθεσης στην άμεση κατανάλωση. 

Η κατανομή του ποσοστού μεταξύ των εκπροσώπων της κάθε μία δραστηριότητας 

αποτυπώνεται στο καταστατικό. 

δδ) ότι για τη λήψη όλων των αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 

του 70 % των μελών τους και ότι ειδικά για την επέκταση κανόνων απαιτείται λήψη 

απόφασης με ομοφωνία. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία αναγνώρισης Γ.Δ.Ο.  

1. Για να αναγνωριστεί μια Γ.Δ.Ο. υποβάλλει στην αρμόδια καθ΄ ύλην υπηρεσία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ανάλογα με τον τομέα 

αγροτικών προϊόντων που την αφορά (εποπτική αρχή της Γ.Δ.Ο.), αίτηση αναγνώρισης με 

πλήρη τα στοιχεία της έδρας της και την ακριβή διεύθυνσή της. Η αίτηση αναγνώρισης 

πρέπει να συνοδεύεται από: 

α) αντίγραφα καταστατικών της Γ.Δ.Ο. και των μελών της, νομίμως επικυρωμένων από 

την αρμόδια δικαστική αρχή ή το ΓΕΜΗ  

β) κατάλογο με τους αριθμούς Μητρώου ΓΕΜΗ ή τους αριθμούς του Μητρώου του 

άρθρου 19 του ν. 4384/16 (Α΄78), κατά περίπτωση, όλων των μελών της Γ.Δ.Ο. 

γ) πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ εκλεγμένου από την ΓΣ. 

δ) αποδεικτικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας της 

σύμφωνα με το άρθρο 2, ως εξής:  

αα) για τους παραγωγούς τιμολόγια των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Ομάδων 

Παραγωγών ή των Οργανώσεων Παραγωγών, των οποίων αποτελούν μέλη, ή τιμολόγια των 

ίδιων των παραγωγών, εφόσον αυτοί δεν συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, από τα οποία 

προκύπτουν οι παραγόμενες ποσότητες του ή των σχετικών προϊόντων. Εναλλακτικά 

δύνανται να αποδεικνύονται οι παραγόμενες ποσότητες με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες  

που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων των νομικών 

οντοτήτων στις οποίες παραδίδονται τα πρωτογενή προϊόντα.  

ββ) για τους μεταποιητές, τους τυποποιητές, τους συσκευαστές, τους εμπόρους και τους 

διανομείς τα σχετικά παραστατικά τιμολόγια που αποδεικνύουν τις ποσότητες που μεταποιούν  

τυποποιούν ή εμπορεύονται. Εναλλακτικά δύνανται να αποδεικνύονται οι σχετικές ποσότητες 



με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 

των λογιστηρίων των νομικών οντοτήτων που αφορούν τα σχετικά προϊόντα.  

2. Για τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικότητάς της Γ.Δ.Ο. η εποπτική αρχή αναζητά 

αυτεπάγγελτα τις συνολικές ποσότητες προϊόντων του τομέα για τον οποίο επιθυμεί να 

αναγνωριστεί η Γ.Δ.Ο., από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ή κάθε άλλη 

αρμόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση που τα στοιχεία από τις παραπάνω πηγές αποκλίνουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων, 

των τριών (3) προηγούμενων ημερολογιακών ετών. Σε περίπτωση προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

οι συνολικές ποσότητες αφορούν πιστοποιημένο προϊόν. 

3. Η εποπτική αρχή ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και μπορεί να ζητήσει από την 

Γ.Δ.Ο. να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών, κάθε συμπληρωματικό έγγραφο που περιέχει 

ενημερωτικά στοιχεία χρήσιμα για την εξέταση και αξιολόγηση του φακέλου. Με απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται τριμελής επιτροπή για την 

εξέταση και αξιολόγηση του φακέλου, η τριμελής επιτροπή εισηγείται σχετικά στην 

εποπτική αρχή.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση 

της εποπτικής αρχής, αναγνωρίζεται η Γ.Δ.Ο. ή απορρίπτεται η αίτησή της εντός 

προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις αναγνωρισμένων Γ.Δ.Ο. 

Η αναγνωρισμένη Γ.Δ.Ο. έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις προς την εποπτική αρχή: 

α) να ενημερώνει για την είσοδο νέων μελών καθώς και για την τυχόν αποχώρηση μέλους 

από αυτή, 

β) να ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση μείωσης του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας της  

αναγνώρισης ή επέκτασης κανόνων, 

γ) να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία εφαρμογής των συμφωνιών, αποφάσεων και 

εναρμονισμένων πρακτικών, που έχουν συναφθεί ή εγκριθεί στα πλαίσια της Γ.Δ.Ο., 

δ) να υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ της καθώς και νόμιμα επικυρωμένο 

πρακτικό της τακτικής ΓΣ,  

ε) να υποβάλλει έγγραφα και να παρέχει πληροφορίες όταν της ζητηθούν για την άσκηση 

του ελέγχου του άρθρου 5, 

στ) να ενημερώνει τεκμηριωμένα για κάθε απόρριψη αίτησης εισόδου νέου μέλους, 

παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 

 

Άρθρο 5 

Έλεγχοι  

1. Η εποπτική αρχή της αναγνωρισμένης Γ.Δ.Ο. ελέγχει κάθε έτος την τήρηση εκ μέρους 

της Γ.Δ.Ο. των όρων και των προϋποθέσεων αναγνώρισής της καθώς και των διατάξεων 

της παρούσας και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία 

της. 

2. Η εποπτική αρχή συντάσσει έγγραφο με τα ευρήματα του ελέγχου που κοινοποιείται στη 

Γ.Δ.Ο., η οποία καλείται να διατυπώσει μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, που 

μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και μέχρι δέκα (10) ημέρες από την επίδοση του 

εγγράφου, τις έγγραφες παρατηρήσεις της και να προσκομίσει τυχόν απαραίτητα 

στοιχεία.  

 

Άρθρο 6 

Κυρώσεις 



1. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι:  

α) η Γ.Δ.Ο. δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 ή  

β) ένας ή περισσότεροι από τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της Γ.Δ.Ο., του 

άρθρου 2, έπαυσαν να πληρούνται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  ανακαλείται η αναγνώρισή της Γ.Δ.Ο. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.  

2. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι:  

α) μετά την παρέλευση του εξαμήνου της προσωρινής ανάκλησης η Γ.Δ.Ο. εξακολουθεί 

να μην τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 4, ή δεν αποκαταστάθηκαν οι όροι και 

προϋποθέσεις αναγνώρισής της ή  

β) η Γ.Δ.Ο. παραβαίνει μία ή περισσότερες από τις απαγορεύσεις και υποχρεώσεις του 

άρθρου 7, ή 

γ) η Γ.Δ.Ο. έχει παύσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και της 

ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η αναγνώρισή της οριστικά. 

3. Για την επιβολή των κυρώσεων των παρ. 1 και 2, η εποπτική αρχή συνεκτιμά τη 

σοβαρότητα της παράβασης, τους προβαλλόμενους από την Γ.Δ.Ο. ισχυρισμούς, καθώς 

και τις τυχόν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει αυτή έναντι τρίτων.  

4. Η απόφαση επιβολής των κυρώσεων εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα είτε από την 

ημερομηνία πρωτοκόλλησης των εγγράφων παρατηρήσεων της Γ.Δ.Ο. είτε από την εκπνοή 

της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 5.  

 

Άρθρο 7 

Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές  

1. Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται ή εγκρίνονται 

στα πλαίσια αναγνωρισμένης Γ.Δ.Ο. τίθενται σε εφαρμογή για τα μέλη της, σύμφωνα με 

το άρθρο 210 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 και τους όρους του καταστατικού της. 

2. Οι συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές πριν την εφαρμογή τους 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά από την Γ.Δ.Ο. ταυτόχρονα στην εποπτική αρχή και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλα τα αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 210 του Καν(ΕΕ) 1308/2013.   

3. Αν η εποπτική αρχή ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κηρύξουν τις συμφωνίες, αποφάσεις ή 

εναρμονισμένες πρακτικές ασύμβατες προς την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, 

εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή τους, αυτές τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  

 

Άρθρο 8 

Επέκταση κανόνων 

1. Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται ή εγκρίνονται 

στα πλαίσια αναγνωρισμένης Γ.Δ.Ο, η οποία έχει αναγνωριστεί ως αντιπροσωπευτική στον 

τομέα της, μπορούν να καθίστανται δεσμευτικές για χρονική περίοδο μέχρι 3 έτη για 

φορείς ή επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη της Γ.Δ.Ο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 164 του Καν(ΕΕ) 1308/2013.   

2. Ως αντιπροσωπευτική για την επέκταση κανόνων, θεωρείται η Γ.Δ.Ο. όταν τα μέλη της 

παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, τα 2/3 της 

συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή τομέα προϊόντων στη χώρα. Το ποσοστό 

των 2/3 απαιτείται να πληρείται χωριστά για κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας που 

εκπροσωπείται στην Γ.Δ.Ο.. 

3. Για την επέκταση κανόνων η Γ.Δ.Ο. υποβάλλει στην εποπτική αρχή αίτηση η οποία 

συνοδεύεται από το κείμενο της συμφωνίας ή της απόφασης που ζητά να καταστεί δεσμευτική 



και από κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι διατάξεις της συμφωνίας ή απόφασης έχουν 

υιοθετηθεί και υλοποιούνται από τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Γ.Δ.Ο. με ομόφωνη 

απόφασή τους. 

4. Εφόσον από τον έλεγχο του φακέλου, που διενεργεί η εποπτική αρχή εντός προθεσμίας 

ενός  μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του δεν 

είναι πλήρη, καλείται η Γ.Δ.Ο. να τα συμπληρώσει, καθώς επίσης και να υποβάλλει κάθε 

έγγραφο που περιέχει ενημερωτικά στοιχεία χρήσιμα για την εξέταση του φακέλου. 

5. Η επέκταση των κανόνων τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της εποπτικής αρχής, μέσα σε προθεσμία 

τριών μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται  ότι φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη της Γ.Δ.Ο. οφείλουν να καταβάλλουν στην Γ.Δ.Ο. το 

σύνολο ή μέρος των εισφορών που καταβάλουν τα μέλη της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 165 του Καν(ΕΕ) 1308/2013. 

6. Αν διαπιστωθεί ή καταγγελθεί ότι με την επέκταση των κανόνων ζημιώνονται άλλοι 

οικονομικοί φορείς της χώρας ή της Ένωσης ή ότι οι κανόνες έχουν κάποιο από τα 

αποτελέσματα της παρ. 4 του άρθρου 210 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 ή ότι αντιβαίνουν με 

οποιοδήποτε τρόπο στην ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία η εφαρμογή της 

απόφασης για την επέκταση αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σε 

περίπτωση  που προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις για τα παραπάνω η απόφαση ανακαλείται. 

 

Άρθρο 9 

Μεταβατική διάταξη 

Γ.Δ.Ο. οι οποίες έχουν αναγνωριστεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας οφείλουν να 

προσαρμοστούν στις  διατάξεις αυτής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 

ισχύος της, υποβάλλοντας στην εποπτική αρχή αίτηση αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 

3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η αναγνώρισή τους. 

 

Άρθρο 10
 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 336178/22.3.2000 απόφαση 

του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄421/30.3.2000). 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

  

                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 


