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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΣΑΘ ΤΑ ΓΙΑ ΣΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Καθοριςμόσ ςυμπληρωματικϊν μζτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)αριθ. 
834/2007 του υμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επιςήμανςη 
των βιολογικϊν προϊόντων και την κατάργηςη του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91», 
του Καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 τησ Επιτροπήσ «ςχετικά με τη θζςπιςη 
λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογήσ του Καν.(ΕΚ) αριθ.834/2007», καθϊσ και του 
Καν.(ΕΚ)αριθ. 1235/2008 τησ Επιτροπήσ τησ 8ησ Δεκεμβρίου 2008 «για τον 
καθοριςμό των λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογήσ του Καν.(ΕΚ) αριθ. 
834/2007του υμβουλίου όςον αφορά τουσ όρουσ ειςαγωγήσ βιολογικϊν 
προϊόντων από τρίτεσ χϊρεσ», όπωσ αυτοί ιςχφουν κάθε φορά. 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
Τισ διατάξεισ: 

1. Του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 
Κυβερνθτικά όργανα» όπωσ θ νομοκεςία αυτι κωδικοποιικθκε με το π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚΑ’ 98) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 
Κυβερνθτικά όργανα» και τζκθκε ςε ιςχφ. 

2. Των άρκρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ κ.ά. διατάξεισ». 

3. Του άρκρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚΑ’ 34), «Εφαρμογι του 
Κοινοτικοφ Δικαίου» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 6 του ν. 1440/1984 
(ΦΕΚΑ’ 70) «Συμμετοχι τθσ Ελλάδοσ ςτο κεφάλαιο, ςτα αποκεματικά και ςτισ 
προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Άνκρακοσ και Χάλυβοσ και του 
Οργανιςμοφ Εφοδιαςμοφ ΕΥΑΤΟΜ και του Άρκρου 65 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ Α’ 101) «Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Του άρκρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚΑ’ 32) «Διοικθτικά μζτρα, 
διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ 
νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και 
προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων». 

5. Του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200) Κεφ. Γ’ «Σφςταςθ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ 
Λογαριαςμϊν, Οργανιςμοφ Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων 
Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων, Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ και Επίβλεψθσ 
Γεωργικϊν Ρροϊόντων, Γενικϊν Δ/νςεων και κζςεων Ρροςωπικοφ ςτο 
Υπουργείο Γεωργίασ και «Εταιρίασ Αξιοποίθςθσ Αγροτικισ Γθσ» ΑΕ και άλλεσ 
διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 29, 
παράγραφοι 9, 10, 11, 12, και 13 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α’ 135) περί 
«φκμιςθσ κεμάτων αγροτικισ γθσ, επίλυςθσ ηθτθμάτων αποκαταςτακζντων 
και αποκακιςτάμενων κτθνοτρόφων, ςφςταςθσ Διεφκυνςθσ Βιολογικισ 
Γεωργίασ και άλλων διατάξεων». 

6. Του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 200) περί «Άςκθςθσ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων 
εκτόσ    καταςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ».  
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7. Του άρκρου 23 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α’ 135) περί «φκμιςθσ κεμάτων 
αγροτικισ γθσ, επίλυςθσ ηθτθμάτων αποκαταςτακζντων και 
αποκακιςταμζνων κτθνοτρόφων» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 

8. Τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικ. 188763/13/10/2011(ΦΕΚ Β’ 2284) 
περί ςφςταςθσ του Οργανιςμοφ «ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΓΕΩΓΛΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ-
ΔΘΜΘΤΑ» και ςυγχϊνευςθσ εποπτευομζνων από το Υπουργείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Νομικϊν Ρροςϊπων. 

9. Του Καν.(ΕΚ)882/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
29θσ Απριλίου 2004 «για τθ διενζργεια επιςιμων ελζγχων τθσ ςυμμόρφωςθσ 
προσ τθ νομοκεςία περί ηωοτροφϊν και τροφίμων και προσ τουσ κανόνεσ για 
τθν υγεία και τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων» (L 191). 

10. Του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου τθσ 28θσ Λουνίου 2007, «για τθ 
βιολογικι παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν προϊόντων και τθν 
κατάργθςθ του Καν. (ΕΟΚ)2092/91» (L 189). 

11. Του Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Σεπτεμβρίου 2008 «ςχετικά με 
τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
834/2007 του Συμβουλίου για τθ βιολογικι παραγωγι και τθν επιςιμανςθ 
των βιολογικϊν προϊόντων όςον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγισ, τθν 
επιςιμανςθ και τον ζλεγχο των προϊόντων» (L 250). 

12. Του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2008 «για τον 
κακοριςμό των λεπτομερϊν Κανόνων εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
834/2007του Συμβουλίου όςον αφορά τουσ όρουσ ειςαγωγισ βιολογικϊν 
προϊόντων από τρίτεσ χϊρεσ» (L 334). 

13. Το από 8 Λουλίου 2011 ζγγραφο εργαςίασ των αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τουσ επιςιμουσ  ελζγχουσ ςτον τομζα τθσ 
βιολογικισ παραγωγισ. 

14. Το αρικ.70/22-09-2015 Ρροεδρικό Διάταγμα περί «Αναςφςταςθσ των 
Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Αναςφςταςθ του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Μετονομαςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ 
και Κρθςκευμάτων ςε Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ ςε Υπουργείο 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Υπουργείου Ραραγωγικισ 
Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ. Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ», (ΦΕΚ Α’ 114). 

15. Το αρικ.73/23-09-2015 Ρροεδρικό Διάταγμα περί «Διοριςμοφ Αντιπροζδρου 
τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», 
(ΦΕΚ Α’ 116). 

16. Το αρικ. 107/26-08-2014 Ρροεδρικό Διάταγμα περί «Οργανιςμοφ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», (ΦΕΚ Α’ 174). 

17. Τθν αρικ. 2289/161795/19-12-2014 απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων περί ςυμπλθρωματικϊν μζτρων εφαρμογισ του 
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άρκρου 92β του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 889/2008 τθσ Επιτροπισ όςον αφορά 
τθ δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν (ΦΕΚ Bϋ 3464). 

18. Τθν αρικ. 295194/2009 Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ ςυμπλθρωματικϊν 
μζτρων για τθ χριςθ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ςτθ βιολογικι γεωργία ςε 
εφαρμογι των Κανονιςμϊν 834/08 και (ΕΚ) 889/08, όπωσ αυτοί κάκε φορά 
ιςχφουν» (ΦΕΚ Β’ 756). 

19. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ εκνικϊν μζτρων κατ’ εφαρμογι τθσ ενωςιακισ 
νομοκεςίασ ςχετικά τόςο με τθν βιολογικι γεωργία όςο και με το ςφςτθμα 
ελζγχου και πιςτοποίθςθσ των βιολογικϊν προϊόντων, τθσ ςιμανςθσ, 
εμπορίασ, διακίνθςθσ και τθν προςταςία των ςυμφερόντων των 
καταναλωτϊν και τθν αποφυγι τθσ εξαπάτθςθσ των καταναλωτϊν από 
περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ ι/και ψευδοφσ επιςιμανςθσ βιολογικϊν προϊόντων 
που δεν παράγονται, διακινοφνται, επιςθμαίνονται ςφμφωνα με το ενωςιακό 
δίκαιο. 

20. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 
Κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 
Αποφαςίηουμε: 
 

 
               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

              ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Άρθρο 1 
κοπόσ 

 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ είναι θ κζςπιςθ των ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για 
τθν εφαρμογι των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, (ΕΚ) 889/2008 
τθσ Επιτροπισ και (ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.  

 
 

 
Άρθρο 2 

Οριςμοί -Πεδίο Εφαρμογήσ 

 
1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι οριςμοί του άρκρου 2 του 
Καν.(ΕΚ)  834/2007 του Συμβουλίου, κακϊσ και των άρκρων 2 των Καν.(ΕΚ) 
889/2007  και 1235/ 2008 τθσ Επιτροπισ  αντίςτοιχα, και κατά περίπτωςθ οι 
οριςμοί  των άρκρων 2 των Καν.(ΕΚ)  882/2004, (ΕΚ)852/2004, (ΕΚ)853/2004, 
(ΕΚ)854/2004  κακϊσ και  του Καν.(ΕΕ) 1169/2011, του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά. Επιπρόςκετα 
και όςον αφορά ςτα τρόφιμα, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι 
οριςμοί του άρκρου 2 κακϊσ και του άρκρου 3 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά.   

2. Θ παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται: 
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α) Στα γεωργικά προϊόντα που αναφζρονται ςτθ παρ.2 του άρκρου 1 του Καν. 
(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, κακϊσ και για τισ δραςτθριότθτεσ οιουδιποτε 
ςταδίου που αφοροφν ςτθν παραγωγι, παραςκευι και διανομι κακϊσ και ςτθ 
χριςθ ςτθν επιςιμανςθ και ςτθ διαφιμιςθ ενδείξεων που αναφζρονται ςτθ 
βιολογικι παραγωγι των εν λόγω προϊόντων, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα 
ςθμεία α) και β) του άρκρου 1 εν λόγω Κανονιςμοφ.  

β) Στα γεωργικά προϊόντα και δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ δεν υφίςτανται 
λεπτομερείσ κανόνεσ ςτο πλαίςιο του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, με τθν 
προχπόκεςθ ότι, το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, εφεξισ 
καλοφμενο χάριν ςυντομίασ «Υπουργείο», ζχει εκπονιςει εκνικά πρότυπα ι ζχει 
αναγνωρίςει, με απόφαςθ του αρμοδίου Υπουργοφ, ιδιωτικά πρότυπα ι 
πρότυπα που εφαρμόηονται ςε άλλα Κράτθ Μζλθ, και τα οποία είναι ςφμφωνα 
με το ενωςιακό ι/και με το εκνικό δίκαιο. 

γ) Σε κάκε επιχειρθματία κάτοχο επιχείρθςθσ οποίοσ παράγει, παραςκευάηει, 
αποκθκεφει, διακινεί, εμπορεφεται, ειςάγει, εξάγει από/ι ςε Τρίτθ χϊρα τα 
προϊόντα που ορίηονται ςτισ παρ. 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου, με ςκοπό τθ 
μεταγενζςτερθ διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, ι ο οποίοσ διακζτει αυτά τα προϊόντα 
ςτθν αγορά. 

δ) Σε κάκε επιχειρθματία που ανακζτει ςε τρίτουσ, ωσ υπεργολάβουσ, 
μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμό ι/και ςυνολικά, οποιαδιποτε δραςτθριότθτά 
του που αφορά ςτθν παραγωγι,  ςτθν παραςκευι,  ςτθ διανομι, ςτθν εξαγωγι 
ι ειςαγωγι προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, από/ ι ςε Τρίτεσ Χϊρεσ. 

ε) Στουσ υπεργολάβουσ του ςθμείου δ) του παρόντοσ άρκρου  

 
3. Εξαιροφνται του πεδίου εφαρμογισ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ 

α) Οι επιχειριςεισ που πωλοφν προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ λιανικϊσ 
απευκείασ ςτον τελικό καταναλωτι ι χριςτθ, εφόςον πλθροφν τουσ 
αναφερόμενουσ όρουσ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 28 του Καν.(ΕΚ) 
834/2007 του Συμβουλίου. Οι επιχειριςεισ αυτζσ υπόκεινται μόνο ςε ελζγχουσ 
που διενεργοφν οι αρμόδιεσ αρχζσ, που ζχουν κακοριςτεί ςτθν παροφςα 
απόφαςθ για τουσ ελζγχουσ, ςτα ςθμεία πϊλθςθσ των βιολογικϊν προϊόντων. 

β)   Τα προϊόντα κυνθγίου ι αλίευςθσ που αφοροφν ςτα άγρια ηϊα, κακϊσ 
επίςθσ οι ηωοτροφζσ που προορίηονται για τθ διατροφι ηϊων ςυντροφιάσ και τα 
μεταποιθμζνα γεωργικά προϊόντα που δεν καλφπτονται από τον οριςμό των 
τροφίμων που αναφζρεται ςτο άρκρο 2 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπωσ αυτόσ ιςχφει κάκε φορά. 

4. Ο βιολογικόσ τρόποσ παραγωγισ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ και 
εφαρμογισ άλλων ενωςιακϊν ι εκνικϊν διατάξεων, όπωσ αυτζσ αναφζρονται 
ςτθν παρ.4 του άρκρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, κακϊσ και τθσ 
τιρθςθσ και τθσ εφαρμογισ των εκνικϊν διατάξεων που διζπουν το Κϊδικα 
Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Φ.Α.Σ.). 

5. Εάν κατά τθ διενζργεια των ελζγχων που κακορίηονται με τθν παροφςα, 
διαπιςτωκοφν ευριματα που αφοροφν ςε άλλεσ ενωςιακζσ ι/και εκνικζσ  
διατάξεισ, που είναι ςφμφωνεσ  με το κοινοτικό δίκαιο,  για τα προϊόντα που 
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κακορίηονται ςτο εδάφιο α) τθσ παρ.2  του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, όπωσ διατάξεισ που 
διζπουν τθν παραγωγι, τθν παραςκευι, τθν εμπορία, τθν επιςιμανςθ και τον ζλεγχο, 

κακϊσ και τθ νομοκεςία για τα τρόφιμα και τθ διατροφι των ηϊων και οι οποίεσ 
εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα άλλων Υπθρεςιϊν του ΥΡΑΑ&Τ ι/και άλλων 
Υπουργείων, οι ελεγκτικζσ αρχζσ που κακορίηονται με τθν παροφςα, οφείλουν να 
ενθμερϊνουν, άμεςα και γραπτϊσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, ςχετικά με τα 
ευριματα αυτά  τθν Αρμόδια Αρχι του άρκρου 3 τθσ παροφςασ. 

6. Θ εν λόγω Αρχι αξιολογεί τα ευριματα αυτά και κατά περίπτωςθ  ενθμερϊνει 
τισ άλλεσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που ζχουν τθν ευκφνθ και τθν αρμοδιότθτα για 
τθν εφαρμογι των ωσ άνω αναφερομζνων διατάξεων, για τισ τυχόν περαιτζρω 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ τουσ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΣΘΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΤ - ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΧΕ 

 
Άρθρο 3 

Αρμόδια Αρχή 
 

1. Ωσ «Αρμόδια Αρχι» ορίηεται θ Διεφκυνςθ Συςτθμάτων Ροιότθτασ, Βιολογικισ 
Ραραγωγισ και Γεωγραφικϊν Ενδείξεων του «Υπουργείου», ςε εφαρμογι τθσ 
παρ.1 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.  

2. Θ «Αρμόδια Αρχι» αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ  που απορρζουν από τισ διατάξεισ των 
Καν.(ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ)882/2004 του Συμβουλίου, κακϊσ  και των Καν.(ΕΚ) 
889/2008 και (ΕΚ)1235/08 τθσ Επιτροπισ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά και 
ειδικότερα: 

2.1 Συγκροτεί Σφςτθμα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ 
παραγωγισ, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ.1 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 
του Συμβουλίου, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 

2.2 Ορίηει τισ αρχζσ ελζγχου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4α) του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 
834/2007 κακϊσ και του άρκρου 4 του Καν.(ΕΚ) 882/2004, του Συμβουλίου ςτισ 
οποίεσ μεταβιβάηει τισ οικείεσ αρμοδιότθτεσ ελζγχου του ςυςτιματοσ ελζγχου 
και πιςτοποίθςθσ, όπωσ αυτζσ  ορίηονται ςτα άρκρα 4 και 5 τθσ παροφςασ. 

2.3 Ανακζτει, βάςει τθσ παρ. 4β) του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007, κακικοντα 
ελζγχου ςε οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και ελζγχου, εφεξισ καλοφμενουσ 
ΟΕ&Ρ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 

2.4 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ Αρχζσ Ελζγχου κακϊσ και τουσ εγκεκριμζνουσ 
ΟΕ&Ρ που κακορίηονται ςτα άρκρα 4, 5 και 6 τθσ παροφςασ, όςον αφορά ςτθν 
επαλικευςθ τθσ εφαρμογισ των εκχωροφμενων κακθκόντων και 
δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των ςθμείων (α) και (β) τθσ παρ.4 
του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου. 

2.5 Ειςθγείται ςτον αρμόδιο Υπουργό τθν ζκδοςθ Υπουργικισ απόφαςθσ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν άρςθ τθσ ζγκριςθσ, των ΟΕ&Ρ  βιολογικϊν προϊόντων, ςφμφωνα 
με τθ διαδικαςία των άρκρων 7 και 14 τθσ παροφςασ. 
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2.6 Αποδίδει κωδικό αρικμό ςε κάκε εγκεκριμζνο ΟΕ&Ρ, τθρεί μθτρϊο αυτϊν και 
ενθμερϊνει ςχετικά τα άλλα κράτθ μζλθ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του 
Συμβουλίου. 

2.7 Εκπονεί και εγκρίνει ςφμφωνα με το άρκρο 92δ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ καταλόγουσ που  περιλαμβάνουν: 
2.7.1 τισ αποκλίςεισ, τισ παρατυπίεσ  και τισ  παραβάςεισ που αφοροφν ςτισ 

περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τθ κείμενθ ενωςιακι και εκνικι 
νομοκεςία που διζπει τθ βιολογικι παραγωγι, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ 
κίγουν τθ βιολογικι ιδιότθτα των παραγομζνων βιολογικϊν προϊόντων,   

2.7.2 τα απαραίτθτα λθπτζα μζτρα από τουσ ΟΕ&Ρ για τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ, και 

2.7.3  τισ αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ προσ τουσ επιχειρθματίεσ  

2.8 Συντάςςει το υπόδειγμα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα VII τθσ 
παροφςασ τθν οποία ςυνάπτει ο επιχειρθματίασ με τον ΟΕ&Ρ. Το υπόδειγμα 
τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, που αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ, είναι 
δεςμευτικό και ενιαίο για όλουσ τουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ και περιλαμβάνει 
τισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ ριτρεσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ εφαρμογι 
των Κανονιςμϊν (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και 1235/2008, όπωσ κάκε φορά 
ιςχφουν, αλλά και τα δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων. 

2.9 Μεριμνά για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν Εξζταςθσ Ραρατυπιϊν και 
Ραραβάςεων τθσ παρ.2 του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, προκειμζνου να 
εξεταςκοφν υποκζςεισ που βρίςκονται ςε εκκρεμότθτα, ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ των μεταβατικϊν ρυκμίςεων του εν λόγω άρκρου. 

2.10   Αποφαςίηει ςε εφαρμογι των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 36, αντίςτοιχα, κακϊσ  
και με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ του άρκρου 37 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ: 

α) τθν ζγκριςθ  αιτιματοσ επιχειρθματία και φςτερα από αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του υπεφκυνου ΟΕ&Ρ για τον ζλεγχο του, για αναδρομικι 
αναγνϊριςθ οποιαςδιποτε χρονικισ περιόδου θ οποία αποτελεί μζροσ τθσ 
περιόδου μετατροπισ: 

 ςε αγροτεμάχια και 

 ςε βοςκοτόπουσ, 

β) τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προβλεπόμενθσ περιόδου μετατροπισ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, φςτερα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του 
υπεφκυνου ΟΕ&Ρ, όταν το ζδαφοσ ζχει μολυνκεί από προϊόντα ι ουςίεσ μθ 
επιτρεπόμενεσ ςτθ βιολογικι παραγωγι, 

γ) τθν μείωςθ τθσ διάρκειασ τθσ προβλεπόμενθσ περιόδου μετατροπισ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ φςτερα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του 
υπεφκυνου ΟΕ&Ρ. 

2.11   Γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία που αφοροφν ςε παρατυπίεσ ι παραβάςεισ, που 
κίγουν τθ βιολογικι ιδιότθτα ενόσ προϊόντοσ, προσ εμπλεκόμενεσ Αρμόδιεσ 
Αρχζσ άλλων Κρατϊν Μελϊν και ενδεχομζνωσ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι,  
ςε εφαρμογι τθσ παρ.2 του άρκρου 30 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 
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2.12   Εγκρίνει, μετά από τεκμθριωμζνο αίτθμα επιχειρθματία, τισ παρακάτω 
παρεκκλίςεισ που προβλζπονται ςτον Kαν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ και 
ειδικότερα: 

2.12.1 ςτθν παρ.4 του άρκρου 9 και ςτο άρκρο 42, που αφοροφν ςτθ 
χρθςιμοποίθςθ ηϊων μθ βιολογικισ εκτροφισ, 

2.12.2 ςτθν παρ.1 του άρκρου 18, που αφορά ςτθ διαχείριςθ των ηϊων, 

2.12.3 ςτο άρκρο 47, που αφορά ςτισ περιπτϊςεισ καταςτροφϊν, 

2.12.4 ςτο άρκρο 25γ, που αφορά ςτθν ταυτόχρονθ παραγωγι βιολογικϊν και 
μθ βιολογικϊν ηϊων υδατοκαλλιζργειασ, 

2.12.5 ςτο άρκρο 29, που αφορά ςτθν ζγκριςθ μθ βιολογικϊν ςυςτατικϊν 
γεωργικισ προζλευςθσ, 

2.12.6 ςτο άρκρο 39, που αφορά ςτθν πρόςδεςθ  των ηϊων, 

2.12.7 ςτο άρκρο 40, που αφορά ςτθν παράλλθλθ παραγωγι, 

2.12.8 ςτο άρκρο 41, που αφορά ςτθν διαχείριςθ μονάδων μελιςςοκομίασ για 
επικονίαςθ, 

2.12.9 ςτθν παρ. 1β του άρκρου 45, που αφορά ςτθ χρθςιμοποίθςθ ςπόρων 
ςποράσ και αγενοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ μθ βιολογικισ 
παραγωγισ. 

2.13 Δφναται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 25 του 
Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, να κακιερϊςει εκνικό ςιμα αναγνϊριςθσ 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ. 

2.14 Δφναται να καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου κακϊσ  και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ, κατάλογο ςκευαςμάτων που 
αφοροφν ςτα:  

2.14.1 Λιπάςματα και βελτιωτικά και κρεπτικά ςυςτατικά εδάφουσ, 
παραςιτοκτόνα και προϊόντα φυτοπροςταςίασ, για τθν χριςθ τουσ ςτθ 
βιολογικι παραγωγι,  κακϊσ  κα 

2.14.2  Ρρόςκετα ηωοτροφϊν για τθ χριςθ τουσ ςτθ βιολογικι κτθνοτροφία. 

Θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των καταλόγων αυτϊν κακϊσ και λοιπζσ άλλεσ 
λεπτομζρειεσ, κα κακορίηονται με απόφαςθ του αρμόδιου Υπουργοφ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

2.15   Είναι θ Αρμόδια Αρχι για τθν ορκι εφαρμογι τθσ Θλεκτρονικισ Βάςθσ 
δεδομζνων, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν αρικ. 2289/161795/19-12-2014 
Υπουργικι Απόφαςθ, (ΦΕΚ Β’ 3464) και θ οποία ςτο εξισ για λόγουσ ςυντομίασ 
κα καλείται «ΘΒΔ». 

2.16   Δθμιουργεί και διαχειρίηεται θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων καταγραφισ των 
ποικιλιϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμοι ςτθ χϊρα ςπόροι ςποράσ και 
κόνδυλοι γεωμιλων προσ φφτευςθ βιολογικισ παραγωγισ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 48 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Ανακζτει, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 4 του άρκρου 45 του ωσ άνω κανονιςμοφ, τθν ευκφνθ χοριγθςθσ τθσ 
άδειασ χριςθσ μθ βιολογικά παραγόμενων ςπόρων ςποράσ και κονδφλων 
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γεωμιλων προσ φφτευςθ ςτισ Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ 
των αρμόδιων περιφερειϊν και εποπτεφει τθν εφαρμογι τθσ. Χορθγεί, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 45 του ωσ άνω κανονιςμοφ, γενικι άδεια 
χριςθσ μθ βιολογικά παραγόμενου ςπόρου ςποράσ και κονδφλων γεωμιλων 
προσ φφτευςθ, για ςυγκεκριμζνα είδθ ι ποικιλίεσ. 

2.17   Δθμιουργεί και διαχειρίηεται θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων καταγραφισ του 
διακζςιμου βιολογικά παραγόμενου αγενοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ.  
Κακορίηει διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ χριςθσ μθ βιολογικοφ αγενοφσ 
πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ βάςει τθσ δυνατότθτασ που προβλζπεται ςτθν παρ. 
1β) του άρκρου 45 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των παραπάνω κακορίηονται με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

2.18  Εγκρίνει τθ χριςθ προϊόντων για το κακαριςμό και για τθν απολφμανςθ κτιρίων 
και εγκαταςτάςεων, που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι βιολογικϊν 
προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποκικευςθσ ςτθ 
γεωργικι εκμετάλλευςθ ςφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 95 του Καν.(ΕΚ) 
889/2008 τθσ Επιτροπισ. Θ διαδικαςία υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ παραγωγοφσ τζτοιων προϊόντων, τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια ςχετικά με το κζμα, κα 
κακοριςτοφν με απόφαςθ του αρμοδίου Υπουργοφ.  

2.19   Εγκρίνει ειςθγιςεισ των ΟΕ&Ρ ι τθσ Αρχισ Ελζγχου του άρκρου 4 για τθν 
απαγόρευςθ εμπορίασ των προϊόντων του άρκρου 2, τθσ παροφςασ ςε 
επιχειριςεισ για τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται, κατά τουσ διενεργοφμενουσ 
ελζγχουσ ςφμφωνα με τθν παροφςα, ότι διαπράττουν κατάφωρεσ παραβάςεισ 
ι παραβάςεισ με παρατεταμζνο αποτζλεςμα, οι οποίεσ κίγουν ι 
καταςτρατθγοφν τθ βιολογικι ιδιότθτα των ωσ άνω αναφερομζνων προϊόντων, 
και κακορίηει το χρονικό διάςτθμα τθσ απαγόρευςθσ. 

2.20   Αξιολογεί και επιβάλλει ςε ενταγμζνουσ και μθ επιχειρθματίεσ ςτο ςφςτθμα 
ελζγχου για τθ βιολογικι γεωργία διοικθτικά χρθματικά πρόςτιμα, ςφμφωνα 
με το άρκρο 15α τθσ παροφςασ.    

2.21   Αξιολογεί και επιβάλλει ςτουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ τισ κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 14  τθσ παροφςασ.    

2.22   Με απόφαςι τθσ ορίηει τα κριτιρια για τισ φυλζσ πουλερικϊν βραδείασ 
ανάπτυξθσ ι ςυντάςςει κατάλογο αυτϊν των φυλϊν και παρζχει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ςτουσ επιχειρθματίεσ, ςε άλλα Κράτθ Μζλθ και ςτθ 
Επιτροπι τθσ Ε.Ε., ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 12 του Καν.(ΕΚ) 
889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

2.23   Με απόφαςι τθσ δφναται να ορίηει όρουσ για τουσ χϊρουσ άςκθςθσ τθσ 
μελιςςοκομίασ ςε ειδικζσ απαιτιςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 13 
του Καν.(ΕΚ) 889/08 τθσ Επιτροπισ. 

2.24   Είναι αρμόδια, ςφμφωνα με το άρκρο 92ςτ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ, για τθν καταχϊρθςθ δεδομζνων ςχετικά με τθ βιολογικι παραγωγι 
ςτο Ρολυετζσ Εκνικό Σχζδιο Ελζγχου (ΡΟΕΣΕ) και ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ, όπωσ 
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ορίηονται ςτα άρκρα 41 και 44 του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου, όπωσ αυτόσ ιςχφει κάκε φορά. 

2.25   Με απόφαςι τθσ δφναται να ορίηει τθν χρονικι περίοδο κατά τθν οποία πρζπει 
οι υπαίκριοι χϊροι  να παραμζνουν κενοί ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ 
αςκενειϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 23 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ. 

2.26   Είναι αρμόδια για τθν αποςτολι ςτθν Επιτροπι των πλθροφοριϊν όπωσ αυτζσ 
κακορίηονται ςτα άρκρα 93 και 94 του Καν.(ΕΚ) 889/08 τθσ Επιτροπισ. 

2.27   Με απόφαςι τθσ δφναται να εγκρίνει τθ χριςθ τθσ παραδοςιακισ 
διακοςμθτικισ χρϊςθσ του κελφφουσ των βραςτϊν αυγϊν, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 4 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

3. Θ Αρμόδια Αρχι μζχρι τθν 1θ Μαΐου κάκε ζτουσ υποβάλλει ςτον Υπουργό ΑΑ&Τ 
λεπτομερι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του Συςτιματοσ Ελζγχου που ςυγκροτείται με τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ και κα αφορά: 

3.1 Στθν επίβλεψθ των εγκεκριμζνων ΟΕ&Ρ από τθν Αρχι Ελζγχου του άρκρου 4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Στουσ ελζγχουσ που διενεργικθκαν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ του άρκρου 5 τθσ 
παροφςασ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ των βιολογικϊν προϊόντων. 

3.3 Στισ πραγματοποιθκείςεσ δειγματολθψίεσ και ςτα αποτελζςματα των χθμικϊν 
αναλφςεων για τθν ανίχνευςθ μθ επιτρεπομζνων προϊόντων και ουςιϊν. 

3.4 Στισ διαπιςτωκείςεσ μθ ςυμμορφϊςεισ των ελεγχομζνων επιχειρθματιϊν και 
επιβλεπομζνων ΟΕ&Ρ και τισ τυχόν επιβλθκείςεσ αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ. 

3.5 Σε ςτατιςτικά ςτοιχεία παραγωγισ των βιολογικϊν προϊόντων, ςε ςτοιχεία 
ειςαγωγϊν βιολογικϊν προϊόντων από Τρίτεσ Χϊρεσ, κακϊσ και κάκε άλλου 
ςχετικοφ ςτοιχείου. 

3.6 Αςτοχίεσ, ελλείψεισ και παραλιψεισ των ΟΕ&Ρ κακϊσ και τθσ Αρμόδιασ Αρχισ 
Ελζγχου, και 

3.7 προτάςεισ διορκωτικϊν ενεργειϊν με ςτόχο τθν άρςθ των επιπτϊςεων που 
ζχουν προκαλζςει οι διαπιςτωκείςεσ αςτοχίεσ, ελλείψεισ και παραλείψεισ, τον 
προτεινόμενο χρόνο υλοποίθςισ τουσ κακϊσ και ειςθγιςεισ που κα ςτοχεφουν 
ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ, του Συςτιματοσ Ελζγχου που ςυγκροτείται με τθν 
παροφςα, και γενικότερα τον τομζα που αφορά ςτθ βιολογικι παραγωγι.   

 
 
 
 

Άρθρο 4 
Αρχή Ελζγχου 

 
1. Ωσ Αρχι Ελζγχου, ςφμφωνα με το εδάφιο (α) τθσ  παρ. 4 του άρκρου 27 του 
Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και του εδαφίου 2.2 τθσ παρ.2 του άρκρου 3 
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τθσ παροφςασ, ορίηεται ο «ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΓΕΩΓΛΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΔΘΜΘΤΑ», ο 
οποίοσ ςτο εξισ κα καλείται ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. 

2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, ςτο πλαίςιο των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων που του 
εκχωροφνται ςφμφωνα με το εδάφιο 2.2 τθσ παρ.2 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, 
μεριμνά για τθν εκπλιρωςθ των  απαιτιςεων που αναφζρονται ςτθν παρ.2 του  
άρκρου 4  του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Συμβουλίου.  

3. Τα κακικοντα και οι  αρμοδιότθτεσ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ κακορίηονται με το 
άρκρο 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και τθν παροφςα, και 
ειδικότερα αφορά ςτον ζλεγχο και ςτθν επίβλεψθ: 

3.1. Σων εγκεκριμζνων ΟΕ&Π. 

3.1.1. Ο ςκοπόσ τθσ επίβλεψθσ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ αφορά ςτθν 
πραγματοποίθςθ ελζγχων ι/και επικεωριςεων, προκειμζνου να επαλθκεφςει 
ότι οι ΟΕ&Ρ: 

α) εκτελοφν τα κακικοντα  που τουσ ζχουν ανατεκεί, ςφμφωνα με το  εδάφιο 
2.3 τθσ παρ.2 του άρκρου 3 τα οποία αφοροφν ςτον ζλεγχο και ςτθν 
πιςτοποίθςθ των προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ. 

β) τθροφν τα κριτιρια βάςει των οποίων ζχουν εγκρικεί, ςε εφαρμογι του 
άρκρου 7 τθσ παροφςασ, και  

γ) οι ζλεγχοι που πραγματοποιοφν είναι αντικειμενικοί, ανεξάρτθτοι και 
αποτελεςματικοί. 

3.1.2 Οι δραςτθριότθτεσ τθσ επίβλεψθσ πρζπει κυρίωσ να εςτιάηονται ςτθν 
εξζταςθ και αξιολόγθςθ των ςχετικϊν εγγράφων, που περιγράφουν τθ δομι, τθ 
λειτουργία και τισ επιχειρθςιακζσ αποδόςεισ του ΟΕ&Ρ, λαμβάνοντασ υπόψθ και 
τα αποτελζςματα των διενεργοφμενων ελζγχων ι/και επικεωριςεων του 
αρμόδιου Οργανιςμοφ Διαπίςτευςθσ, και ςυμπεριλαμβάνουν: 

Α) Διοικητικό ζλεγχο, ςτθν ζδρα του ΟΕ&Ρ, τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο 
ςφμφωνα με το άρκρο 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, ο οποίοσ 
αφορά ςτθν επαλικευςθ: 

i) Τθσ ςυμμόρφωςθσ του ΟΕ&Ρ  προσ τθν τυποποιθμζνθ διαδικαςία ελζγχου 
κακϊσ και τθσ εφαρμογισ τθσ λεπτομεροφσ περιγραφισ των μζτρων ελζγχου 
και των προφυλάξεων που αναλαμβάνει να επιβάλει ςτισ επιχειριςεισ που 
υπόκεινται ςτον ζλεγχό του, αφοφ ζχει προθγουμζνωσ διαβιβάςει αυτά τα 
ςτοιχεία ςτθν Αρμόδια Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ. 
Επιπρόςκετα, ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ προβαίνει ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο των 
τθροφμενων ατομικϊν φακζλων ελζγχου των ςυμβεβλθμζνων με τον ΟΕ&Ρ 
επιχειρθματιϊν, των χειριςμϊν του ΟΕ&Ρ ςτισ περιπτϊςεισ  καταγγελιϊν, 
κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ γραπτϊν παραπόνων από επιχειρθματίεσ ι/και  το 
καταναλωτικό κοινό. 

ii) Τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ που αφορά ςτθν ελάχιςτθ ςυχνότθτα των 
διενεργοφμενων  ελζγχων από τον ΟΕ&Ρ, ςφμφωνα με τα άρκρα 65 και 92γ, 
κακϊσ και τθν ορκι τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ τθσ ΘΒΔ για τθν 
ζκδοςθ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτα άρκρα 66 και 68, 
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ τθσ 
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απαίτθςθσ που αναφζρεται ςτο εδάφιο 3.1.2.Α (ix) τθσ παρ.3 του παρόντοσ 
άρκρου. 

iii)  Τθσ τεκμθρίωςθσ για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ με βάςθ 
τθν εκτίμθςθ κινδφνου (risk assessment) που καταρτίηεται ζτςι ϊςτε να 
αιτιολογείται από τον ΟΕ&Ρ θ ζνταςθ των ετθςίων αιφνιδιαςτικϊν ελζγχων ι 
των ςυμπλθρωματικϊν ελζγχων που διενεργεί μετά από ςχετικι αναγγελία. 

iv) Τθσ διενζργειασ δειγματολθψιϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 65 
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Για τον προςδιοριςμό υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων για τον ζλεγχο τιρθςθσ των ανϊτατων ορίων υπολειμμάτων 
(Α.Ο.Υ.), εφαρμόηονται υποχρεωτικά οι μζκοδοι των δειγματολθψιϊν ςε 
προϊόντα φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα τθσ Οδθγίασ αρικ. 2002/63/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Καν.(ΕΚ) 152/2009 τθσ Επιτροπισ, που αφορά 
ςτον κακοριςμό μεκόδων δειγματολθψιϊν και ανάλυςθσ για τον επίςθμο 
ζλεγχο των ηωοτροφϊν, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

v)  Τθσ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με άλλουσ 
ΟΕ&Ρ και Αρχζσ Ελζγχου, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
31 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 

vi) Του ελζγχου των οργανωτικϊν ςτοιχείων του ΟΕ&Ρ ςτα οποία 
περιλαμβάνονται π.χ., τα οικονομικά ςτοιχεία, θ ορκι τιρθςθ τθσ 
εφαρμοηόμενθσ τιμολογιακισ πολιτικισ, ο αρικμόσ επιβλθκζντων κυρϊςεων, 
ο χρόνοσ εργαςιϊν του ΟΕ&Ρ και άλλα ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθν 
επαλικευςθ τθσ δυνατότθτασ του ΟΕ&Ρ να αςκεί τα ανατεκζντα κακικοντα, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. 

vii) Πτι το προςωπικό του ΟΕ&Ρ που εμπλζκεται ςτθ διενζργεια των ελζγχων 
και ςτθ χοριγθςθ πιςτοποίθςθσ πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Θ εναλλαγι των ελεγκτϊν ςε κάκε 
περίπτωςθ πρζπει να πραγματοποιείται το αργότερο ςε χρονικό διάςτθμα 
που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ. 

viii) Τθσ υλοποίθςθσ των αναγκαίων διορκϊςεων ι/και διορκωτικϊν 
ενεργειϊν που οφείλει να επιβάλλει ςτουσ επιχειρθματίεσ που υπόκεινται 
ςτον ζλεγχό του, ςτισ περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμορφϊςεων ωσ προσ 
τθ κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία που διζπει τθ βιολογικι 
παραγωγι, κακϊσ και τθσ εφαρμογισ των αντίςτοιχων κυρϊςεων που 
επιβλικθκαν ςτουσ επιχειρθματίεσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο ςχετικό 
«κατάλογο κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ 
παροφςασ. 

ix) Τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα για τισ επιχειριςεισ που υπόκεινται ςτον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και ςφμφωνα με τθν 
οδθγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Β) Επιτόπιουσ ελζγχουσ, που αφοροφν ςτθν  αξιολόγθςθ ι/και τθν επαλικευςθ 
τθσ αποτελεςματικότθτασ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν ελζγχου του ΟΕ&Ρ 
είτε ωσ: 
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α) παρατθρθτισ, κατά τθ διενζργεια ελζγχου από ελεγκτι του εν λόγω ΟΕ&Ρ, 
είτε, 
β) διενεργϊν ζλεγχο επαλικευςθσ ςε εκμεταλλεφςεισ επιχειρθματιϊν που 
ιδθ ζχουν ελεγχκεί από τον ΟΕ&Ρ, 

για κάκε διαπιςτευμζνο και εγκεκριμζνο πεδίο ελζγχου. Ο αρικμόσ των εν λόγω 
ελζγχων είναι τουλάχιςτον ίςοσ με τθν τετραγωνικι ρίηα του ςυνολικοφ αρικμοφ 
των ςυμβεβλθμζνων επιχειρθματιϊν με τον ΟΕ&Ρ και ανά πεδίο 
δραςτθριότθτάσ του. Οι εν λόγω επιτόπιοι  ζλεγχοι πραγματοποιοφνται από τουσ 
ελεγκτζσ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, με βάςθ τθ γενικι εκτίμθςθ του κινδφνου και 
ςφμφωνα με τον μθνιαίο προγραμματιςμό των ελζγχων που αποςτζλλουν οι 
ΟΕ&Ρ ςε εφαρμογι του εδαφίου δ)ii τθσ παρ.3 του άρκρου 6 τθσ παροφςασ.  
Ροςοςτό 10% τουλάχιςτον των ωσ άνω αναφερομζνων επιτόπιων ελζγχων, κα 
πρζπει να διενεργοφνται υπό τθν μορφι ζκτακτων ι/και αιφνιδιαςτικϊν 
ελζγχων με βάςθ τθ γενικι εκτίμθςθ κινδφνου, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τουλάχιςτον τα εξισ κριτιρια: 

i)  τα αποτελζςματα των προθγουμζνων ελζγχων,  

ii) τθν ποςότθτα των παραγόμενων προϊόντων, 

iii) τον κίνδυνο ανταλλαγισ προϊόντων και  

ενδεχομζνωσ επιπρόςκετα, τον αρικμό των ελεγχόμενων επιχειρθματιϊν των 
ΟΕ&Ρ, ι/και τθ ςυχνότθτα ι τθν απουςία διαπίςτωςθσ μθ ςυμμορφϊςεων ωσ 
προσ τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ που 
διζπουν τθ βιολογικι παραγωγι από τουσ υποκείμενουσ ςτον ζλεγχο των ΟΕ&Ρ, 
επιχειρθματιϊν. 

3.1.3 Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, οφείλει να αποςτζλλει ςτθν Αρμόδια Αρχι, ςε μθνιαία 
βάςθ, κατάλογο των ελζγχων ι/και των επικεωριςεων που ζχει προγραμματίςει 
να πραγματοποιιςει, με όλα τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ των ελεγχομζνων 
επιχειρθματιϊν ι/και των ΟΕ&Ρ. 

3.1.4 Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ αξιολογεί και  ειςθγείται ςτθν Αρμόδια Αρχι  τισ 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ για τουσ 
εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ.  
 
3.2. Σων ενταγμζνων ή/και όχι, ςτο ςφςτημα ελζγχου, επιχειρηματιϊν. 
Εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Αρμόδια Αρχι, ι ςε περιπτϊςεισ 
καταγγελιϊν, διενεργεί ελζγχουσ ςε επιχειριςεισ ενταγμζνεσ ι/και όχι, ςτο 
ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ που 
κεςπίηεται από τθν παροφςα, με ςτόχο τθν διαλεφκανςθ των καταγγελλομζνων 
και τθν υποβολι ςχετικοφ πορίςματοσ ι /και τθν επαλικευςθ τιρθςθσ όλων των 
ςχετικϊν διατάξεων που αφοροφν ςτουσ κανόνεσ παραγωγισ, παραςκευισ, 
επιςιμανςθσ και διακίνθςθσ των βιολογικϊν προϊόντων και κακορίηονται ςτθν 
υφιςτάμενθ ςχετικι ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία.  
 
3.3. Σων ςημείων πϊληςησ των προϊόντων βιολογικήσ γεωργίασ, με εξαίρεςη 
τισ Λαϊκζσ Αγορζσ Βιολογικϊν Προϊόντων του άρθρου 18 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ Β’ 118). 
Ειδικότερα ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ: 
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3.3.1. Ελζγχει τθν επαλικευςθ τιρθςθσ των κανόνων παραγωγισ, παραςκευισ, 
διακίνθςθσ και επιςιμανςθσ που διζπουν τθ βιολογικι παραγωγι και 
εξακριβϊνει τθν ορκότθτα των αποδεικτικϊν εγγράφων, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 
ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ των προϊόντων. 

3.3.2. Ελζγχει τθ χριςθ του εκνικοφ ςιματοσ, που προβλζπεται ςτο άρκρου 13 
τθσ παροφςασ, το οποίο είναι δυνατόν να φζρουν ςτθν επιςιμανςι τουσ τα 
προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ που παράγονται ςτθν χϊρα. 

3.3.3. Διενεργεί δειγματολθψίεσ ςε προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ με ςκοπό 
τθν ανάλυςι τουσ προσ ανίχνευςθ μθ επιτρεπομζνων προϊόντων και ουςιϊν ςτθ 
βιολογικι παραγωγι, με βάςθ τθν εκτίμθςθ  κινδφνου.  

Μετά το τζλοσ των ελζγχων αξιολογεί τα ευριματα και ειςθγείται ςτθν αρμόδια 
αρχι τθν επιβολι προςτίμων ςφμφωνα με το άρκρο 15α. 

4. Συντονίηει και διενεργεί τον ζλεγχο των καταγγελιϊν οι οποίεσ αναρτϊνται 
ςτο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν για τθν Βιολογικι Γεωργία (Organic 
Farming Information System, OFIS), ςφμφωνα με τθ παρ. 4 του άρκρου 92α του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ και ςυντάςςει τελικι ζκκεςθ του πορίςματοσ 
του ελζγχου, το οποίο και αποςτζλλει ςτθν Αρμόδια Αρχι, εντόσ τθσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ των είκοςι πζντε (25) θμερολογιακϊν θμερϊν από 
τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ καταγγελίασ ςτο παραπάνω αναφερόμενο 
Σφςτθμα.  

5. Συμμετζχει ςτθ ςφνταξθ, οδθγϊν εφαρμογισ των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του 
Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 τθσ Επιτροπισ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε 
φορά, ι/και ςχετικϊν διατάξεων τθσ εκνικισ νομοκεςίασ. 

6. Διαβιβάηει ςτθν Αρμόδια Αρχι το αργότερο μζχρι τθν  31θ Μαρτίου κάκε 
ζτουσ: 

α) ζκκεςθ για τουσ ελζγχουσ ι/και επικεωριςεισ που πραγματοποιικθκαν: 

 ςτουσ Φορείσ Ελζγχου,  

 ςτα ςθμεία πϊλθςθσ των προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, 

 ςε επιχειρθματίεσ ςυμβεβλθμζνουσ ι/και  όχι ςτο ςφςτθμα ελζγχου και 
πιςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ που ςυγκροτείται με τθν 
παροφςα, ςε περιπτϊςεισ καταγγελιϊν,  

β) τα αποτελζςματα των αναλφςεων από τισ διενεργθκείςεσ δειγματολθψίεσ, 

γ) τα δεδομζνα βιολογικισ παραγωγισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 92ςτ του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ και περιλαμβάνονται  ςτα  Ραραρτιματα 
ΧΛΛΛβ και ΧΛΛΛγ και του εν λόγω κανονιςμοφ, 

δ) ςτοιχεία ςχετικά με τισ επιβλθκείςεσ κυρϊςεισ ςτουσ επιχειρθματίεσ, όπωσ 
αυτζσ κακορίηονται ςτο ςχετικό «κατάλογο κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ 
και ςφμφωνα με το άρκρο 16, τθσ παροφςασ. 

7. Διαβιβάηει ςτθν Αρμόδια Αρχι το αργότερο μζχρι τθν  31θ Μαΐου κάκε ζτουσ 
τα ετιςια ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 93 του Καν.(ΕΚ) 
889/2008 τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο ςχετικά με το ζργο τθσ 
επίβλεψθσ. 
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8. Οφείλει να ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με τουσ ΟΕ&Ρ κακϊσ και τισ λοιπζσ 
αρμόδιεσ αρχζσ που κακορίηονται με τθν παροφςα, ςε εφαρμογι τθσ παρ.4 του 
άρκρου 92 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Για το ςκοπό αυτό εκπονεί 
τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ παρ.5 του 
προαναφερομζνου άρκρου, και τθρεί αρχείο για τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτο ςθμείο (α) τθσ παρ.3 του άρκρου 6 τθσ παροφςασ. 

9. Οφείλει να αποςτζλλει αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ςτθν 
Αρμόδια Αρχι για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ απαγόρευςθσ τθσ εμπορίασ προϊόντων 
με μνεία περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ τουσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 
του εδαφίου 2.19 τθσ παρ.2 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ.  

10. Σχεδιάηει, εκπονεί και τθρεί μθτρϊο ελεγκτϊν βιολογικισ παραγωγισ και 
εκδίδει τον κανονιςμό ζνταξθσ των ελεγκτϊν, κακϊσ και τον κανονιςμό 
λειτουργίασ του εν λόγω μθτρϊου, το οποίο αποτελεί τθ δεξαμενι από τθν 
οποία είναι δυνατόν να επιλζγουν τουσ ελεγκτζσ τουσ οι ΟΕ&Ρ, ςτο πλαίςιο τθσ 
ανταποδοτικότθτασ των ειςπραττομζνων τελϊν του  άρκρου 16 τθσ παροφςασ. 
Οι, με οποιαδιποτε ςχζςθσ εργαςίασ, απαςχολοφμενοι ελεγκτζσ ςτουσ 
λειτουργοφντεσ ΟΕ&Ρ κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, εγγράφονται ςτο μθτρϊο. Επιπρόςκετα, ο ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ μεριμνά για το ςχεδιαςμό και τθν εκπόνθςθ εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των ελεγκτϊν/επικεωρθτϊν βιολογικισ γεωργίασ 
κακϊσ και των παραγωγϊν προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ τθσ απαίτθςθσ τθσ παρ.8 του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, ςε 
ςυνεργαςία με φορείσ και με εκπαιδευτικά ιδρφματα κάκε βακμίδασ, του 
γεωτεχνικοφ κλάδου. Οι λεπτομζρειεσ για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω 
δεςμεφςεων του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ κα κακοριςτοφν με απόφαςθ του αρμοδίου 
Υπουργοφ, μετά από ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ οποία πρζπει κατατεκεί 
ςτθν Αρμόδια Αρχι του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, το αργότερο εντόσ (6) ζξι 
μθνϊν από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβζρνθςθσ. 

11. Ο ΕΛΓΟ- ΔΘΜΘΤΑ οφείλει να εκπονεί κάκε ζτοσ ςχζδιο δράςθσ το οποίο κα 
αφορά: 

 ςτον ζλεγχο και ςτθν επίβλεψθ των εγκεκριμζνων ΟΕ&Ρμε τθν διενζργεια 
διοικθτικϊν ελζγχων ςτισ ζδρεσ των ΟΕ&Ρ, κακϊσ και επιτόπιουσ ελζγχουσ 
επαλικευςθσ των επιχειρθςιακϊν επιδόςεων τουσ, 

 ςτθν διενζργεια δειγματολθψιϊν ςε προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ με 
ςκοπό τθν ανάλυςι τουσ προσ ανίχνευςθ μθ επιτρεπομζνων προϊόντων και 
ουςιϊν ςτθ βιολογικι παραγωγι, με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου, 

 ςτθν διενζργεια ελζγχων ςτα ςθμεία πϊλθςθσ των προϊόντων βιολογικισ 
γεωργίασ, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ ςχετικι δράςθ, ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ 
των αρμοδιοτιτων που του ανατίκενται με το παρόν άρκρο. 

Το εν λόγω ςχζδιο δράςθσ υποβάλλεται ςτθν Αρμόδια Αρχι, το αργότερο μζχρι 
31 Δεκεμβρίου του ζτουσ που προθγείται, ενϊ, απολογιςτικά, υποβάλλονται 
λεπτομερείσ εκκζςεισ πεπραγμζνων ςτισ οποίεσ κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνεται τεκμθρίωςθ και αιτιολόγθςθ για τισ τυχόν αςτοχίεσ ι/και 
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τροποποιιςεισ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ, για το πρϊτο εξάμθνο μζχρι 31 Λουλίου 
και για το δεφτερο εξάμθνο μζχρι τθν 31 Λανουαρίου του επόμενου ζτουσ. 

 
 

Άρθρο 5 
Λοιπζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ 

 

1. Οι Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των Ρεριφερειακϊν 
Ενοτιτων τθσ χϊρασ, ςτο εξισ  καλοφμενεσ (ΔΑΟΚ) κακϊσ και ο Ενιαίοσ Φορζασ 
Ελζγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ορίηονται ωσ αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο των 
ςθμείων πϊλθςθσ βιολογικϊν προϊόντων, που λειτουργοφν εντόσ των 
διοικθτικϊν ορίων αρμοδιότθτασ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Λαϊκϊν 
Αγορϊν Βιολογικϊν Ρροϊόντων. Οι ανωτζρω ζλεγχοι αφοροφν ςτθν επαλικευςθ 
τιρθςθσ των κανόνων διακίνθςθσ και επιςιμανςθσ που διζπουν τθ βιολογικι 
παραγωγι και εξακριβϊνει τθν ορκότθτα των αποδεικτικϊν εγγράφων, ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ των προϊόντων. 

2. Επιπρόςκετα, οι ΔΑΟΚ ορίηονται ωσ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ των 
αδειϊν χριςθσ ςπόρων ςποράσ που δεν ζχουν παραχκεί με το βιολογικό τρόπο, 
ςε εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 295194/22.04.2009 (ΦΕΚ Β’ 756), όπωσ αυτι ιςχφει κάκε 
φορά. 

3. Οι ΔΑΟΚ και ο ΕΦΕΤ κατά τθν διεξαγωγι των ελζγχων τθσ παρ. 1 δφνανται 
να διενεργοφν δειγματολθψίεσ ςε προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ με ςκοπό τθν 
ανάλυςι τουσ προσ ανίχνευςθ μθ επιτρεπομζνων προϊόντων και ουςιϊν ςτθ 
βιολογικι παραγωγι, με βάςθ τθν εκτίμθςθ  κινδφνου. Για τον προςδιοριςμό 
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για τον ζλεγχο τιρθςθσ των ανϊτατων ορίων 
υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.), εφαρμόηονται υποχρεωτικά οι μζκοδοι των 
δειγματολθψιϊν ςε προϊόντα φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ που κακορίηονται 
ςτο παράρτθμα τθσ οδθγίασ αρικ. 2002/63/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Καν.(ΕΚ) 152/2009 τθσ Επιτροπισ, που αφορά 
ςτον κακοριςμό μεκόδων δειγματολθψιϊν και ανάλυςθσ για τον επίςθμο ζλεγχο 
των ηωοτροφϊν , όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Ωσ αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διενζργεια του ζλεγχου ςτα ςθμεία ειςόδου τθσ 
χϊρασ, όςον αφορά ςτθν ταυτοποίθςθ τθσ αποςτολισ προϊόντων βιολογικισ 
παραγωγισ που ειςάγονται από Τρίτθ Χϊρα κακϊσ και για τθν κεϊρθςθ του 
πιςτοποιθτικοφ ελζγχου που τα ςυνοδεφει, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των άρκρων 
32 και 33 του Καν.(ΕΚ) 834/2007,των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ 
Επιτροπισ και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ ειςαγωγισ των 
βιολογικϊν προϊόντων από Τρίτεσ Χϊρεσ που περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ 
τθσ παροφςασ, ορίηονται: 

α) Τα Ρεριφερειακά Κζντρα  Ρροςταςίασ Φυτϊν και Ροιοτικοφ Ελζγχου  (ΡΚΡΦ 
& ΡΕ) ι οι ΔΑΟΚ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ χϊρασ, για τον ζλεγχο 
προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ φυτικισ προζλευςθσ,  

β) Οι ςυνοριακοί Στακμοί Υγειονομικοφ-Κτθνιατρικοφ Ελζγχου (ΣΥΚΕ) τθσ χϊρασ, 
για τον ζλεγχο προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ ηωικισ προζλευςθσ, κακϊσ 
και για τον ζλεγχο των ηωοτροφϊν, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ 
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επόπτεσ κυκλοφορίασ ηωοτροφϊν ςτισ περιπτϊςεισ που θ προσ ειςαγωγι 
αποςτολι αφορά ηωοτροφζσ ηωικισ προζλευςθσ. 

γ) Τα τμιματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων των 
Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ για τον ζλεγχο του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 
βιολογικισ παραγωγισ (ςπόροι ςποράσ και λοιπό πολλαπλαςιαςτικό υλικό). 

Θ ανωτζρω αρμοδιότθτα ανατίκεται επιπρόςκετα των αρμοδιοτιτων που ζχουν 
κακοριςτεί ςτισ παραπάνω αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
υφιςτάμενθσ ςχετικισ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ.  

5. Οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ διενζργεια όλων των ανωτζρω αναφερομζνων 
ελζγχων, κα κακοριςτοφν με απόφαςθ του αρμόδιου Υπουργοφ.  
 
 
 

Άρθρο 6 
Φορείσ Ελζγχου 

 

1. Στο πλαίςιο εφαρμογισ του εδαφίου 2.1 τθσ παρ. 2 του άρκρου 3 τθσ 
παροφςασ, ωσ φορείσ Ελζγχου ορίηονται οι εγκεκριμζνοι, από το Υπουργείο, 
ιδιωτικοί Οργανιςμοί Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ (ΟΕ&Ρ), ςφμφωνα με το άρκρο 
7 τθσ παροφςασ. 

2. Οι ΟΕ&Ρ είναι αρμόδιοι για: 
2.1. Τθν διενζργεια ελζγχων ςε όλουσ τουσ ςυμβεβλθμζνουσ με αυτοφσ 
επιχειρθματίεσ, ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ, παραςκευισ και διανομισ, για τθν 
επαλικευςθ τιρθςθσ των κανόνων τθσ βιολογικισ παραγωγισ, κακϊσ και των 
μζτρων προφφλαξθσ, όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν ενωςιακι νομοκεςία και 
τθν παροφςα, ςε εφαρμογι των άρκρων του Τίτλου IV του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ. 
Συγκεκριμζνα, οι ΟΕ&Ρ: 

i) Τθροφν ατομικό φάκελου ελζγχου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο ςθμείο (ικ) του 
άρκρου 2 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, ανά ελεγχόμενο επιχειρθματία, 
ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ ςε κάκε περίπτωςθ που κα ηθτθκεί από τθν Αρμόδια 
Αρχι ι τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Ο εν λόγω φάκελοσ πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον: 

1. τθν αίτθςθ-διλωςθ ζνταξθσ του επιχειρθματία, 

2. ζνα αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ πιςτοποίθςθσ και ελζγχου,  

3. τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 63, και 65 παρ.3 
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 του Συμβουλίου, 

4. αποδεικτικό εγγραφισ ςτθν ΘΒΔ,  

5. το ςφνολο των προγραμμάτων καλλιζργειασ ι εκτροφισ ι παραγωγισ ι 
παραςκευισ, 

6. τα πρακτικά και τισ εκκζςεισ ελζγχων, 

7. τα πρακτικά δειγματολθψιϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτον εν λόγω 
επιχειρθματία και τα αποτελζςματά τουσ,  
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8. τα ζγγραφα αποφάςεων πιςτοποίθςθσ, 

9. τα εκδοκζντα αποδεικτικά ζγγραφα, 

10. τισ διαπιςτωκείςεσ μθ ςυμμορφϊςεισ κακϊσ και τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ 
που επιβλικθκαν για τθν άρςθ των επιπτϊςεων από αυτζσ, 

11. τθν ςχετικι με τουσ ελζγχουσ αλλθλογραφία με τον επιχειρθματία και τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ,  

12. ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγζα, τα φωτοαντίγραφα των Ριςτοποιθτικϊν 
Ελζγχου του άρκρου 13 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ για τισ 
ειςαγωγζσ βιολογικϊν προϊόντων από τρίτεσ χϊρεσ 

Τα ςτοιχεία αυτά καταχωροφνται ςτθν ΘΒΔ, με υποχρζωςθ επικαιροποίθςθσ 
τουσ. 

ii) Διενεργοφν ζναν τουλάχιςτον υποχρεωτικό ετιςιο φυςικό πλιρθ ζλεγχο, 
όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παρ.3 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του 
Συμβουλίου, κακϊσ και ςτα άρκρα 65 και 90 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ, ςε κάκε ενταγμζνο επιχειρθματία ςτο Σφςτθμα Ελζγχου τθσ 
παροφςασ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ διενεργείται εντόσ τθσ τρζχουςασ καλλιεργθτικισ 
περιόδου των καλλιεργουμζνων ειδϊν ι εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ εκτροφισ 
για μονάδεσ ηωικισ παραγωγισ, ι εντόσ τθσ τρζχουςασ παραςκευαςτικισ 
περιόδου για μονάδεσ παραςκευισ. Ειδικότερα, κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των 
μζτρων ελζγχου ο εν λόγω ετιςιοσ φυςικόσ πλιρθσ ζλεγχοσ διενεργείται 
υποχρεωτικά εντόσ δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ 
Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ. Μεταξφ δφο διαδοχικϊν πλιρων ετθςίων ελζγχων 
δεν μπορεί να μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από δϊδεκα μινεσ. 
Εντοφτοισ, ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν 
ενωςιακι νομοκεςία, ο εν λόγω ζλεγχοσ δφναται να διενεργείται εντόσ δζκα 
πζντε (15) μθνϊν, με τθν προχπόκεςθ πλιρουσ αιτιολόγθςθσ και τεκμθρίωςθσ. 

iii) Διενεργοφν ςυμπλθρωματικζσ πρόςκετεσ επιςκζψεισ ελζγχου ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον 10% επί του ςυνόλου των ςυμβεβλθμζνων με αυτοφσ 
επιχειρθματίεσ, βάςει τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ κινδφνου, ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ τθσ παρ. 2(β) του άρκρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

iv)  Διενεργοφν αιφνιδιαςτικοφσ ελζγχουσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ παρ. 2(γ) 
του άρκρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ ςτο 10% τουλάχιςτον 
όλων των ανωτζρω ςυνολικά αναφερομζνων ελζγχων, ςτισ υποπαραγράφουσ (ii) 
και (iii ). 

v) Ρραγματοποιοφν δειγματολθψίεσ με ςκοπό τθν ανίχνευςθ απαγορευμζνων 
προϊόντων και ουςιϊν ςτθ βιολογικι παραγωγι, ςε εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 65 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Για τον 
προςδιοριςμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων εφαρμόηονται υποχρεωτικά οι 
μζκοδοι των δειγματολθψιϊν ςε προϊόντα φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ που 
κακορίηονται ςτο παράρτθμα τθσ οδθγίασ αρικ. 2002/63/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, 
κακϊσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Kαν.(ΕΚ) 152/2009 τθσ Επιτροπισ, 
που αφορά ςτον κακοριςμό μεκόδων δειγματολθψιϊν και ανάλυςθσ για τον 
επίςθμο ζλεγχο των ηωοτροφϊν,  όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει . 
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Στθν περίπτωςθ που ανιχνεφεται θ χριςθ απαγορευμζνων προϊόντων και 
ουςιϊν ςε ζνα αγροτεμάχιο ενόσ επιχειρθματία, ο αρμόδιοσ ΟΕ&Ρ οφείλει να 
προβεί ςε δειγματολθψία από όλα τα αγροτεμάχια  ςτα οποία  καλλιεργείται το 
ίδιο φυτικό είδοσ, με επιβάρυνςθ του κόςτουσ των αναλφςεων από τον μθ 
ςυμμορφοφμενο επιχειρθματία. Στθν περίπτωςθ άρνθςθσ καταβολισ του εν 
λόγω κόςτουσ αναλφςεων, και προκειμζνου να παραμείνουν τα αγροτεμάχια 
ςτο ςφςτθμα ελζγχου γίνεται επανεκκίνθςθ τθσ περιόδου μετατροπισ τουσ, 
όπωσ  ορίηεται ςτα άρκρα 36 και 37 του Καν.(ΕΚ) 889/08 τθσ Επιτροπισ. Σε κάκε 
περίπτωςθ ο εν λόγω επιχειρθματίασ υπόκειται ςε ζκτακτο ζλεγχο με βάςθ τθ 
γενικι εκτίμθςθ κινδφνου, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο εδάφιο 3.Λ.Β ςθμεία i), ii) 
και iii), του άρκρου 4 τθσ παροφςασ.   

vi) Μετά το πζρασ κάκε ελζγχου ι ςυμπλθρωματικϊν πρόςκετων επιςκζψεων 
ελζγχου ι δειγματολθψίασ, οι ΟΕ&Ρ οφείλουν να εκδίδουν ζκκεςθ ελζγχου ι 
ζκκεςθ δειγματολθψίασ κατά περίπτωςθ. Αντίγραφο των παραπάνω εκκζςεων 
παραδίδουν κάκε φορά ςτον ελεγχόμενο επιχειρθματία και φροντίηουν για τθν 
καταχϊρθςθ τουσ ςτθν ΘΒΔ, μετά τθν τελικι απόφαςθ πιςτοποίθςθσ.  

vii) Διαςφαλίηουν τθν ανάλθψθ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 63 του Καν.(ΕΚ) 
889/2008 τθσ Επιτροπισ δεςμεφςεων και επαλθκεφoυν ότι αυτά τθροφνται από 
τουσ ενταγμζνουσ ςτο ςφςτθμα ελζγχου επιχειρθματίεσ. 

viii) Καταχωροφν και επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία τθσ εκμετάλλευςθσ κάκε 
επιχειρθματία ςτθν ΘΒΔ. 

2.2 Τθν επαλικευςθ και τθν πιςτοποίθςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων παραγωγισ, 
μεταποίθςθσ, ςυςκευαςίασ, επιςιμανςθσ, μεταφοράσ και αποκικευςθσ 
βιολογικϊν προϊόντων, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτον Τίτλο ΛΛ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 
τθσ Επιτροπισ, και τθν ζκδοςθ των αποδεικτικϊν  εγγράφων ςε εφαρμογι του 
άρκρου 68 του ιδίου Κανονιςμοφ. 

Συγκεκριμζνα, οι ΟΕ&Ρ: 
i) Εκδίδουν και χορθγοφν ςε κάκε επιχειρθματία, μζςω τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ 
δεδομζνων, το αποδεικτικό ζγγραφο του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Καν.(ΕΚ) 889/08 
τθσ Επιτροπισ, χωρίσ να απαιτείται ςχετικό αίτθμά του. 

ii) Εκδίδουν και χορθγοφν, μόνο μετά από αίτθμα του επιχειρθματία, το 
αποδεικτικό ζγγραφο του Ραραρτιματοσ ΧΛΛα του Καν.(ΕΚ) 889/08 τθσ 
Επιτροπισ. 
Τα ανωτζρω αποδεικτικά ζγγραφα δεν χορθγοφνται με αναδρομικι ιςχφ από τθν 
θμερομθνία ζκδοςισ τουσ.  

2.3 Επιβάλουν τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ 
παροφςασ, ςτουσ ςυμβεβλθμζνουσ επιχειρθματίεσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται 
ςτο ςχετικό «κατάλογο κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. 

3.  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ των ΟΕ&Ρ: 

α) Διαβιβάηουν ςτον ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΤΑ τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ ενεργειϊν 
ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αφαίρεςθσ ενδείξεων περί του 
βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ από προϊόντα ςτα οποία ζχει διαπιςτωκεί μθ 
ςυμμόρφωςθ που επθρεάηει τθ βιολογικι ιδιότθτα τουσ. Θ διαβίβαςθ τθσ 
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παραπάνω ζκκεςθσ πραγματοποιείται εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία 
λιψθσ γραπτισ τεκμθρίωςθσ από τον επιχειρθματία ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 6γ του άρκρου 9 τθσ παροφςθσ,  

β) Αποςτζλλουν, το αργότερο μζχρι ςτισ 31 Λανουαρίου κάκε ζτουσ, όλα τα 
αναφερόμενα δεδομζνα όπωσ αυτά ορίηονται ςτα άρκρα 92ςτ και 93 του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και  κάκε άλλο ςτοιχείο που κα του 
ηθτθκεί από τθν Αρμόδια Αρχι ι τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, εντόσ τθσ τεκείςασ 
κάκε φορά προκεςμίασ. 

γ) Εφαρμόηουν τθν παρ. 2 του άρκρου 91 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ ςε περίπτωςθ που υπάρξουν βάςιμεσ υπόνοιεσ για κάποιο 
επιχειρθματία ότι προτίκεται να διακζςει ςτθν αγορά προϊόν που δεν είναι 
ςφμφωνο με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ αλλά φζρει ζνδειξθ 
βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ. 

δ) Διαβιβάηουν ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και ςτθν Αρμόδια Αρχι: 

i) Μζχρι 10 Λανουαρίου κάκε ζτουσ, τεκμθρίωςθ για τθν εφαρμογι τθσ 
διαδικαςίασ ανάλυςθσ κινδφνου όςον αφορά ςτουσ διενεργοφμενουσ 
ελζγχουσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.1 του παρόντοσ άρκρου ςε 
εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ. 

ii) Εντόσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ κάκε μινα του τρζχοντοσ ζτουσ, τον 
προγραμματιςμό τουσ για τθ διενζργεια των ελζγχων που αναφζρονται 
ςτθν παρ. 2.1 του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και κάκε τροποποίθςθ του, 
ςυνοδευόμενθ από πλιρθ και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ. 

ε) Οφείλουν να κατακζτουν ςτθ Αρμόδια Αρχι τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ 
προκειμζνου οι επιχειρθματίεσ να τφχουν ζγκριςθ για: 

i) το ςχζδιο μετατροπισ, κακϊσ και τα μζτρα ελζγχου για τισ περιπτϊςεισ 
των εκμεταλλεφςεων που δραςτθριοποιείται με παράλλθλθ παραγωγι, 
ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του άρκρου 40 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ, και 

ii) τθν αναδρομικι αναγνϊριςθ περιόδου μετατροπισ αγροτεμαχίων, μετά 
από ςχετικό αίτθμα ςυμβεβλθμζνου επιχειρθματία, ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ τθσ παρ.2 του άρκρου 36 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ. 

ςτ) Ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με άλλουσ ΟΕ&Ρ κακϊσ και με τισ Αρμόδιεσ 
Αρχζσ, ςε εφαρμογι του άρκρου 92 του Καν.(ΕΚ) 889/2008τθσ Επιτροπισ, 

η) Ρροβαίνουν ςε διαγραφι επιχειρθματία ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ δεν 
εκπλθρϊνει τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ και μετά από δφο ςυνεχόμενεσ 
ζγγραφεσ ειδοποιιςεισ του ΟΕ&Ρ που ζχουν γίνει με απόδειξθ, εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν υπερβαίνει τισ ςαράντα (40) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. Ο εν λόγω επιχειρθματίασ μπορεί να υποβάλλει αίτθςθ για 
επανζνταξι του ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ βιολογικϊν 
προϊόντων υπό τον ζλεγχο του ιδίου ΟΕ&Ρ μόνον εφόςον προβεί ςε 
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εξόφλθςθ των προθγοφμενων οφειλϊν του ι υπό τον ζλεγχο άλλου 
εγκεκριμζνου ΟΕ&Ρ μόνον εφόςον προςκομίςει αποδεικτικά ζγγραφα 
εξόφλθςθσ των οφειλϊν από τον προθγοφμενο ΟΕ&Ρ. Ο αρμόδιοσ, για τθ 
διαγραφι του εν λόγω επιχειρθματία, ΟΕ&Ρ οφείλει να ενθμερϊνει γραπτά 
όλουσ τουσ άλλουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ κακϊσ και τθν Αρμόδια Αρχι και τον 
ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Στθν περίπτωςθ που οι αρμόδιοι ΟΕ&Ρ δεν προβοφν ςτθ 
διαγραφι του μθ ςυμμορφοφμενου επιχειρθματία, κεωρείται ότι 
αναλαμβάνουν με ευκφνθ τουσ τθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν του 
ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προσ το εν λόγω επιχειρθματία με πίςτωςθ του 
κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ. 

θ) Οφείλουν να αποςτζλλουν αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ςτθν 
Αρμόδια Αρχι για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ απαγόρευςθσ τθσ εμπορίασ 
προϊόντων με μνεία περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ τουσ ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ του εδαφίου 2.19 τθσ παρ.2 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ.    

 

 
 

Άρθρο 7 
Διαδικαςία ζγκριςησ φορζα ωσ Οργανιςμοφ Ελζγχου και Πιςτοποίηςησ  

Προϊόντων Βιολογικήσ Γεωργίασ 
 

1. Ρροκειμζνου ζνασ ιδιωτικόσ φορζασ να εγκρικεί ωσ ΟΕ&Ρ για τθ βιολογικι 
παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν προϊόντων, ςε εφαρμογι των 
Κανονιςμϊν (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και 889/2008, 1235/2008 τθσ 
Επιτροπισ, κακϊσ και το εδάφιο 2.3 τθσ παρ.2 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ και 
να δραςτθριοποιθκεί ςτθν Ελλάδα, υποβάλει αίτθςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ ςτθν Αρμόδια Αρχι, θ οποία  ςυνοδεφεται 
από τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Διλωςθ τθσ ζδρασ του Οργανιςμοφ, κακϊσ και τυχόν περιφερειακϊν 
παραρτθμάτων του. 

β) Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ κακϊσ και του ςχετικοφ 
εγγράφου για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του. 

γ) Τεκμθρίωςθ ότι διακζτει επαρκζσ, ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό, 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ςχετικά με τουσ κινδφνουσ που κίγουν τθ βιολογικι 
ιδιότθτα των προϊόντων, ςφμφωνα με το ςτοιχείο β) του άρκρου 92ε του 
Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ κακϊσ και κατάλογο ελεγκτϊν/επικεωρθτϊν, 
ανά πεδίο. 

δ) Το οργανόγραμμα λειτουργίασ του, με αναφορζσ ςτα ονόματα και τισ 
ιδιότθτεσ των προςϊπων που κατζχουν τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ και 
λοιπζσ κζςεισ, κακϊσ και των επιτροπϊν και ςυμβουλίων που λειτουργοφν ςτον 
Οργανιςμό. 

ε) Ονομαςτικό  κατάλογο προςϊπων που ζχουν δικαίωμα υπογραφισ για το 
κάκε εκδιδόμενο ζντυπο από τον Οργανιςμό. 
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ςτ)  Ρεριγραφι τθσ κτθριακισ υποδομισ και του εξοπλιςμοφ του. 

η) Ρεριγραφι τθσ διαπιςτευμζνθσ εργαςτθριακισ του υποδομισ για τθν 
διενζργεια εργαςτθριακϊν αναλφςεων ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ελζγχου 
των προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, ι όταν δεν διακζτει δικι του υποδομι, 
τεκμθρίωςθ για τθ ςυνεργαςία του με διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τθσ θμεδαπισ 
ι αλλοδαπισ ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν τθν 
δυνατότθτα εκτζλεςθσ όλων των προβλεπόμενων αναλφςεων, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ των πιςτοποιθμζνων προϊόντων με τισ απαιτιςεισ 
τθσ κείμενθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για τθ βιολογικι παραγωγι. 

θ) Φωτοαντίγραφο του Ριςτοποιθτικοφ Διαπίςτευςθσ που ζχει εκδοκεί από το 
φορζα Διαπίςτευςθσ για το πρότυπο ΕΝ ISO/ΛΕC 17065 ςε εφαρμογι τθσ παρ.5 
εδάφιο (γ) του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 

κ) Τισ εφαρμοηόμενεσ τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ 
κακϊσ και τα ςχετικά υποδείγματα εντφπων για τθν υλοποίθςθ των απαιτιςεων 
του εδαφίου (γ) του άρκρου 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008 όπωσ κάκε φορά 
ιςχφουν, κακϊσ και ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ.  

ι) Διλωςθ αμερολθψίασ και ανεξαρτθςίασ από ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων όςον αφορά τθν άςκθςθ των κακθκόντων που του ανατίκενται. 

ια) Τον τιμοκατάλογο του ΟΕ&Ρ, τον οποίο υποχρεοφται να αναρτά ςτθν 
ιςτοςελίδα του ι και ςε οποιοδιποτε άλλο μζςο επικοινωνίασ, ϊςτε να είναι 
άμεςα διακζςιμοσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο κακϊσ και ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τυχόν παρεχόμενεσ εκπτϊςεισ πρζπει να  αναφζρονται ρθτά, να ζχουν οριηόντια 
εφαρμογι και ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να καταςτρατθγοφν τισ αρχζσ του 
υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Κάκε τροποποίθςθ του τιμοκαταλόγου κοινοποιείται 
άμεςα ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και ςτθν Αρμόδια Αρχι.  

2. Θ ζγκριςθ του ΟΕ&Ρ για τθ λειτουργία του ςτο Σφςτθμα ελζγχου που 
ςυγκροτείται με τθν παροφςα χορθγείται για όλα τα πεδία που  αναφζρονται 
κατωτζρω : 

α) Μθ μεταποιθμζνα φυτικά προϊόντα, 

β) Ηϊντα ηϊα ι μθ μεταποιθμζνα και ηωικά προϊόντα, 

γ) Ρροϊόντα Υδατοκαλλιζργειασ, φφκια και Ηφμεσ, 

δ) Αγενζσ φυτικό πολλαπλαςιαςτικό υλικό και ςπόροι για καλλιζργεια, 

ε) Μεταποιθμζνα γεωργικά προϊόντα που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν 
ωσ τρόφιμα, 

ςτ) Μεταποιθμζνα γεωργικά προϊόντα που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν 
ωσ ηωοτροφζσ. 

Θ Αρμόδια Αρχι αξιολογεί τα ανωτζρω υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με τθν 
παροφςα  Απόφαςθ και τισ διατάξεισ των Καν.(ΕΚ) 834/07 του Συμβουλίου και 
889/08 και 1235/08 τθσ Επιτροπισ, όπωσ αυτοί  ιςχφουν. Μετά τθν αξιολόγθςθ 
τθσ αίτθςθσ θ Αρμόδια Αρχι ειςθγείται ςτον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
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Τροφίμων τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για ζγκριςθ ι απόρριψθ, του ιδιωτικοφ φορζα 
ωσ ΟΕ&Ρ για τθ βιολογικι παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν 
προϊόντων και του ανακζτει τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ 
κακικοντα. Θ εν λόγω απόφαςθ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ 
με τθν προχπόκεςθ να ζχει προθγθκεί θ υπογραφι τθσ Συμφωνίασ τιρθςθσ των 
δεςμεφςεων που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ, και θ οποία 
υπογράφεται μεταξφ του εκάςτοτε Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων και του νομίμου εκπροςϊπου του υπό ζγκριςθ ΟΕ&Ρ.  

4. Οι εγκεκριμζνοι ΟΕ&Ρ εγγράφονται ςτο τθροφμενο από τθν Αρμόδια Αρχι 
Μθτρϊο Οργανιςμϊν Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ 
παραγωγισ και τουσ αποδίδεται μοναδιαίοσ κωδικόσ αρικμόσ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο εδάφιο 2.6 τθσ παρ.2  του άρκρου 3 τθσ παροφςασ,.  

5. Οι διαδικαςίεσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ που εφαρμόηουν οι εγκεκριμζνοι 
ΟΕ&Ρ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ, είναι ιςότιμεσ και αμοιβαία 
αναγνωρίςιμεσ. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΩΝ ΣΟ ΤΣΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Άρθρο 8 
Διαδικαςία ζνταξησ επιχειρηματία ςτο φςτημα Ελζγχου 

 

1. Ρροκειμζνου ζνασ επιχειρθματίασ να ενταχκεί ςτο Σφςτθμα Ελζγχου που 
ςυγκροτείται με τθν παροφςα, υποχρεοφται να κατακζςει ςε ζναν εγκεκριμζνο 
ΟΕ&Ρ τα παρακάτω: 

α) Αίτθςθ 

β) Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 που αφορά ςτθν πρϊτθ εφαρμογι των 
μζτρων ελζγχου. Ο επιχειρθματίασ κατά περίπτωςθ, ςυντάςςει και διατθρεί ςτθ 
ςυνζχεια όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία β, γ και δ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ και ειδικότερα, προβαίνει ςτθν 
περιγραφι και ςτον κακοριςμό όλων εκείνων των μζτρων που ορίηονται ςτα 
Κεφάλαια 1 μζχρι και 7, του Τίτλου IV, του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, 
αντίςτοιχα για κάκε τφπο εκμετάλλευςθσ και δραςτθριότθτασ, τα οποία 
δφνανται να αποτελοφν μζροσ του εφαρμοηόμενου, από τον επιχειρθματία, 
ςυςτιματοσ ποιότθτασ, ςτθν επιχείρθςθ/εκμετάλλευςι του. 

γ) Υπεφκυνθ διλωςθ  του ν. 1599/1986 ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ, με τθν οποία να αναλαμβάνει τισ δεςμεφςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/08 τθσ 
Επιτροπισ. 

δ) Μετά τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, ο 
επιχειρθματίασ ςυνάπτει Σφμβαςθ Ζνταξθσ ςτο Σφςτθμα Ελζγχου και 
Ριςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ VII τθσ παροφςασ, με ζναν και μόνο ΟΕ&Ρ. 



ΦΕΔΙΟ ΤΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Γ.Ε. ελίδα 23 
 

ε) Ρροκειμζνου ο επιχειρθματίασ να προςχωριςει ςτο ςφςτθμα ελζγχου,  και να 
ςυμμορφωκεί με τθν απαίτθςθ του εδαφίου α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 28 του 
Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, προςκομίηει ςτον ΟΕ&Ρ τα  ςτοιχεία τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 63, τα οποία ςτθ ςυνζχεια καταχωροφνται ςτθν ΘΒΔ με 
ευκφνθ του ΟΕ&Ρ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ αρικ. 2289/161795/19-12-2014. Ο 
ΟΕ&Ρ, μετά τθν καταχϊριςθ των εν λόγω ςτοιχείων ςτθν ΘΒΔ, ςυμπλθρϊνει 
ςχετικό αποδεικτικό ζγγραφο, το οποίο καταχωρεί ςτον ατομικό φάκελο του 
επιχειρθματία, αντίγραφο του οποίου χορθγεί ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.  Ο ΟΕ&Ρ οφείλει να ελζγχει και να επαλθκεφςει όλα τα παραπάνω 
αναφερόμενα ςτοιχεία  κατά το πρϊτο ετιςιο φυςικό πλιρθ ζλεγχο, όπωσ αυτόσ 
ορίηεται ςτθν παρ.3 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου 
κακϊσ και ςτα άρκρα 65 και 90 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και 
του εδαφίου 2.2 τθσ παρ. 2 του άρκρου  6 τθσ παροφςασ. 

 3. Ο επιχειρθματίασ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα και γραπτά τον  αρμόδιο για 
τον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ για κάκε τροποποίθςθ που αφορά ςτθν περιγραφι τθσ 
εκμετάλλευςθσ ι ςτα μζτρα που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του 
ςθμείου τθσ παρ.1  του παρόντοσ άρκρου κακϊσ και τισ αλλαγζσ όςον αφορά 
ςτισ αρχικζσ απαιτιςεισ ελζγχου που ορίηονται ςτα άρκρα  70, 74, 80, 82, 86 και 
88 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Ο ΟΕ&Ρ οφείλει να καταχωρεί τισ ωσ 
άνω τροποποιιςεισ ςτθν ΘΒΔ. 

4. Στθν  περίπτωςθ μεταγραφισ του επιχειρθματία από ζναν ΟΕ&Ρ ςε άλλο 
ΟΕ&Ρ και με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ των ςχετικϊν απαιτιςεων που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ, οφείλει να κατακζςει ςτον νζο 
αρμόδιο για τον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ, νζεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των ςθμείων β και 
γ τθσ παρ.1 του παρόντοσ άρκρου.  
 
 

Άρθρο 9 
Τποχρεϊςεισ του «Επιχειρηματία» 

 

Κάκε επιχειρθματίασ που εντάςςεται ςτο ςφςτθμα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ 
προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, υποχρεοφται: 

1. Να τθρεί και να κζτει ςε διάκεςθ των ελεγκτϊν που διενεργοφν ζλεγχο ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ, ατομικό φάκελο ελζγχου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο 
ςτοιχείο ικ), του άρκρου 2 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει, τουλάχιςτον, τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 αντίγραφο τθσ αίτθςθσ του εδαφίου α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 τθσ 
παροφςασ  

 αντίγραφο των Υπεφκυνων Δθλϊςεισ των ςθμείων β) και γ) τθσ παρ. 1 
του άρκρου 8 τθσ παροφςασ 

 αντίγραφο τθσ Σφμβαςθσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ που υπζγραψε με 
τον αρμόδιο για τον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ, 

 αντίγραφο αποδεικτικοφ εγγραφισ των απαιτοφμενων ςτοιχείων του 
ςτθν ΘΒΔ, από τον αρμόδιο για τον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ, 
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 τισ μεταβολζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 8 τθσ 
παροφςασ, 

 αντίγραφα των πρακτικϊν ελζγχων και δειγματολθψιϊν που ζχουν 
πραγματοποιθκεί, 

 τθν αλλθλογραφία του επιχειρθματία με τον αρμόδιο ΟΕ&Ρ, τον ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ και τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ, 

 τισ τυχόν διαπιςτωκείςεσ μθ ςυμμορφϊςεισ, τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ, 
κακϊσ και τισ κυρϊςεισ που επιβλικθκαν, 

 τισ τυχόν άδειεσ παρζκκλιςθσ που του ζχουν δοκεί από τθν Αρμόδια 
Αρχι, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του άρκρου 22 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του 
Συμβουλίου, 

 ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγζα, τα πρωτότυπα των Ριςτοποιθτικϊν Ελζγχου 
του άρκρου 13 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ για τισ ειςαγωγζσ 
βιολογικϊν προϊόντων από τρίτεσ χϊρεσ, 

 αντίγραφο τθσ τελευταίασ ενιαίασ διλωςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ. 

 Αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν που απατοφνται από τθν οριηόντια 
νομοκεςία για τθ νόμιμθ λειτουργία των εκμεταλλεφςεων. 

Πλα τα τθροφμενα ςτοιχεία κα πρζπει να διατθροφνται τουλάχιςτον για πζντε 
(5) χρόνια. Στο φάκελο ελζγχου, τθρείται θμερολόγιο ελζγχων που 
πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τθν παροφςα, το οποίο υπογράφεται από 
τουσ ελεγκτζσ του αρμόδιου ΟΕ&Ρ, ι του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ι/και των  Αρμόδιων 
Αρχϊν που ορίηονται με τθν παροφςα, κατά περίπτωςθ. 

2. Να κοινοποιεί ζγκαιρα και όχι αργότερα από 10 εργάςιμεσ θμζρεσ ςτον 
αρμόδιο για τον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ, κάκε τροποποίθςθ τθσ περιγραφισ ι των 
μζτρων που αναφζρονται ςτο άρκρο 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, 
κακϊσ και των αρχικϊν απαιτιςεων ελζγχου που ορίηονται ςτα άρκρα 70, 74, 
80, 82, 86 και 88, ςε εφαρμογι του άρκρου 64 του ιδίου κανονιςμοφ. 

3. Να αποδζχεται τον ζλεγχο και να ςυνεργάηεται με τουσ εντεταλμζνουσ 
ελεγκτζσ του αρμοδίου OE&Ρ ι/και ου ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ι/και των Αρμόδιων 
Αρχϊν που ορίηονται με τθν παροφςα ι/και των αρμοδίων ενωςιακϊν αρχϊν, 
παρζχοντασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ 
τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςτα απαιτοφμενα, από τθν ιςχφουςα ενωςιακι και 
εκνικι νομοκεςία, αρχεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

4. Να επιτρζπει ςτα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που ορίηονται με τθν παροφςα τθ 
λιψθ δειγμάτων, με ςκοπό τθν υποβολι τουσ ςε ανάλυςθ για τθν ανίχνευςθ 
απαγορευμζνων προϊόντων και ουςιϊν ςτθ βιολογικι παραγωγι και να παρζχει 
κάκε αναγκαία πλθροφορία και βοικεια προκειμζνου να διευκολυνκοφν οι 
ζλεγχοι και να εξαχκοφν ακριβι ςυμπεράςματα. 

5. Να ςυνυπογράφει τθν ζκκεςθ ελζγχου, τα πρακτικά λιψθσ δειγμάτων και να 
καταγράφει τισ τυχόν επιφυλάξεισ του ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ και 
καταγραφισ μθ-ςυμμορφϊςεων από τον ελεγκτι του αρμοδίου OE&Ρ ι/και του 
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ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ι/και των Αρμόδιων Αρχϊν, κακϊσ και τισ τυχόν παρατθριςεισ 
του για τον τρόπο διεξαγωγισ του ελζγχου ι/και τθσ δειγματολθψίασ. Άρνθςθ 
υπογραφισ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου θ/και ςτα πρακτικά λιψθσ δειγμάτων, 
ιςοδυναμεί με άρνθςθ ελζγχου και ςτθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ 
διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων του άρκρου 15 και του Καταλόγου Κυρϊςεων 
του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. 

6. Ο ενταγμζνοσ επιχειρθματίασ ςε περίπτωςθ που δεν προβεί ςε καταγραφι 
αντιρριςεων ι/και επιφυλάξεων ςχετικά με τισ διαπιςτοφμενεσ μθ-
ςυμμορφϊςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, οφείλει 
κατά περίπτωςθ :  

α) να προβεί ςε διορκωτικά μζτρα  που κα άρουν τισ επιπτϊςεισ, ι ςε 
διορκωτικζσ ενζργειεσ που κα ςκοπεφουν ςτθν αποφυγι επανάλθψθσ 
τθσ ίδιασ μθ ςυμμόρφωςθσ ςτο μζλλον, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ 
που ορίηεται από τον αρμόδιο ΟΕ&Ρ ι και από τισ  Αρμόδιεσ Αρχζσ, κατά 
περίπτωςθ, και να αποδζχεται τθν επιβολι των κυρωτικϊν μζτρων που 
κεςπίηονται με τθν παροφςα απόφαςθ, 

β) να ενθμερϊνει άμεςα και εγγράφωσ τουσ πελάτεσ του και να εξαςφαλίηει 
ότι αφαιροφνται από τθν επιςιμανςθ των προϊόντων κακϊσ και από τθ 
διαφιμιςθ αυτϊν, ενδείξεισ όροι, ςιματα, λογότυποι κλπ, μζςω των 
οποίων γίνεται μνεία ςτθν μζκοδο τθσ βιολογικισ παραγωγισ, 

γ) το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ εντολισ 
απόςυρςθσ των ανωτζρω ενδείξεων, να αποςτζλλει ςτον αρμόδιο ΟΕ&Ρ 
και ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ γραπτι τεκμθρίωςθ ςχετικά με τα λθπτζα 
μζτρα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ 
απόςυρςθσ.  

7. . Σε περίπτωςθ που επιχειρθματίασ πιςτεφει ι ζχει υπόνοιεσ ότι ζνα προϊόν 
που ζχει παράγει, ςυςκευάςει, παραςκευάςει, ειςάγει ι παραλάβει από άλλον 
επιχειρθματία δεν είναι ςφμφωνο με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ, 
ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 91, του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

8. Οι ενταγμζνοι ςτο Σφςτθμα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ επιχειρθματίεσ, για τα 
διακινοφμενα προϊόντα τθροφν και εφαρμόηουν πζραν των άλλων ενωςιακϊν 
και εκνικϊν διατάξεων και τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ του Κϊδικα 
Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Φ.Α.Σ.), που αφοροφν ςτισ ειςροζσ και 
εκροζσ τθσ εκμετάλλευςισ τουσ.  
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Άρθρο 10 
Μεταγραφή επιχειρηματία από ζναν ΟΕ&Π ςε άλλο ΟΕ&Π 

 

Α. Καταγγελία ςφμβαςησ  

1. Ο επιχειρθματίασ που επικυμεί να μεταγραφεί ςε άλλον ΟΕ&Ρ οφείλει να 
καταγγείλει εγγράφωσ τθ ςφμβαςθ που ζχει ςυνάψει με τον ΟΕ&Ρ, 
ενθμερϊνοντασ για τα ςτοιχεία του νζου ΟΕ&Ρ ςτον οποίο ζχει προθγοφμενα 
υποβάλλει αίτθμα μεταγραφισ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των ςθμείων α), β) 
και γ) τθσ παρ.1 του άρκρου 8 τθσ παροφςασ. 

2. Ο  ΟΕ&Ρ οφείλει να αποδεχκεί τθν καταγγελία του επιχειρθματία άμεςα και 
όχι αργότερα από δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ, εφόςον πλθροφνται οι παρακάτω 
προχποκζςεισ: 

α) ζχουν εξοφλθκεί οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του επιχειρθματία που 
απορρζουν από τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ καταγγελλόμενθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο επιχειρθματίασ δεν ζχει ειδοποιθκεί γραπτϊσ για επικείμενθ επικεϊρθςθ 
από τον ΟΕ&Ρ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ  πριν τθν θμερομθνία 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του, 

γ) ο ΟΕ&Ρ δεν βρίςκεται ςε διαδικαςία αξιολόγθςθσ των τυχόν ευρθμάτων 
από ζλεγχο του επιχειρθματία, πριν τθν θμερομθνία καταγγελίασ τθσ 
ςφμβαςισ του. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των τυχόν ευρθμάτων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ. 

3. Στθν περίπτωςθ που υφίςτανται εκκρεμότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανωτζρω 
παράγραφο, ο ΟΕ&Ρ οφείλει να προβεί άμεςα και όχι αργότερα από τρείσ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ ςε ςχετικι ενθμζρωςθ του επιχειρθματία και του νζου ΟΕ&Ρ.  

4. Ο ΟΕ&Ρ μετά τθν αποδοχι του αιτιματοσ καταγγελίασ του επιχειρθματία 
αποςτζλλει το φάκελο του επιχειρθματία ςτο νζο ΟΕ&Ρ. Θ μεταφορά 
περιλαμβάνει τόςο το φυςικό φάκελο όςο και το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο 
που τθρείται ςτθν ΘΒΔ. 

5. Μετά τθν τεκμθριωμζνθ θμερομθνία άρςθσ των τυχόν εκκρεμοτιτων, ο ΟΕ&Ρ 
οφείλει να προβεί άμεςα και όχι αργότερα από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ ςε 
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.    

 6. Οι ανωτζρω αναφερόμενεσ διαδικαςίεσ αλλθλογραφίασ/επικοινωνίασ  
μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν πρζπει να γίνεται με τεκμθρίωςθ, ειδικότερα 
όςον αφορά ςτισ θμερομθνίεσ διεκπεραίωςθσ για τθν τιρθςθ των 
προβλεπόμενων προκεςμιϊν.  

Β. Μεταγραφή ςε άλλο ΟΕ&Π 

1. Ο ΟΕ&Ρ ο οποίοσ ζχει δεχτεί αίτθμα ζνταξθσ από ζνα επιχειρθματία ηθτά 
εγγράφωσ από τον προθγοφμενο ΟΕ&Ρ, ςτον οποίο ιταν ςυμβεβλθμζνοσ ο 
αιτϊν επιχειρθματίασ, αντίγραφο του τθροφμενου ατομικοφ φακζλου ελζγχου 
του ςθμείου i) του εδαφίου 2.1 τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, κακϊσ 
και του αντίςτοιχου θλεκτρονικοφ αρχείου που τθρείται ςτθν ΘΒΔ.  
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2. Μετά τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο νζο ΟΕ&Ρ, ο νζοσ ΟΕ&Ρ οφείλει να 
αξιολογιςει τα ςτοιχεία και να υπογράψει ςφμβαςθ με τον επιχειρθματία εντόσ 
5 θμερϊν. 

3. Σε περίπτωςθ που ο επιχειρθματίασ υπόκειται ςε κυρϊςεισ για διαπιςτωμζνεσ 
μθ ςυμμορφϊςεισ από τον προθγοφμενο ΟΕ&Ρ, οι κυρϊςεισ αυτζσ δεν 
παραγράφονται, δεν τροποποιοφνται και ςυνεχίηουν να ιςχφουν. Ο νζοσ ΟΕ&Ρ 
επιβλζπει τθν εφαρμογι των ανωτζρω κυρϊςεων. 

4. Σε περιπτϊςεισ που ο προθγοφμενοσ ΟΕ&Ρ δεν αποςτείλει τον ατομικό 
φάκελο ελζγχου του επιχειρθματία  κακϊσ και το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο 
που τθρείται ςτθν ΘΒΔ ταυτόχρονα με τθν αποδοχι τθσ καταγγελίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εντόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ του 
ςχετικοφ αιτιματοσ του νζου ΟΕ&Ρ, αυτό αποτελεί παράβαςθ του άρκρου 31 
του Καν.(EK) 834/2007 και επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 14 τθσ 
παροφςασ. 

5. Ο ΟΕ&Ρ που προβαίνει ςε υπογραφι νζασ ςφμβαςθσ με επιχειρθματία χωρίσ 
να τθρθκοφν οι ανωτζρω αναφερόμενεσ διαδικαςίεσ και προχποκζςεισ, 
υπόκειται ςτθ διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων ςφμφωνα με το 
άρκρο 14 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

Γ. Αποδεικτικά Ζγγραφα 

1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταγραφισ και κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του 
άρκρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, ο επιχειρθματίασ, βάςει των 
παραςτατικϊν εγγράφων που τθρεί ςτον φάκελο ελζγχου (τιμολόγια, δελτία 
αποςτολισ κλπ.) υπολογίηει και καταγράφει τισ ςυγκεκριμζνεσ παρτίδεσ ι /και 
ποςότθτεσ των βιολογικϊν προϊόντων που ζχουν διατεκεί ςτθν αγορά.  Στθ 
ςυνζχεια υπολογίηει τα αδιάκετα αποκζματα, εάν υπάρχουν, ζωσ τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον  νζο ΟΕ&Ρ. Τα αποτελζςματα του 
παραπάνω υπολογιςμοφ καταγράφονται ςτο τθροφμενο ςχετικό αρχείο και 
ελζγχονται για τθν ορκότθτά τουσ κατά τον ζλεγχο τθσ κατωτζρω παραγράφου.   

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο νζοσ ΟΕ&Ρ προβαίνει ςτθν διενζργεια  
φυςικοφ πλιρουσ ελζγχου ο οποίοσ διενεργείται το αργότερο εντόσ 30 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ νζασ ςφμβαςθσ, 
προκειμζνου να εκδοκεί νζο αποδεικτικό ζγγραφο μζςω τθσ ΘΒΔ. 
 

 
 

Άρθρο 11 
Ειςαγωγζσ Βιολογικϊν Προϊόντων από Σρίτεσ Χϊρεσ 

 
1. Με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ των απαιτιςεων όςον αφορά τθν επιςιμανςθ των 
προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα άρκρα 12 και 
13 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ι τθ διαφιμιςι τουσ κακϊσ και τθσ κείμενθσ 
ςχετικισ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ που αφορά ςτισ ειςαγωγζσ, τα 
προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ δφνανται να ειςαχκοφν και να τεκοφν ςε 
ελεφκερθ κυκλοφορία ςτθν Ε.Ε. με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 
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κακορίηουν οι Κανονιςμοί (ΕΚ). 834/2007 του Συμβουλίου, 889/2008 και (ΕΚ) 
1235/2008 τθσ Επιτροπισ.  
2. Θ ειςαγωγι βιολογικϊν προϊόντων από τρίτεσ χϊρεσ δφναται να 
πραγματοποιθκεί βάςει των διαδικαςιϊν των άρκρων 32 και 33 του 
Κανονιςμοφ(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 
1235/2008 τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και των διαδικαςιϊν του Ραραρτιματοσ ΛV τθσ 
παροφςασ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΕΠΙΘΜΑΝΘ 

Άρθρο 12 
Κανόνεσ επιςήμανςησ των Βιολογικϊν Προϊόντων 

 

1.  Με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ :  

α)τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα 
τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, ςφμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1169/2011 του 
Συμβουλίου, όπωσ αυτόσ ιςχφει κάκε φορά, κακϊσ και 

β) τθσ κείμενθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν 
επιςιμανςθ, παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των γεωργικϊν προϊόντων,  

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 23, 24, 25, και 26 του  Καν.(ΕΚ) 834/2007 
του Συμβουλίου κακϊσ και οι διατάξεισ των άρκρων  57, 58, 59, 60,61, και 62 
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. 

2. Πςον αφορά το λογότυπο βιολογικισ παραγωγισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 57 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, εφαρμόηονται 
οι απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ΧΛ του ίδιου κανονιςμοφ. 

3. Απαγορεφεται θ αναγραφι ςτθν επιςιμανςθ ι τθν διαφιμιςθ των εν λόγω 

προϊόντων κάκε ιςχυριςμοφ που να δθμιουργεί ςτον αγοραςτι τθν εντφπωςθ 

ότι οι αναφερόμενεσ ςτο παρόν άρκρο ενδείξεισ, ςιματα και λογότυποι 

αποτελοφν εγγφθςθ ότι αυτά είναι ανωτζρασ ποιότθτασ από άποψθ 

οργανολθπτικϊν κριτθρίων, κρεπτικισ  αξίασ  και  υγιεινισ διατροφισ. 

 
 

Άρθρο 13 
Εθνικό ήμα 

 
Κακιερϊνεται θ προαιρετικι χριςθ εκνικοφ ςιματοσ αναγνϊριςθσ 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 25 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 
Λεπτομζρειεσ αναφορικά με τουσ όρουσ εκπόνθςθσ του ςιματοσ και τισ 
προχποκζςεισ χριςθσ του, κα κακοριςτοφν με ςχετικι απόφαςθ του αρμόδιου 
Υπουργοφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΚΤΡΩΕΙ 

 
Άρθρο 15 

Κυρϊςεισ ςτουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Π 
 
Στισ περιπτϊςεισ όπου μετά από ζλεγχο ι επικεϊρθςθ που διενεργικθκε από 
τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, όπωσ αυτζσ 
κακορίηονται ςτθν παροφςα, διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ των ΟΕ&Ρ ωσ 
προσ τθ κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία που διζπει τθ βιολογικι 
παραγωγι κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθ διενζργεια των επιςιμων 
ελζγχων, ςε εφαρμογι του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Συμβουλίου, όπωσ αυτόσ 
ιςχφει κάκε φορά, εφαρμόηονται τα εξισ: 

1.  Μετά το πζρασ του κάκε ελζγχου ι/και τθσ επικεϊρθςθσ ςυντάςςεται 
αντίςτοιχα πρακτικό ελζγχου ι επικεϊρθςθσ  ςτο οποίο καταγράφονται με 
ςαφινεια και κατά περίπτωςθ, τα αποτελζςματα του ελζγχου ι/και τθσ 
επικεϊρθςθσ και επιπρόςκετα, αναλυτικά και δεόντωσ τεκμθριωμζνα, με 
αναφορά ςτθ ςχετικι διάταξθ τθσ ωσ άνω νομοκεςίασ, οι διαπιςτωκείςεσ μθ- 
ςυμμορφϊςεισ. 

2. Στο εν λόγω πρακτικό, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ΟΕ&Ρ δφναται να 
καταγράφει τισ τυχόν αντιρριςεισ του για τα αποτελζςματα του ελζγχου 
ι/και τθσ επικεϊρθςθσ, ι/και τισ επιφυλάξεισ του ςχετικά με τισ 
διαπιςτωκείςεσ μθ- ςυμμορφϊςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ ςυνυπογράφει το 
πρακτικό. Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ αξιολογεί και εξετάηει τισ καταγραφείςεσ 
αντιρριςεισ ι/και επιφυλάξεισ του νομίμου εκπροςϊπου του ΟΕ&Ρ με κλιςθ 
του νομίμου εκπροςϊπου του ΟΕ&Ρ να κατακζςει τισ απόψεισ του και τυχόν 
υποςτθρικτικά ζγγραφα ι/και δικαιολογθτικά. Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ 
τεκμθριωμζνα και πλιρωσ αιτιολογθμζνα αποδζχεται ι απορρίπτει τισ 
καταγραφείςεσ αντιρριςεισ ι/και επιφυλάξεισ του ΟΕ&Ρ. Τυχοφςα άρνθςθ 
τθσ ςυνυπογραφισ ιςοδυναμεί με άρνθςθ του ελζγχου ι/και τθσ 
επικεϊρθςθσ εκ μζρουσ του ΟΕ&Ρ και τιμωρείται με προςωρινι ανάκλθςθ 
τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του για χρονικό διάςτθμα  τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν 
που επιβάλλεται  από τθν Αρμόδια Αρχι του άρκρου 3 τθσ παροφςασ μετά 
από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του  ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. 

3.  Με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρ.2, ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του ΟΕ&Ρ δφναται να προτείνει τισ απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ με 
ςτόχο τθν άρςθ των επιπτϊςεων που ζχουν προκαλζςει οι διαπιςτωκείςεσ μθ 
ςυμμορφϊςεισ κακϊσ και τον προτεινόμενο χρόνο υλοποίθςισ τουσ ι να 
επιφυλαχκεί για τθν αποςτολι ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, των διορκϊςεων το 
αργότερο εντόσ  πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα διενζργειασ και 
ςυμπλιρωςθσ του ςχετικοφ πρακτικοφ ελζγχου ι/και επικεϊρθςθσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ δεν ανταποκρικεί ςτθν αποςτολι των ωσ άνω 
διορκϊςεων εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των ανωτζρω 
αναφερομζνων πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, μετά από μετά από 
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τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ 
Αρμόδια Αρχι με απόφαςι τθσ, επιβάλει χρθματικό πρόςτιμο 500 € 
(πεντακοςίων ευρϊ) ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ δζκα 
(10) εργάςιμων θμερϊν χωρίσ τθν ςυμμόρφωςθ του ΟΕ&Ρ, μετά από 
τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ 
Αρμόδια Αρχι με απόφαςι τθσ, προβαίνει  ςτθν  αναςτολι τθσ ζγκριςθσ 
λειτουργίασ του, όςον αφορά ςτον τομζα τθσ  βιολογικισ παραγωγισ και για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία 
τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου.  

5. Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ςε ςυνεργαςία με τθν Αρμόδια Αρχι, αξιολογεί τισ 
προτεινόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ και εφόςον αυτζσ κρικοφν αποδεκτζσ, 
αναλαμβάνει τθν επίβλεψθ υλοποίθςισ τουσ, εντόσ του προκακοριςμζνου 
χρονικοφ ορίου που κακορίηεται με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν αντίςτοιχθ πρόταςθ του ΟΕ&Ρ. Σε περίπτωςθ 
που οι διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν γίνουν αποδεκτζσ, ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και θ 
Αρμόδια Αρχι κακορίηουν και επιβάλουν ςτον ΟΕ&Ρ τισ κατάλλθλεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ, κακϊσ και το χρόνο υλοποίθςισ τουσ, θ οποία 
επιβλζπεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. 

6. Στθν περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ αποτφχει να υλοποιιςει τισ επιβλθκείςεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ εντόσ του προκακοριςμζνου χρόνου, μετά από μετά 
από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου, θ Αρμόδια Αρχι 
με απόφαςι τθσ,  επιβάλλει, κατ’ αποκοπι, τθν επιβολι χρθματικοφ 
προςτίμου φψουσ 10.000 € (δζκα χιλιάδων ευρϊ) και προβαίνει ςτθν 
αναςτολι τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του, όςον αφορά ςτον τομζα τθσ 
βιολογικισ παραγωγισ  για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν,  
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου.  

7. Αν από ζλεγχο ι επικεϊρθςθ επίβλεψθσ που διενεργείται ςε ΟΕ&Ρ 
διαπιςτωκοφν εντόσ του ιδίου θμερολογιακοφ ζτουσ επαναλαμβανόμενεσ μθ 
ςυμμορφϊςεισ, μετά από μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ,  θ Αρμόδια Αρχι με απόφαςι τθσ, επιβάλλει 
χρθματικό πρόςτιμο  φψουσ από 10.000 € (δζκα χιλιάδεσ ευρϊ) ζωσ και 
50.000 € (πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ) και προβαίνει  ςτθν  αναςτολι τθσ ζγκριςθσ 
λειτουργίασ του, όςον αφορά ςτον τομζα τθσ βιολογικισ παραγωγισ και για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία τθσ 
παρ.2 του παρόντοσ άρκρου και λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Το βακμό επικινδυνότθτασ των μθ ςυμμορφϊςεων,  

 Τθ ςοβαρότθτα των επιπτϊςεων των μθ ςυμμορφϊςεων,  

 Το μζγεκοσ, το εφροσ και τθν ζκταςθ των μθ ςυμμορφϊςεων,  

 Τον χαρακτιρα των μθ ςυμμορφϊςεων ωσ προσ τθν πρόκεςθ και 
ςκοπιμότθτα των μθ ςυμμορφϊςεων και τθν επιβεβαιωμζνθ ι μθ απάτθ, 

 Το μζγεκοσ του ΟΕ&Ρ, με βάςθ τον αρικμό των ςυμβεβλθμζνων 
επιχειρθματιϊν. 

8. Στθν περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ χωρίσ τεκμθριωμζνο λόγο αρνείται τθν 
διενζργεια αναγγελκζντοσ ελζγχου ι επικεϊρθςθσ ςε προκακοριςμζνθ 
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θμερομθνία από τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, μετά από μετά από τεκμθριωμζνθ και 
πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ επιβάλλεται,  κατ’ 
αποκοπι, από τθν Αρμόδια Αρχι, με απόφαςι τθσ, χρθματικό πρόςτιμο 
φψουσ 10.000 € (δζκα χιλιάδεσ ευρϊ). 

9. Μετά από ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ Αρμόδια Αρχι με απόφαςι τθσ, 
επιβάλλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 200 € (διακόςια ευρϊ) ανά ατομικό 
φάκελο ελζγχου επιχειρθματία που ζνασ ΟΕ&Ρ διαβιβάηει ςε άλλον ΟΕ&Ρ, 
ςτθν περίπτωςθ τθσ μεταγραφισ με κακυςτζρθςθ από τθν κακοριςμζνθ 
προκεςμία που προβλζπεται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα 20 
€ (είκοςι ευρϊ) για κάκε επιπλζον θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

10. Στθν περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ προβεί ςε υπογραφι νζασ ςφμβαςθσ με 
επιχειρθματία χωρίσ να τθρθκοφν οι διαδικαςίεσ και προχποκζςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ, θ Αρμόδια Αρχι, μετά από μετά 
από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ 
επιβάλλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 5.000 € (πζντε χιλιάδεσ ευρϊ). 

11. Στθν περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ υποβάλει τα ςτοιχεία, που αναφζρονται ςτθν 
παρ.14 του άρκρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, κακϊσ και τα 
αναφερόμενα δεδομζνα όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 92ςτ και 93 του Καν.(ΕΚ) 
889/2008 τθσ Επιτροπισ, με κακυςτζρθςθ πάνω από δζκα (10) εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τισ προκακοριςμζνεσ προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτο εν λόγω 
άρκρο, μετά από μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ Αρμόδια Αρχι με απόφαςι τθσ, επιβάλλει 
χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 10.000 € (δζκα χιλιάδεσ ευρϊ). Μετά τθν 
παρζλευςθ δζκα πζντε (15) εργάςιμων θμερϊν χωρίσ τθν ςυμμόρφωςθ του 
ΟΕ&Ρ, θ Αρμόδια Αρχι, μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, προβαίνει  ςτθν  αναςτολι τθσ ζγκριςθσ 
λειτουργίασ του όςον αφορά τον τομζα τθσ βιολογικισ παραγωγισ και για 
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία 
τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου. Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω μθ 
ςυμμόρφωςθ επαναλθφκεί και το επόμενο ζτοσ, μετά από τεκμθριωμζνθ και 
πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ Αρμόδια Αρχι 
ειςθγείται ςτον αρμόδιο Υπουργό τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για  τθν οριςτικι 
άρςθ τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του ΟΕ&Ρ. 

12. Στθν  περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πζραν των προβλεπόμενων προκεςμιϊν ςτθ 
καταχϊριςθ ι/και ςτθν επικαιροποίθςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτθν 
ΘΒΔ που προβλζπεται ςτθν Υ.Α. αρικ. 2289/161795/19-02-2014, θ Αρμόδια 
Αρχι με απόφαςι τθσ, επιβάλλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ  20 € (είκοςι 
ευρϊ) ανά μθ καταχωριςμζνο επιχειρθματία και ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, 
και για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν. Αν θ 
ανωτζρω κακυςτζρθςθ υπερβεί τισ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ, θ 
Αρμόδια Αρχι προβαίνει ςτθν  αναςτολι τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του ΟΕ&Ρ, 
όςον αφορά τον τομζα τθσ βιολογικισ παραγωγισ και για όςο χρονικό 
διάςτθμα ο ΟΕ&Ρ δεν καταχωρεί τα ςχετικά ςτοιχεία, μετά από 
τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και 
ςφμφωνα με τθν διαδικαςία τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου. Εάν το χρονικό 
αυτό διάςτθμα υπερβεί τουσ δφο μινεσ, θ Αρμόδια Αρχι ειςθγείται ςτον 
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αρμόδιο Υπουργό τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν οριςτικι άρςθ τθσ ζγκριςθσ 
λειτουργίασ του ΟΕ&Ρ, μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και ςφμφωνα με τθν διαδικαςία τθσ παρ.2 του 
παρόντοσ άρκρου. 

13. Στθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ απάντθςθσ για υποκζςεισ που αφοροφν 
ςτθ διενζργεια ζρευνασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του μθχανογραφικοφ 
ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν ανταλλαγϊν εγγράφων και πλθροφοριϊν τθσ ΕΕ 
(ΟFIS), θ Αρμόδια Αρχι, μετά από μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, με απόφαςι τθσ επιβάλλει 
χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 100  € (εκατό ευρϊ) ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ 
πζραν των προβλεπόμενων προκεςμιϊν και για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν.  Αν θ ανωτζρω κακυςτζρθςθ υπερβεί 
τισ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ θ Αρμόδια Αρχι μετά από μετά από 
τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ 
προβαίνει  ςτθν  αναςτολι τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του ΟΕ&Ρ για δφο μινεσ, 
μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ και ςφμφωνα με τθν διαδικαςία τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου. 
Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω μθ ςυμμόρφωςθ επαναλθφκεί και το επόμενο 
ζτοσ, μετά από μετά από μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ , θ Αρμόδια Αρχι ειςθγείται ςτον Υπουργό τθν 
ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν οριςτικι άρςθ τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του ΟΕ&Ρ. 

14. Σε περίπτωςθ προςωρινισ ανάκλθςθσ διαπίςτευςθσ κατά ISO 17065 από τον 
Φορζα , ο ΟΕ&Ρ υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα και γραπτϊσ τθν 
Αρμόδια Αρχι και τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Θ Αρμόδια Αρχι, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθσ τθν γραπτι ενθμζρωςθ του ΟΕ&Ρ  προβαίνει ςε προςωρινι αναςτολι τθσ 
ζγκριςθσ λειτουργίασ του ΟΕ&Ρ όςον αφορά τον τομζα τθσ βιολογικισ 
παραγωγισ ζωσ ότου ενθμερωκεί από τον Φορζα διαπίςτευςθσ ότι ο ΟΕ&Ρ 
επανζρχεται ςτθν πρότερθ κατάςταςθ διαπίςτευςθσ, μετά από τεκμθριωμζνθ 
και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και ςφμφωνα με 
τθν διαδικαςία τθσ παρ.2 του παρόντοσ άρκρου. 

15. Σε περίπτωςθ άρςθσ τθσ διαπίςτευςθσ κατά ISO 17065 από το Φορζα 
Διαπίςτευςθσ, ο ΟΕ&Ρ υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα τθν Αρμόδια Αρχι 
και τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Θ Αρμόδια Αρχι, ειςθγείται ςτον Υπουργό τθν 
οριςτικι άρςθ τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ του, όςον αφορά ςτον τομζα τθσ 
βιολογικισ παραγωγισ, μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. 

16. Κατά το χρονικό διάςτθμα όπου ο ΟΕ&Ρ τελεί υπό το κακεςτϊσ αναςτολισ 
τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ  του για τθν βιολογικι παραγωγι, δεν μπορεί να 
πραγματοποιεί ελζγχουσ, να ςυνάπτει Συμβάςεισ Ζνταξθσ νζων 
Επιχειρθματιϊν ςτο Σφςτθμα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ που ςυγκροτείται με 
τθν παροφςα ι να προβαίνει ςε τροποποιιςεισ υφιςτάμενων Συμβάςεων  και 
απαγορεφεται να εκδίδει, μζςω τθσ ΘΒΔ, νζα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

17. Ο ΟΕ&Ρ υποχρεοφται να ενθμερϊνει, με απόδειξθ, άμεςα και όχι αργότερα 
από είκοςι θμζρεσ και κάκε επιχειρθματία που ζχει ενεργι Σφμβαςθ μαηί του 
για τθν μετάπτωςθ του ςτθν κατάςταςθ τθσ αναςτολισ με ταυτόχρονθ 
κοινοποίθςθ ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και οφείλει να διεκπεραιϊνει τυχόν 
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αιτιματα, ςυμβεβλθμζνων με αυτόν επιχειρθματιϊν, για τθ μεταγραφι τουσ 
ςε άλλουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ ςφμφωνα με τα οριηόμενα με το άρκρο 10 
τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ δεν τθριςει τα παραπάνω, θ 
Αρμόδια Αρχι, μετά από μετά από τεκμθριωμζνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 
ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, με απόφαςι τθσ, επιβάλλει χρθματικό 
πρόςτιμο φψουσ 30.000 € (τριάντα χιλιάδεσ ευρϊ). 

18. Στθν περίπτωςθ άρςθσ τθσ ζγκριςθσ ι παφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ του 
ΟΕ&Ρ, οι επιχειρθματίεσ που ζχουν ενεργζσ ςυμβάςεισ με τον εν λόγω ΟΕ&Ρ 
επιλζγουν ζναν από τουσ υπόλοιπουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ για τθν παραμονι 
τουσ ςτο Σφςτθμα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ που ςυγκροτείται με τθν 
παροφςα. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και για χρονικό διάςτθμα που δεν 
υπερβαίνει τουσ δφο μινεσ, οι εν λόγω επιχειρθματίεσ δφνανται να 
βρίςκονται υπό τον ζλεγχο και πιςτοποίθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Ο ΟΕ&Ρ, 
ςτον οποίο ζγινε άρςθ τθσ ζγκριςθσ ι διζκοψε οικειοκελϊσ τθν 
δραςτθριότθτά του, υποχρεοφται να παραδϊςει άμεςα και πριν τθν 
παρζλευςθ ενόσ μινα από τθν θμερομθνία άρςθσ τθσ ζγκριςισ του ι παφςθσ 
τθσ δραςτθριότθτάσ του, ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ αντίγραφα των τθρουμζνων 
αρχείων των επιχειριςεων που είχαν ςυμβλθκεί μαηί του και δεν ζχουν 
μεταγραφεί ςε άλλον ΟΕ&Ρ. 

19. Ο ΟΕ&Ρ  ζχει το δικαίωμα κατάκεςθσ ζνςταςθσ κατά των ανωτζρω 
αποφάςεων επιβολισ κφρωςθσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ, εντόσ 5 εργαςίμων 
θμερϊν μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ 
κφρωςθσ, επί αποδείξει. Θ ζνςταςθ κατατίκεται ςτθν Αρμόδια Αρχι, θ οποία 
τθν διαβιβάηει ςτον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ Ενςτάςεων, εφόςον 
ζχει καταβλθκεί το 20% του ςυνολικοφ επιβλθκζντοσ χρθματικοφ προςτίμου 
και ζχει ςταλεί θ ςχετικι απόδειξθ πλθρωμισ από τον υπόχρεο καταβολισ. 

20. Για τον ςκοπό τθσ εξζταςθσ των παραπάνω ενςτάςεων ςυςτινεται ςτο 
Υπουργείο Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων κατά τθσ επιβολισ κυρϊςεων 
ςτουσ ΟΕ&Ρ, θ οποία επιτροπι αποτελείται από: 
α) Τον προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ωσ Ρρόεδρο. 
β) Τον προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Βιϊςιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ, ωσ 

μζλοσ.   
γ) Τον προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Βιϊςιμθσ Ηωικισ Ραραγωγισ και 

Κτθνιατρικισ, ωσ μζλοσ. 
δ) Τον προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ωσ μζλοσ. 
ε) Τον προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Αγροτικϊν 

Ρροϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, ωσ μζλοσ. 
Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ςυγκαλεί τθν Επιτροπι το αργότερο εντόσ 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω αναφερόμενα. Τα κζματα ςτθν Επιτροπι ειςθγείται υπάλλθλοσ τθσ 
Αρμόδιασ Αρχισ. Θ Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων κατά τθσ επιβολισ 
κυρϊςεων ςτουσ ΟΕ&Ρ, ςυγκροτείται και ορίηεται με απόφαςθ του οικείου 
Υπουργοφ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται θ κθτεία των μελϊν, θ φπαρξθ 
απαρτίασ, θ γραμματειακι υποςτιριξθ, ο τρόποσ λιψθσ των αποφάςεων 
κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ.  
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21. Τα επιβαλλόμενα χρθματικά πρόςτιμα, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, 
βεβαιϊνονται και ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων και αποτελοφν ζςοδα του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

22. Ο ΕΛΓΟ- ΔΘΜΘΤΑ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου 
οφείλει να εκπονιςει και να εφαρμόςει τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ. 

 
Άρθρο 15 

Κυρϊςεισ ςτουσ επιχειρηματίεσ 
 

1. Στισ περιπτϊςεισ όπου, μετά από ζλεγχο ι επικεϊρθςθ που διενεργικθκε 
από τον ΟΕ&Ρ ςτουσ ςυμβεβλθμζνουσ με αυτόν επιχειρθματίεσ ι/και από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ όπωσ αυτζσ 
κακορίηονται με τθν παροφςα, διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ προσ τισ 
απαιτιςεισ των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, 889/2008 
και 1235/2008 τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και τθσ παροφςασ, ο ΟΕ&Ρ ι/και ο 
ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, μεριμνοφν άμεςα, κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα με το 
κατάλογο του Ραραρτιματοσ Λ, για τθν λιψθ των απαραίτθτων μζτρων, ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ  του άρκρου 30 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 
Ο επιχειρθματίασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ επιβαλλόμενεσ 
διορκϊςεισ ι/και τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ κακϊσ και να αποδζχεται τισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του «καταλόγου κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ 
τθσ παροφςασ κακϊσ και του παρόντοσ άρκρου. 

2. Ο ΟΕ&Ρ ι/και ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ οφείλουν να ολοκλθρϊνουν τθν αξιολόγθςθ 
των ευρθμάτων των ελζγχων, των επικεωριςεων ι των δειγματολθψιϊν  
τουσ, ςε χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του ελζγχου και 
προβαίνουν, κατά περίπτωςθ και ενδεχομζνωσ ςυνδυαςτικά, ςτισ 
απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ επιβολισ άμεςων διορκϊςεων με τα κατάλλθλα 
εφαρμοςτζα  μζτρα, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 30 του 
Καν.(ΕΚ),834/2007 του Συμβουλίου για τθν άρςθ των επιπτϊςεων των 
διαπιςτωκζντων μθ ςυμμορφϊςεων, ςτθν επιβολι των κατάλλθλων 
διορκωτικϊν ενεργειϊν για τθν αποτροπι επανάλθψθσ των ίδιων μθ 
ςυμμορφϊςεων ςτο μζλλον, κακϊσ και ςτθν επιβολι των προβλεπόμενων 
κυρϊςεων που αναφζρονται ςτο «κατάλογο κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ 
τθσ παροφςασ κακϊσ και του παρόντοσ άρκρου. Ο ελεγχόμενοσ 
επιχειρθματίασ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του δφναται να καταγράφει ςτθν 
ζκκεςθ ελζγχου, τισ τυχόν αντιρριςεισ του  για τα αποτελζςματα του ελζγχου 
ι/και τθσ επικεϊρθςθσ, ι/και τισ επιφυλάξεισ του ςχετικά με τισ 
διαπιςτωκείςεσ μθ-ςυμμορφϊςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ ςυνυπογράφει τθν 
εν λόγω ζκκεςθ ελζγχου. Τυχοφςα άρνθςθ τθσ  ςυνυπογραφισ ιςοδυναμεί με 
άρνθςθ του ελζγχου ι/και τθσ επικεϊρθςθσ εκ μζρουσ του επιχειρθματία και 
τιμωρείται με τθν αντίςτοιχθ προβλεπόμενθ κφρωςθ του καταλόγου 
κυρϊςεων του παρόντοσ άρκρου. Ο αρμόδιοσ για τον ζλεγχό του εν λόγω 
επιχειρθματία ,ΟΕ&Ρ οφείλει άμεςα να προβεί ςε αξιολόγθςι τουσ και να 
δϊςει τισ κατάλλθλεσ διευκρινιςεισ/απαντιςεισ. 
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3. Ο ελεγχόμενοσ επιχειρθματίασ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, δφναται να 
προτείνει τισ απαιτοφμενεσ διορκϊςεισ με ςτόχο τθν άρςθ των επιπτϊςεων 
που ζχουν προκαλζςει οι διαπιςτωκείςεσ μθ ςυμμορφϊςεισ, ι/και τισ 
κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ για τθν αποτροπι επανάλθψθσ των ίδιων 
μθ ςυμμορφϊςεων ςτο μζλλον, κακϊσ και τον προτεινόμενο χρόνο 
υλοποίθςισ τουσ, ι να επιφυλαχκεί για τθν αποςτολι τουσ  ςτον αρμόδιο για 
τον ζλεγχό του ΟΕ&Ρ  ι/και ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, το αργότερο εντόσ  πζντε 
(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα διενζργειασ του ελζγχου ι/και τθσ 
επικεϊρθςθσ, κατά περίπτωςθ. 

4. Ο αρμόδιοσ για τον ζλεγχο του επιχειρθματία ΟΕ&Ρ, ι/και ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ 
κατά περίπτωςθ, αξιολογοφν τισ προτεινόμενεσ διορκϊςεισ ι/και 
διορκωτικζσ ενζργειεσ και εφόςον αυτζσ κρικοφν αποδεκτζσ, αναλαμβάνουν 
αντίςτοιχα, τθν επίβλεψθ υλοποίθςισ τουσ, εντόσ του κακοριηόμενου, από 
αυτοφσ, χρονικοφ ορίου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν πρόταςθ του 
ελεγχόμενου επιχειρθματία. Σε περίπτωςθ που οι διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν 
γίνουν αποδεκτζσ, Ο ο αρμόδιοσ για τον ζλεγχό του επιχειρθματία ΟΕ&Ρ, 
ι/και ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ επιβάλουν ςτον επιχειρθματία τισ κατάλλθλεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ κακϊσ και το χρόνο υλοποίθςισ τουσ, ο οποίοσ 
επιβλζπεται από τον ΟΕ&Ρ ι τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, κατά περίπτωςθ. 

5. Στθν περίπτωςθ που ο ελεγχόμενοσ επιχειρθματίασ δεν ανταποκρικεί για τθν 
αποςτολι των ωσ άνω διορκϊςεων εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των 
ανωτζρω αναφερομζνων πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, ο αρμόδιοσ ΟΕ&Ρ 
ι/και ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, με απόφαςι τουσ επιβάλουν ςτον επιχειρθματία τθν  
αναςτολι τθσ πιςτοποίθςισ του για χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με 
ειςιγθςι τουσ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ. 

6. Στθν περίπτωςθ που ο επιχειρθματίασ αποτφχει να υλοποιιςει τισ 
προτακείςεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ εντόσ του προκακοριςμζνου χρόνου, 
επιβάλλεται ςτον επιχειρθματία θ  αναςτολι τθσ πιςτοποίθςισ του για 
χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με ειςιγθςι τουσ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ 
τθσ Αρμόδιασ Αρχισ. 

7. Αν από ζλεγχο του αρμόδιου ΟΕ&Ρ, που διενεργείται ςε ενταγμζνο υπό τον 
ζλεγχό του επιχειρθματία, θ από τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ςτο πλαίςιο των 
δραςτθριοτιτων του διαπιςτωκοφν εντόσ τριϊν ςυνεχόμενων θμερολογιακϊν 
ετϊν, μθ ςυμμορφϊςεισ που επθρεάηουν τθ βιολογικι ιδιότθτα των 
παραγομζνων προϊόντων του, ι ςτισ περιπτϊςεισ υποτροπισ, μετά από 
τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του αρμόδιου ΟΕ&Ρ ι του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, θ 
Αρμόδια Αρχι με απόφαςι τθσ επιβάλλει ςτον επιχειρθματία τθν 
υποχρεωτικι εκπαίδευςι του ςε κζματα που αφοροφν ςτισ απαιτιςεισ του 
βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ. Το κόςτοσ εκπαίδευςθσ κα βαρφνει τον ίδιο 
τον επιχειρθματία. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του εν λόγω επιχειρθματία να 
παραςτεί ςτο επιβαλλόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο εν λόγω 
επιχειρθματίασ κα αποβάλλεται από το Σφςτθμα Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ, 
που ςυγκροτείται με τθν παροφςα, για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ,  με απόφαςθ 
τθσ Αρμόδιασ Αρχισ μετά από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του αρμόδιου ΟΕ&Ρ ι 
του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. 
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8. Ο «κατάλογοσ  κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ ζχει εκπονθκεί 
ςε εφαρμογι του άρκρου 92δ, του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ και 
αφορά ςτθν περιγραφι των μθ-ςυμμορφϊςεων προσ τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά. 
Σφμφωνα με το «κατάλογο κυρϊςεων», οι περιγραφόμενεσ μθ-
ςυμμορφϊςεισ κατανζμονται ςε τρεισ κατθγορίεσ, οι οποίεσ ανάλογα με τθν 
βαρφτθτά τουσ χαρακτθρίηονται ωσ αποκλίςεισ,  παρατυπίεσ  και παραβάςεισ. 

9. Ο "κατάλογοσ κυρϊςεων" ζχει δθμιουργθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τα πικανά 
ςθμεία ελζγχου από τουσ ΟΕ&Ρ και ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα κυρωτικά 
μζτρα τα οποία οι ΟΕ&Ρ πρζπει να εφαρμόηουν ςτισ περιπτϊςεισ 
διαπίςτωςθσ μθ ςυμμορφϊςεων  προσ τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ 
και εκνικισ νομοκεςίασ που διζπουν τουσ κανόνεσ τθσ βιολογικισ  
παραγωγισ, από τουσ επιχειρθματίεσ που εμπλζκονται με τθν παραγωγι 
βιολογικϊν προϊόντων και υπόκεινται ςτον ζλεγχό τουσ.  

10.  Τα επιβαλλόμενα κυρωτικά μζτρα  ςτισ  περιπτϊςεισ  διαπίςτωςθσ 
αποκλίςεων, παρατυπιϊν ι παραβάςεων των κανόνων τθσ βιολογικισ 
παραγωγισ, εφαρμόηονται μόνο ςε προϊόντα και δραςτθριότθτεσ που 
καλφπτονται από τθν κείμενθ ενωςιακι και εκνικι  νομοκεςία για τθ 
βιολογικι παραγωγι. και Τα μζτρα που κακορίηονται ςτον «κατάλογο 
κυρϊςεων» ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ ελάχιςτον ϊςτε να δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτουσ ΟΕ&Ρ να εφαρμόηουν αυςτθρότερα μζτρα, αν οι 
περιςτάςεισ το επιβάλλουν, κυρίωσ από τθ ςκοπιά του ςυνδυαςμοφ των 
μζτρων. Σε κάκε περίπτωςθ τα εν λόγω αυςτθρότερα μζτρα κα πρζπει να 
αιτιολογοφνται και να τεκμθριϊνονται δεόντωσ και κα πρζπει να τφχουν τθσ 
ζγκριςθσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ. Για τθν εφαρμογι τθσ παραπάνω δυνατότθτασ 
ο αρμόδιοσ ΟΕ&Ρ με δεόντωσ αιτιολογθμζνο και  τεκμθριωμζνο πόριςμά του, 
που υποβάλει ςτθν Αρμόδια Αρχι, δφναται να αιτθκεί τθν επιβολι 
αυςτθρότερων μζτρων από αυτά που προβλζπονται ςτον παρακάτω 
κατάλογο κυρϊςεων. 

13. Πλεσ οι διαπιςτωμζνεσ μθ ςυμμορφϊςεισ επιχειρθματιϊν από 
01/01/2014 μζχρι και τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ και για τισ οποίεσ ιδθ ζχουν επιβλθκεί 
κυρϊςεισ, λαμβάνονται υπόψθ ωσ υποτροπι, ςτθν περίπτωςθ που υπάρξει  
επανάλθψι τουσ εντόσ τριετίασ   από τθν θμερομθνία επιβολισ τθσ κφρωςθσ. 

14. Επιςθμαίνεται ότι: 
α) Μία απόκλιςθ μπορεί να οδθγιςει ςε πολλαπλζσ κυρϊςεισ ι/και λθπτζα 

μζτρα 
β) Πλα τα μζτρα καταχωροφνται ςτον τθροφμενο ατομικό φάκελο του 

επιχειρθματία και ενθμερϊνεται ςχετικά και  θ ΘΒΔ, με ευκφνθ του 
αρμοδίου ΟΕ&Ρ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. Στθν περίπτωςθ που 
τα εν λόγω μζτρα επιβάλλονται μετά από ειςιγθςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, 
αυτά επίςθσ καταχωροφνται από τον αρμόδιο για τον ζλεγχο του 
επιχειρθματία ΟΕ&Ρ φςτερα από γραπτι ενθμζρωςι του από τον ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ, εντόσ τθσ ίδιασ, ωσ άνω, προκεςμίασ.    
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γ) Ανεξάρτθτα από τθν ζννοια τθσ προειδοποίθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτον 
«κατάλογο κυρϊςεων» με τθν κατάταξθ των κυρϊςεων κακϊσ και των 
αναφερομζνων λθπτζων μζτρων, ο αρμόδιοσ ΟΕ&Ρ ι/και ο ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ, κατά περίπτωςθ, οφείλει να υπενκυμίςει εγγράφωσ ςτον 
επιχειρθματία τθ φφςθ των μζτρων κακϊσ και των κυρϊςεων που κα 
επιβλθκοφν ςε περίπτωςθ υποτροπισ. 

δ) Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 30 του Καν.(ΕΚ) 834/2007, 
θ διάρκεια μιασ αναςτολισ τθσ πιςτοποίθςθσ ωσ αποτζλεςμα μιασ 
παράβαςθσ μπορεί να είναι από ζξι ζωσ δϊδεκα μινεσ και εγκρίνεται από 
τθν Αρμόδια Αρχι μετά από ειςιγθςθ του αρμόδιου ΟΕ&Ρ ι/και ο ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ, κατά περίπτωςθ.   

ε)  Θ διάρκεια τθσ κφρωςθσ που αφορά ςτθν άρςθ τθσ πιςτοποίθςθσ ωσ 
αποτζλεςμα μιασ παράβαςθσ μπορεί να είναι από ζνα ζωσ τρία ζτθ και 
εγκρίνεται από τθν Αρμόδια Αρχι μετά από ειςιγθςθ του αρμόδιου ΟΕ&Ρ 
ι/και του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, κατά περίπτωςθ.   

     ςτ)  Απαγορεφεται ςε επιχειρθματία ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ 
άρςθσ τθσ πιςτοποίθςισ του να ςυνεργαςτεί με άλλο εγκεκριμζνο ΟΕ&Ρ πριν 
παρζλκει το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα. 

 
15.  Οριςμοί, διευκρινήςεισ και ςυντομογραφίεσ που αφοροφν ςτο «Κατάλογο 
Κυρϊςεων» 

α) Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ωσ πιςτοποίθςθ νοείται θ αναγνϊριςθ, μετά 
τθν αξιολόγθςθ από τον ΟΕ&Ρ, τθσ ικανότθτασ ενόσ επιχειρθματία να ικανοποιεί 
τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν που διζπουν τθ βιολογικι παραγωγι, όπωσ 
αυτζσ κακορίηονται ςτθ ςχετικι ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία κακϊσ και τθ 
δζςμευςι του να εφαρμόηει τισ προδιαγραφζσ και να υποβάλλεται ςε ελζγχουσ 
που ςχετίηονται με αυτζσ, για τα βιολογικά προϊόντα ι προϊόντα ςε μετατροπι 
ςτθ βιολογικι γεωργία  ι/και για το ςτάδιο τθσ μετατροπισ, όπου τα προϊόντα 
δεν δικαιοφνται καμία αναφορά ςτο βιολογικό τρόπο παραγωγισ τουσ. Ζτςι, 
ςτθν πράξθ, ζνασ πιςτοποιθμζνοσ επιχειρθματίασ μπορεί να οριςτεί ωσ ζνασ 
επιχειρθματίασ για τον οποίο ζχει εκδοκεί, μζςω τθσ ΘΒΔ,  ζνα αποδεικτικό 
ζγγραφο, του άρκρου 68 του Καν.(ΕΚ) 889/2008  τθσ Επιτροπισ. 

β) διευκρινιςεισ: 

 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των γεωργικϊν πρακτικϊν που 
εφαρμόηει ο επιχειρθματίασ, ο ΟΕ&Ρ μπορεί να ηθτιςει από τον 
επιχειρθματία ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, μθ διακζςιμα ςτον ζλεγχο, θ 
διαβίβαςθ των οποίων κα πρζπει να γίνει εντόσ τθσ προκεςμίασ που κζτει ο 
ΟΕ&Ρ. 

 Μετά από τθν παραπάνω αναφερόμενθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ, ο ΟΕ&Ρ  
είναι αυτόσ που κα αποφαςίςει επί τθσ ςυμμόρφωςθσ ι όχι των γεωργικϊν 
πρακτικϊν που εφαρμόηει ο επιχειρθματίασ. Σε περίπτωςθ μθ-
ςυμμορφϊςεων, αυτζσ κα διαχειρίηονται από τον ΟΕ&Ρ,  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του  «καταλόγου κυρϊςεων» του παραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. 

 Πλεσ οι μθ-ςυμμορφϊςεισ, ανεξάρτθτα από το επίπεδο τθσ 
ςοβαρότθτασ, πρζπει πάντα να διορκϊνονται από τον επιχειρθματία, εντόσ 
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τθσ προκεςμίασ που  κζτει ο ΟΕ&Ρ και θ οποία κα είναι θ κατάλλθλθ για τθν 
κάκε περίπτωςθ μθ-ςυμμόρφωςθσ.  

 Ρρζπει επίςθσ να λαμβάνονται τα απαραίτθτα αποτρεπτικά πρακτικά 
μζτρα που κα αποβλζπουν ςτθν αποφυγι μελλοντικισ επανάλθψισ τουσ. 

γ)  Τα προβλεπόμενα κυρωτικά μζτρα  του «καταλόγου κυρϊςεων» του 
παραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ, επιβάλλονται ακροιςτικά και με άλλα κυρωτικά 
μζτρα  που προβλζπονται ςτθν παροφςα και αφοροφν ςτον ίδιο επιχειρθματία 
για  διαπιςτωμζνεσ μθ ςυμμορφϊςεισ του, προσ τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ 
ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ, ςε διαφορετικά ςτάδια τθσ παραγωγισ των 
παραγομζνων προϊόντων του που φζρουν ενδείξεισ ςχετικζσ με τθ βιολογικι 
μζκοδο παραγωγισ .  
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σνηομογραθίες Οριζμοί Διεσκρινίζεις 

ΠΡ 

Προειδοποίεζε Ωζηφζν, ην κέηξν απηφ επηβάιιεη ζηνλ επηρεηξεκαηία, ζε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο, άιια κέηξα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. Σν κέηξν απηφ δελ νδεγεί ην ίδην ζε άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία.  

ΤΠΠ 

Τποβιβαζμός Πιζηοποίεζες Προιόνηος: Σα πξντφληα ππνβηβάδνληαη ζε ζπκβαηηθά 

Αθνξά ζπγθεθξηκέλε παξηίδα πξντφληνο ηνπ Δπηρεηξεκαηία πνπ 
επεξεάδεηαη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε θαη κπνξεί λα 
πξνέξρεηαη: α)απφ κεηαπνίεζε) απφ ηελ παξαγσγή ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ αγξνηεκαρίσλ, γ)απφ ηελ παξαγσγή ησλ δψσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, δ) απφ ηελ 
παξαγσγή θπθηψλ, ε) απφ ηελ παξαγσγή δπκψλ θαη ζη) απφ 
εηζαγσγή απφ ηξίηε ρψξα.  

Ο ππνβηβαζκφο κπνξεί λα αθνξά:  
 
_ Πξντφληα πνπ δελ έρνπλ αθφκα επηζεκαλζεί σο βηνινγηθά ή σο 
κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ 
- Πξντφληα πνπ  έρνπλ επηηζεκαλζεί σο βηνινγηθά ή σο 
κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ 
 
  

ΤΠΑ, ΤΠΕ 

Τποβιβαζμός ζηαδίοσ πιζηοποίεζες αγροηεματίοσ(ων) 
ή δώων: 

Σα αγξνηεκάρηα ή ηα δψα ππνβηβάδνληαη ζε ζπκβαηηθά 

Αθνξά αγξνηεκάρηα ή δψα ηα νπνία ζεσξνχληαη σο εξγαιεία 
παξαγσγήο. 

Αλ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί ηα αγξνηεκάρηα ή/θαη ηα δψα λα 
επηζηξέςνπλ ζε θαζεζηψο βηνινγηθήο παξαγσγήο, ηφηε  ηζρχνπλ 
νη πεξίνδνη κεηαηξνπήο ηεο Δζληθήο θαη Δλσζηαθήο λνκνζεζίαο .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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ΚΑΠ 

Λερική αναζηολή ηες Πιζηοποίεζες: 

Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
απαγφξεπζε ζηνλ επηρεηξεκαηία ηεο εκπνξίαο κηαο ή 
πεξηζζνηέξσλ παξηίδσλ  πξντφληνο ή  θαη ελδερνκέλσο ηνπ  
ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο  κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν 
παξαγσγήο.  

ΑΠ 

Αναζηολή ηες πιζηοποίεζες: 

Θαη ηα δχν κέηξα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνπο 
επηρεηξεκαηίεο ζε ζηάδην κεηαηξνπήο πνπ δελ εκπνξεχνληαη 
αθφκα ηα πξντφληα κε έλδεημε πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ 
παξαγσγήο (βι. νξηζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο ζηελ ηειεπηαία ζεηξά 
ηνπ πίλαθα). 

 
Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
απαγφξεπζε ζηνλ επηρεηξεκαηία λα εκπνξεχεηαη φια ηα 
πξντφληα κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο  γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απφ έμη  (6) έσο δψδεθα (12) 
κήλεο . Παξ 'φια απηά, ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία 
θαη ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο δελ έρεη δηαθνπεί. 

ΑΡΠ 

Άρζε πιζηοποίεζες: 

Δίλαη έλα κέηξν κε ην νπνίν απαγνξεχεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία 
λα εκπνξεπζεί φια ηα πξντφληα κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ 
ηξφπν παξαγσγήο  ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  δηάξθεηαο απφ 
έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε θαη ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ 
δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο ηνπ επηρεηξεκαηία κε ην θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. 
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Άρθρο15α 

Κυρϊςεισ για μη ςυμμορφϊςεισ που διαπιςτϊνονται  
κατά τουσ ελζγχουσ ςτα ςημεία πϊληςησ 

 

1. Πταν κατά τον ζλεγχο που διενεργεί ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ι άλλθ αρμόδια αρχι 
που ορίηεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ ςε ςθμεία πϊλθςθσ προϊόντων που 
αναφζρονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, 
με ενδείξεισ περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ τουσ, εντοπιςτοφν μθ 
ςυμμορφϊςεισ ωσ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί βιολογικισ γεωργίασ, 
καταγράφονται ςε πρακτικό ελζγχου και ςτθ ςυνζχεια αξιολογοφνται από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Για το ςκοπό αυτό οι αρμόδιεσ αρχζσ του άρκρου 5 
αποςτζλλουν τα αποτελζςματα του ελζγχου ςτον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, ο οποίοσ 
ειςθγείται ςτθν Αρμόδια Αρχι τθν επιβολι χρθματικοφ προςτίμου ςτον 
υπεφκυνο για τθ μθ ςυμμόρφωςθ. Θ Αρμόδια αρχι κατόπιν αξιολόγθςθσ τθσ 
ειςιγθςθσ επιβάλλει χρθματικό πρόςτιμο το φψοσ του οποίου κακορίηεται από 
τον τφπο ΧΠ= ΑΠ Χ Β(1,2,3)*: 

α) ςτθν επιχείρθςθ που παριγαγε το μθ ςυμμορφοφμενο προϊόν και θ οποία 
είναι ενταγμζνθ ςτο ςφςτθμα ελζγχου που ςυγκροτείται με τθν παροφςα, ι/ και 
ςτθν επιχείρθςθ που κζτει το ωσ άνω προϊόν ςε εμπορία, ι το διακινεί, ι το 
διανζμει, και ζχει διαπιςτωκεί από τθν ζρευνα ότι ζχει τθν ευκφνθ για τθ μθ 
ςυμμόρφωςθ, επιπρόςκετα των άλλων διοικθτικϊν κυρϊςεων που 
προβλζπονται ςτον «πίνακα κυρϊςεων» του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ, για 
τισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται παρακάτω: 

α-1) θ επιςιμανςθ θ παρουςίαςθ, θ διαφιμιςθ, θ χριςθ του κοινοτικοφ ι του 
εκνικοφ λογοτφπου ι/και των ιδιωτικϊν λογοτφπων του προϊόντοσ δεν 
ςυμμορφϊνονται με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ απαιτιςεισ τθσ ενωςιακισ και 
εκνικισ νομοκεςίασ για τα βιολογικά προϊόντα, κακϊσ και με τισ 
απαιτιςεισ των άρκρων 12 και 13 τθσ παροφςασ. 

α-2) τα ςυνοδευτικά αποδεικτικά ζγγραφα των προϊόντων δεν 
ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω νομοκεςίασ και τθσ 
παροφςασ (πλαςτά ι παραποιθμζνα, λθγμζνα κτλ.), 

α-3) ςε δείγμα του προϊόντοσ που ςτάλκθκε για ανάλυςθ ανιχνεφονται 
προϊόντα και  ουςίεσ που δεν επιτρζπονται ςτθ βιολογικι παραγωγι,  

α-4) προϊόν που τίκεται ςε εμπορία, διακινείται, ι διανζμεται χωρίσ να 
ςυνοδεφεται με απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία που προβλζπονται από 
τθ κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία που διζπουν τα βιολογικά 
προϊόντα,  

α-5) ςτθν προβολι ι/και κάκε άλλθ προωκθτικι ενζργεια πιςτοποιθμζνου 
βιολογικοφ προϊόντοσ καταγράφονται μθ ςυμμορφϊςεισ ςχετικά με τουσ 
χρθςιμοποιοφμενουσ όρουσ, ςιματα που προβλζπονται από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία περί βιολογικισ γεωργίασ.  

*όπου: 
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ΧΡ= χρθματικό πρόςτιμο,  

ΑΡ= αξία εμπορεφματοσ, προ ΦΡΑ, που αφορά ςτθν ι ςτισ παρτίδεσ που 
επθρεάηονται από τθν μθ ςυμμόρφωςθ, και 

ΣΒ= ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ορίηεται, ΣΒ1=1,20 για τθν περίπτωςθ τθσ 
παρατυπίασ, ΣΒ2= 1,35 για τθν περίπτωςθ τθσ παράβαςθσ και ΣΒ3=1,5 για τθν 
περίπτωςθ τθσ υποτροπισ.  

β) ι ςτθν επιχείρθςθ που τοποκζτθςε ςτθν αγορά προϊόν με ενδείξεισ περί του 
βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ και θ οποία δεν είναι ενταγμζνθ ςτο ςφςτθμα 
ελζγχου που ςυγκροτείται με τθν παροφςα, επιβάλλεται επιπρόςκετα των άλλων 
διοικθτικϊν κυρϊςεων και χρθματικϊν προςτίμων που υπολογίηονται με τον 
παραπάνω αναφερόμενο τφπο, όπου ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ΣΒ κα είναι ίςοσ 
με 2 (ΣΒ=2), κακϊσ και θ καταβολι τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτισ 
εργαςτθριακζσ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν εφόςον ςε δείγμα  
προϊόντοσ ανιχνευτοφν προϊόντα και ουςίεσ που δεν επιτρζπονται ςτθ βιολογικι 
παραγωγι.  

2.  Οι επιχειριςεισ που πωλοφν ςτον τελικό καταναλωτι προϊόντα που 
αναφζρονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου 
με ενδείξεισ περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ τουσ, οφείλουν να 
ελζγχουν και να επαλθκεφουν τα ςυνοδευτικά αποδεικτικά ζγγραφά κατά τθν 
παραλαβι των βιολογικϊν προϊόντων. Σε περίπτωςθ υποψίασ ότι τα 
παραλθφκζντα προϊόντα δεν είναι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ βιολογικισ 
παραγωγισ, ο υπεφκυνοσ τθσ επιχείρθςθσ, προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ 
διαδικαςίεσ είτε για να αφαιρζςει από το εν λόγω προϊόν κάκε αναφορά ςτθ 
μζκοδο βιολογικισ παραγωγισ είτε για να διαχωρίςει και να ταυτοποιιςει το 
προϊόν. Ραράλλθλα, ο υπεφκυνοσ τθσ επιχείρθςθσ οφείλει  ενθμερϊνει άμεςα 
τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. Ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ μπορεί να απαιτιςει να μθν διατεκεί το 
προϊόν ςτθν αγορά με ενδείξεισ βιολογικισ μεκόδου παραγωγισ μζχρι να 
βεβαιωκεί, αντίςτοιχα και κατά περίπτωςθ βάςει ελζγχου ι πλθροφοριϊν που 
λαμβάνει άλλεσ πθγζσ, ότι δεν υπάρχουν πλζον αμφιβολίεσ. Το προϊόν μπορεί να 
διατεκεί  ςτθν αγορά μόνον εφόςον εξαλειφκοφν οι αμφιβολίεσ ι εκτόσ εάν το 
προϊόν διατεκεί ςτθν αγορά χωρίσ αναφορά ςτθ μζκοδο βιολογικισ παραγωγισ 

3. Στισ επιχειριςεισ που πωλοφν ςτον τελικό καταναλωτι προϊόντα που 
αναφζρονται ς  τθν παρ.2 του άρκρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου 
με ενδείξεισ περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ τουσ, όταν κατά τουσ 
ελζγχουσ τθσ παρ.1 διαπιςτωκεί ότι δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ που 
αναφζρονται ςτθν ωσ άνω παρ.2, επιβάλλεται χρθματικό πρόςτιμο, το φψοσ του 
οποίου κακορίηεται ςφμφωνα με τον τφπο τθσ παρ.1.  

4. Τα παραπάνω προβλεπόμενα χρθματικά πρόςτιμα επιβάλλονται ανεξάρτθτα 
από άλλεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από άλλεσ ενωςιακζσ και 
εκνικζσ διατάξεισ που αφοροφν τθν υγιεινι και αςφάλεια των εν λόγω 
προϊόντων κακϊσ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Καν.(ΕΕ) 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπωσ αυτόσ ιςχφει κάκε φορά. 

5. Τα επιβαλλόμενα χρθματικά πρόςτιμα, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, 
βεβαιϊνονται και ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
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Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων και αποτελοφν ζςοδα του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

 
 
 

Άρθρο 16 
Κόςτοσ υπηρεςιϊν του υςτήματοσ Ελζγχου 

 
Σφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ:  

1. Το κόςτοσ που καταβάλουν οι ςυμβαλλόμενοι επιχειρθματίεσ ςτουσ 
Οργανιςμοφσ Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ για τθν 
πραγματοποίθςθ των ελζγχων τθσ παρ.2 του άρκρου 6 τθσ παροφςθσ, 
κακορίηεται με τθ ςφμβαςθ του άρκρου 8 παρ.2 τθσ παροφςθσ και ςφμφωνα με 
τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο του ΟΕ&Ρ, τον οποίο κοινοποιεί, κακϊσ και κάκε 
τροποποίθςθ του, ςτθν Αρμόδια Αρχι και τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ. 

2. Τα τζλθ  των υπθρεςιϊν επίβλεψθσ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ που κεςπίηονται ςτθν 
παροφςα απόφαςθ, θ διαδικαςία είςπραξθσ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι 
λεπτομζρεια, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των αρμοδίων Υπουργϊν, μετά 
από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ προσ 
τθν Αρμόδια Αρχι, κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 42 του ν. 
2637/1998.  3. Τα ωσ άνω τζλθ ζχουν ανταποδοτικό χαρακτιρα και διατίκενται 
αποκλειςτικά για τθν χρθματοδότθςθ δραςτθριοτιτων όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτθν παροφςα ςτισ παρ. 3Β ςθμείο ΛΛΛ (iii)  και παρ. 10 του 
άρκρου 4 τθσ παροφςασ.  
 
 
 

Άρθρο 17 
Επιςτημονική Σεχνική Επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή 

 
 

1. Συςτινεται ςτο Υπουργείο Επιςτθμονικι Τεχνικι Επιτροπι, εφεξισ ΕΤΕ, ωσ 
γνωμοδοτικό, ςυμβουλευτικό Πργανο για τεχνικά, επιςτθμονικά κζματα που 
αφοροφν ςτον τομζα τθσ βιολογικισ παραγωγισ, για κζματα εφαρμογισ των 
Κανόνων και απαιτιςεων τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ που διζπουν το βιολογικό 
τρόπο παραγωγισ, θ ειςιγθςθ προσ τθν αρμόδια αρχι για τθ λιψθ των 
κατάλλθλων μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Συςτιματοσ 
Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ των βιολογικϊν προϊόντων κακϊσ επίςθσ και για κάκε 
άλλο κζμα που αφορά ςτο βιολογικό τρόπο παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων 
και τροφίμων. Ο πρόεδροσ, τα μζλθ και ο γραμματζασ τθσ ΕΤΕ ορίηονται με 
απόφαςθ του Υπουργοφ ΑΑ&Τ κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που αφορά ςε 
λεπτομζρειεσ για τθ λειτουργία τθσ.  

2. Θ ΕΤΕ αποτελείται από: 
α) Τον προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Συςτθμάτων Ροιότθτασ, Βιολογικισ 
Ραραγωγισ και Γεωγραφικϊν Ενδείξεων του «Υπουργείου», ωσ πρόεδρο, 
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β) Τουσ προϊςτάμενουσ των τμθμάτων Ε1 και Ε2 τθσ Διεφκυνςθ Συςτθμάτων 
Ροιότθτασ, Βιολογικισ Ραραγωγισ και Γεωγραφικϊν Ενδείξεων του 
«Υπουργείου», ωσ μζλθ, 
γ) τον προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Ριςτοποίθςθσ και Ρροδιαγραφϊν του ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ, ωσ μζλοσ,  
δ) τρείσ (3) εκπροςϊπουσ από τουσ εγκεκριμζνουσ ΟΕ&Ρ, που υποδεικνφονται 
κατόπιν γραπτισ ςυμφωνίασ τουσ, ωσ μζλθ. Στθν περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ των 
ΟΕ&Ρ, τα εν λόγω μζλθ κα υποδεικνφονται από τουσ ΟΕ&Ρ που κα 
προκφπτουν κατόπιν κλθρϊςεωσ που κα διενεργεί θ αρμόδια αρχι. Οι εν λόγω 
εκπρόςωποι, κατά προτίμθςθ, διακζτουν τουλάχιςτον 5ετθ εμπειρία ςτα 
κζματα τθσ βιολογικισ παραγωγισ, 
ε) ζναν εκπρόςωπο των επαγγελματικϊν οργανϊςεων των βιοκαλλιεργθτϊν ωσ 
μζλοσ, ο οποίοσ, κατά προτίμθςθ, διακζτει τουλάχιςτον 5ετθ εμπειρία ςτα 
κζματα τθσ βιολογικισ παραγωγισ, 
η) ζναν εκπρόςωπο των Οργανϊςεων Καταναλωτϊν ωσ μζλοσ, ο οποίοσ, κατά 
προτίμθςθ, διακζτει επιςτθμονικζσ θ/και τεχνικζσ γνϊςεισ  ςχετικζσ με τα 
αντικείμενα που αναφζρονται ςτθν παρ.1 του παρόντοσ. 
θ) ζναν εκπρόςωπο του ΓΕΩΤΕΕ ωσ μζλοσ, ο οποίοσ, κατά προτίμθςθ, διακζτει 
επιςτθμονικζσ θ/και τεχνικζσ γνϊςεισ  ςχετικζσ με τα αντικείμενα που 
αναφζρονται ςτθν παρ.1 του παρόντοσ. 
κ) δφο (2) εκπροςϊπουσ ωσ μζλθ, κακθγθτζσ τθσ γεωπονικισ επιςτιμθσ από  
τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ. 

3. Χρζθ γραμματζα τθσ ΕΤΕ εκτελεί υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθ Συςτθμάτων 
Ροιότθτασ, Βιολογικισ Ραραγωγισ και Γεωγραφικϊν Ενδείξεων του 
«Υπουργείου». 

4. Θ κθτεία των μελϊν τθσ ΕΤΕ είναι διετισ. 

5. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΤΕ είναι: 

 θ παροχι τεχνικισ ι/και επιςτθμονικισ γνωμάτευςθσ για κζματα που 
αφοροφν προϊόντα και ουςίεσ, μζςα επεξεργαςίασ, πρόςκετα τροφίμων, 
κτλ, που επιτρζπονται να χρθςιμοποιοφντα ςε όλα τα ςτάδια τθσ 
παραγωγισ, μεταποίθςθσ, ςυςκευαςίασ των βιολογικϊν προϊόντων, 

 θ υποβολι προτάςεων για τθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ ςε 
κζματα προδιαγραφϊν που αφοροφν όλα τα ςτάδια παραγωγισ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, 

 θ υποβολι προτάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αξιοπιςτίασ 
του Συςτιματοσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ των βιολογικϊν προϊόντων, 

 θ υποβολι προτάςεων για κζματα που αφοροφν ςτον υγιι ανταγωνιςμό 
μεταξφ των ΟΕ&Ρ. 

6. Θ ΕΤΕ ςυνεδριάηει φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου και ςε κάκε 
περίπτωςθ πραγματοποιεί μία ςυνεδρίαςθ ανά δφο μινεσ. Για τθν απαρτία τθσ 
απαιτείται θ παρουςία τουλάχιςτον επτά (7) μελϊν. 

7. Θ ΕΤΕ αποφαίνεται επί κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, που ςυντάςςεται 
φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Συςτθμάτων Ροιότθτασ, Βιολογικισ 
Ραραγωγισ και Γεωγραφικϊν Ενδείξεων του «Υπουργείου», ι/και από τα άλλα 
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μζλθ τθσ Επιτροπισ και οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία των μελϊν 
που παρίςτανται. 

8. Ο πρόεδροσ μπορεί να καλεί ενϊπιον τθσ ΕΤΕ οποιονδιποτε άλλον ειδικό 
εμπειρογνϊμονα, ο οποίοσ δφναται να παράςχει ζγκυρθ γνϊμθ επί των προσ 
ςυηιτθςθ κεμάτων τθσ εκάςτοτε θμεριςιασ διάταξθσ.       
 
 

Άρθρο 18 
Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 
1. Οι παρακάτω  αναφερόμενεσ Κοινζσ Υπουργικζσ, Υπουργικζσ Αποφάςεισ και  
Εγκφκλιοι ςυνεχίηουν να ιςχφουν μζχρι τθν αντικατάςταςι ι τροποποίθςι τουσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ, κατά περίπτωςθ, τισ απαραίτθτεσ προβλεπόμενεσ ςτο 
άρκρο 96 του αρικ. Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ, παραπομπζσ ςτουσ 
καταργθκζντεσ Κανονιςμοφσ (ΕΟΚ)207/93, (ΕΚ)223/2003 και (ΕΚ)1452/2003, 
κακϊσ  και ςτον Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, οι οποίεσ πρζπει να κεωροφνται 
παραπομπζσ ςτθν παροφςα και πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τον πίνακα 
αντιςτοιχίασ του Ραραρτιματοσ ΧΛV του με αρικ. Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ : 

α) θ ΚΥΑ αρικ. 245100/06-02-2006 (ΦΕΚ B’ 177) «Αναγκαία ςυμπλθρωματικά 
μζτρα εφαρμογισ του Σθμείου 3.7, όπωσ ιςχφει, του Μζρουσ Β του 
Ραραρτιματοσ Λ του Καν. (EOK) αρικ. 2092/91 του Συμβουλίου, όςον αφορά τθν 
κατά παρζκκλιςθ ζγκριςθ ειςαγωγισ   πουλάδων, ςε βιολογικι μονάδα 
παραγωγισ αυγϊν, θλικίασ μζχρι και 18 εβδομάδων που δεν ζχουν εκτραφεί 
βιολογικά». 

β) θ ΚYA αρικ.335273 (ΦΕΚ Β’ 2157) «Συμπλθρωματικά μζτρα για τθν εφαρμογι 
παρεκκλίςεων του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 2092/91 για τθ βιολογικι 
κτθνοτροφία, λόγω καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν, ςε πυρόπλθκτεσ περιοχζσ». 

γ) θ ΚΥΑ αρικ. 245243/22.5.2006 «Τροποποίθςθ τθσ αρικ. 245100/6.2.2006 ΚΥΑ  
«Αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Σθμείου 3.7, όπωσ ιςχφει, 
του Μζρουσ Βϋ του παραρτιματοσ Λ του Καν.(ΕΟΚ) αρικ. 2092/91 του 
Συμβουλίου, όςον αφορά τθν κατά παρζκκλιςθ ζγκριςθ ειςαγωγισ πουλάδων, 
ςε βιολογικι μονάδα παραγωγισ αυγϊν θλικίασ μζχρι και 18 εβδομάδων που 
δεν ζχουν εκτραφεί βιολογικά» (ΦΕΚ Β’ 652) ». 

δ) θ ΚΥΑ αρικ. 295191/22-4-2009 (ΦΕΚ Β’ 756) που αφορά ςτον «Κακοριςμό 
ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθ χριςθ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ςτθ 
βιολογικι γεωργία ςε εφαρμογι των Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 834/07 και 889/08, 
όπωσ αυτοί κάκε φορά ιςχφουν».   

ε) θ ΥΑ αρικ.2289/161795/19-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3464) «Συμπλθρωματικά μζτρα 
εφαρμογισ του άρκρου 92β του Κανονιςμοφ (ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ, όςον 
αφορά τθ δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν των επιχειριςεων που είναι ενταγμζνεσ 
ςτο ςφςτθμα ελζγχου του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου». 

ςτ) θ Εγκφκλιοσ αρικ. 970/59453/17-05-13 «Οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία 
ζγκριςθσ ειςαγωγισ ςμινουσ μθ βιολογικϊν νεοςςϊν που προορίηονται α) για 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/KYA_ar_245100.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/KYA_335273_26-10-2007.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/tro_KYA_ar245243.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/KYA.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/ya2289_161795_191214.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/egiklios_970_59453.pdf
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κρεοπαραγωγι και β) για αβγοπαραγωγι, βάςει του άρκρου 22 παρ.2 περ. β), 
Καν.(ΕΚ) 834/07 του Συμβουλίου και του άρκρου 42, Καν.(ΕΚ) 889/08 τθσ 
Επιτροπισ». 

η) θ ΥΑ αρικ. 95767/06-08-2010 «Βαςικζσ και πρόςκετεσ διατάξεισ άςκθςθσ τθσ 
βιολογικισ υδατακαλλιζργειασ ςτο πλαίςιο των Καν.(ΕΚ)834/2007  του 
Συμβουλίου και Καν.(ΕΚ)710/2009 τθσ Επιτροπισ (ΦΕΚ Β’ 1343)». 

θ) θ ΥΑ αρικ. 239343/23-02-2010 «Κακοριςμόσ εκνικϊν Κανόνων βιολογικισ 
παραγωγισ πουλάδων για παραγωγι αυγϊν» (ΦΕΚ Β’ 233). 

κ) θ ΥΑ αρικ. 305814/18.07.2008 « Τροποποίθςθ τθσ Κοινισ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ (ΚΥΑ) αρικ. 335273/6.11.2007 (Συμπλθρωματικά μζτρα για τθν 
εφαρμογι παρεκκλίςεων του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 2092/91 για τθ βιολογικι 
κτθνοτροφία, λόγω καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν, ςε πυρόπλθκτεσ περιοχζσ)» 
(ΦΕΚ???????). 

2.  Κατά παρζκκλιςθ του εδαφίου α) του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, τα  άρκρα 10 
και 11 τθσ υπό κατάργθςθ ΚΥΑ αρικ. 245090/2006 (ΦΕΚ Β’ 157) εξακολουκοφν 
να ιςχφουν μζχρι και τθν 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ 
εξζταςθ διαπιςτωμζνων, από τουσ ΟΕ&Ρ, παρατυπιϊν και παραβάςεων των 
επιχειρθματιϊν, οι οποίεσ ζχουν διαβιβαςκεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ςτθν 
πρωτοβάκμια Επιτροπι Εξζταςθσ Ραρατυπιϊν και Ραραβάςεων ι/και εκκρεμεί 
θ εξζταςι τουσ ςτθν δευτεροβάκμια Επιτροπι Εξζταςθσ των Ενςτάςεων κατά 
αποφάςεων τθσ πρωτοβάκμιασ Ε.Ε.Ρ.&Ρ., ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των ωσ άνω 
άρκρων. Κατά αντιςτοιχία, τα παραπάνω άρκρα ιςχφουν και για τθν Επιτροπι 
Ραρατυπιϊν και Ραραβάςεων των ΟΕ&Ρ, τθσ παρ. 3.1 του άρκρου 10 τθσ υπό 
κατάργθςθ ΚΥΑ αρικ. 245090/2006 (ΦΕΚ Β’ 157). 

3. Ο αρμόδιοσ Υπουργόσ δφναται να ανανεϊνει τθ κθτεία των μελϊν των 
προβλεπομζνων ςτα παραπάνω άρκρα Επιτροπϊν, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ 
των προζδρων αυτϊν, μζχρι και για δφο επιπλζον κθτείεσ από τθν 
προβλεπόμενθ λιξθ τθσ υφιςτάμενθσ κθτείασ αυτϊν και να τροποποιεί, 
ενδεχομζνωσ, και τθν ςφςταςι τουσ ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ι/και 
μεταβολζσ. 

4. Θ εξζταςθ των παραπάνω παρατυπιϊν και παραβάςεων πραγματοποιείται 
ανάλογα, με το χρόνο τζλεςθσ, με το χρόνο διαπίςτωςθσ και με το χρόνο 
παραπομπισ τουσ, ςφμφωνα με το ιςχφον τότε νομικό ενωςιακό και εκνικό 
πλαίςιο ςχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγισ και επιςιμανςθσ των 
βιολογικϊν προϊόντων.                                                                    
                                   

Άρθρο 19 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

 
Από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ καταργοφνται οι παρακάτω αποφάςεισ: 

α) με τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ των διατάξεων του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, θ 
αρικ.245090/31.1.2006 (ΦΕΚ Β’ 157) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ & Οικονομικϊν 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/YA_ar_95767_06-08-10.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/YA_ar239343_23-02-2010_.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/tropo_305814.pdf


ΦΕΔΙΟ ΤΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝελίδα 47 
 

και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, ςχετικά με το κακοριςμό 
ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 του 
Συμβουλίου «περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων και 
των ςχετικϊν ενδείξεων ςτα γεωργικά προϊόντα και ςτα είδθ διατροφισ», ωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.   

β) θ  αρικ.296851/21.6.2007 (ΦΕΚ Β’ 1114) απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Τροφίμων ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ  αρικ. 
245090/31.1.2006 (ΦΕΚ Βϋ 157) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Κακοριςμόσ 
ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του 
Συμβουλίου περί του βιολογικοφ τρόπου παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων και 
των ςχετικϊν ενδείξεων ςτα γεωργικά προϊόντα και ςτα είδθ διατροφισ ωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει». 

γ) θ αρικ. 336650/22.12.2006 (ΦΕΚ Β’ 1927) απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Τροφίμων ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ αρικ. 
245090/31.1.2006 (ΦΕΚ Βϋ 157) Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων 
για τθν εφαρμογι του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικοφ 
τρόπου παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων και των ςχετικϊν ενδείξεων ςτα 
γεωργικά προϊόντα και ςτα είδθ διατροφισ» ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.+ 

δ) θ με αρικ. 1973/138399/12-11-13 εγκφκλιοσ «Ειςαγωγι προϊόντων βιολογικισ 
προζλευςθσ από Τρίτεσ Χϊρεσ». 
 
 

Άρθρο 20 
Γενικζσ διατάξεισ 

 
1. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ ΑΑ&Τ που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο κζμα και λεπτομζρεια για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  
2. Τα ςυνθμμζνα Ραραρτιματα Λ, ΛΛ, ΛΛΛ, ΛV, V, VI και VII αποτελοφν αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ παροφςασ. 
 
 

Άρθρο 21 
Ζναρξη Ιςχφοσ 

 
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, και θ 
ζναρξθ 
ιςχφοσ τθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ. 
 
 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/egiklios_1973_138399.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 
«ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΤΡΩΕΩΝ» 

 

ΓΕΜΘΙΟΘ ΙΑΜΟΜΕ   

A/A ΙΑΜ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Απόκλιζε 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παραησπίας 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παράβαζες 

Επιβαλλόμενε/ες  
κύρωζε/ζεις  

Τποηροπή 
ενηός 

ηριεηίας 
Παραηερήζεις 

1 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

9 

Υξήζε  ΓΣΟ θαη πξντφλησλ 
παξαγφκελσλ απφ ή κε ΓΣΟ σο 

ηξφθηκα, δσνηξνθψλ, βνεζεηηθψλ 
κέζσλ επεμεξγαζίαο, 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, 
ιηπάζκαησλ, βειηησηηθψλ εδάθνπο, 

ζπφξσλ, αγελνχο θπηηθνχ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, 
κηθξννξγαληζκψλ θαη δψσλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΑ-ΤΖ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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2 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
11 

ε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη 
δειψζεη παξάιιειε παξαγσγή , ν 

επηρεηξεκαηίαο δελ δηαρσξίδεη ηε γε, ηα 

δψα θαη ηα πξντφληα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κνλάδεο 

βηνινγηθήο παξαγσγήο ή πνπ 
παξάγνληαη απφ απηέο, απφ ηε γε, ηα 

δψα θαη ηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κνλάδεο κε 
βηνινγηθήο παξαγσγήο ή παξάγνληαη 

απφ απηέο,  θαη ν επηρεηξεκαηίαοη δελ  
ηεξεί θαηάιιεια κεηξψα ζηα νπνία 

εκθαίλεηε ν δηαρσξηζκφο 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ-ΤΖ,ΛΑΠ  ΑΠ   

3 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

17.1.δ 

Ζ κνλάδα εθαξκφδεη ελ κέξεη βηνινγηθέο 
κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ελ κέξεη 

βξίζθεηαη ζε θάζε κεηαηξνπήο πξνο 
βηνινγηθή παξαγσγή, σζηφζν ε 

επηρείξεζε δελ δηαηεξεί ηα κελ 

βηνινγηθά παξαγφκελα πξντφληα 
ρσξηζηά απφ ηα πξνο κεηαηξνπή 

πξντφληα, ηα δε δψα ρσξηζηά ή έηνηκα 
πξνο δηαρσξηζκφ  

τ     ΠΡ ΤΠΠ,ΛΑΠ    

4 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
17.1.δ 

Ζ κνλάδα εθαξκφδεη ελ κέξεη βηνινγηθέο 

κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ελ κέξεη 
βξίζθεηαη ζε θάζε κεηαηξνπήο πξνο 

βηνινγηθή παξαγσγή, σζηφζν ε 

επηρείξεζε δελ ηεξεί θαηάιιεια αξρεία 
πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ· 

  τ   ΤΠΠ, ΛΑΠ  ΑΠ   
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5 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
17.1.γ 

Δκπνξία ησλ πξντφλησλ σο βηνινγηθά, 
ελψ ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο 

κεηαηξνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 
δελ ηεξήζεθε 

    τ ΤΠΠ,ΑΠ ΑΡΠ   

6 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 

23, 24, 

25, 26 

Υξήζε φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
βηνινγηθή παξαγσγή γηα ηελ επηζήκαλζε 

θαη ηε δηαθήκηζε πξντφλησλ νη νπνίνη 

δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 23,24,25 θαη 26 ηνπ θαλ. 

834/07.  

  X   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

7 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

29.2 

Ζ επηρείξεζε δελ επαιεζεχεη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηψλ 
ηεο. 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

8 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
57 

Υξήζε ηνπ ινγφηππνπ βηνινγηθήο 

παξαγσγήο ηεο ΔΔ ν νπνίνο δελ είλαη 

ζχκθσλνο κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΥΗ κέξνο Α ηνπ θαλ 

889/08,  

  X   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

9 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

57 

Υξήζε ηνπ ινγφηππνπ βηνινγηθήο 

παξαγσγήο ηεο ΔΔ ζε έλα πξντφλ ην 

νπνίν δελ παξάγεηαη ζχκθσλα κε  ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαλ. 834/07, 889/08 θαη 

1235/08 ή απφ επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ 
ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ 

    X ΤΠΠ, ΑΡΠ     
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10 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
58 

Κε ηήξεζε ησλ φξσλ γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ θαη ηνπ 

ηφπνπ θαηαγσγήο ζρεηηθά κε ηελ 
επηζήκαλζε φπσο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 58 ηνπ θαλ. 889/08 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

11 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
59 

Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα 
ηελ ρξεζηκνπνίεζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

θαη νλνκαζηψλ πψιεζεο ζηελ 
επηζήκαλζε ησλ δσνηξνθψλ βάζεη ηνπ 

άξζξν 59 ηνπ θαλ. 889/08 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

12 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
60 

Υξήζε ησλ φξσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 23 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 834/2007 θαη ηνπ  
ινγφηππνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο 

ΔΔ ζε κεηαπνηεκέλεο δσνηξνθέο ελψ 

δελ  πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ θαλ 

889/08. 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

13 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
61 

Υξεζηκνπνίεζε ελδείμεσλ ζηηο 
κεηαπνηεκέλεο δσνηξνθέο ελψ δελ  

πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ θαλ 889/08 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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14 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
62 

Υξήζε ηεο έλδεημεο  «πξντφληα ππφ 
κεηαηξνπή ζηε βηνινγηθή γεσξγία»  ζε 

πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

παξάγνληαη θαηά ην ζηάδην κεηαηξνπήο 
ελψ δελ ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη :  

α) έρεη ηεξεζεί πεξίνδνο κεηαηξνπήο 
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ πξηλ απφ 

ηελ εζνδεία·  

β) ε έλδεημε δελ παξνπζηάδεηαη κε 
ρξψκα, ζρήκα ή ηχπν ραξαθηήξσλ πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ εκθαλέζηεξε απφ ηελ 
νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο, θαη 

νιφθιεξε έρεη ην ίδην κέγεζνο 
ραξαθηήξσλ·  

γ) ην πξντφλ πεξηέρεη κφλν έλα θπηηθφ 

ζπζηαηηθφ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο·  
δ) ε έλδεημε ζπλδέεηαη κε ηνλ θσδηθφ 

ηνπ θνξέα ειέγρνπ ή ηεο αξρήο 
ειέγρνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 27 παξάγξαθνο 10 ηνπ 

θαλνληζκνχ 834/2007. 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

15 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

64 

Ο  επηρεηξεκαηίαο δελ θνηλνπνηεί έγθαηξα 

ζηνλ  θνξέα ειέγρνπ θάζε ηξνπνπνίεζε 
ηεο πεξηγξαθήο ή ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 θαη ησλ 

αξρηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρνπ πνπ 
νξίδνληαη ζηα άξζξα 70, 74, 80, 82, 86 

θαη 88 ηνπ θαλ 889/08 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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16 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

66 

Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηε κνλάδα 

παξαγσγήο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ  

φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ 
θαλ.889/08 

  τ   
ΤΠΠ, ΤΑ-ΤΖ,ΛΑΠ 

ΛΑΠ  
ΑΠ   

17 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

67 

Ο επηρεηξεκαηίαο: α) δελ παξέρεη ζηελ 

αξκφδηα αξρή ή ηνλ θνξέα ειέγρνπ, γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, πξφζβαζε 

ζε φια ηα κέξε ηεο κνλάδαο θαη ζε φιεο 
ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ζηα ζρεηηθά 
απνδεηθηηθά έγγξαθα· β) δελ παξέρεη 

ζηελ αξρή ή ζηνλ θνξέα ειέγρνπ θάζε 

πιεξνθνξία πνπ είλαη επιφγσο 
απαξαίηεηε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ· γ)δελ  ππνβάιιεη, εάλ ηνπ 
δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ 

θνξέα ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο. 

    τ ΤΠΠ,ΤΑ-ΤΖ,ΑΠ ΑΡΠ   

18 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

69 

Αγνξά  πξντφλησλ ρσξίο απηά  λα 

ζπλνδεχνληαη  απφ  δήισζε ηνπ 
πσιεηή ( ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΥΗΗΗ ηνπ θαλ 889/08) 
ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ηα 

πξντφληα απηά δελ έρνπλ παξαρζεί απφ 

ή κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο (ΓΣΟ) . 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΑ-ΤΖ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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19 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

63.1, 

70.1, 
73α 

Ο επηρεηξεκαηίαο δειψλεη αλαθξηβή 
ζηνηρεία φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 63 , ζηελ  

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 70, ζην 
άξζξν 74, ζην άξζξν 79α   ζην άξζξν 

80 ζην άξζξν 82, ζην άξζξν 86 ζην 
άξζξν 88 θαη ην άξζξν 73α ηνπ θαλ 

889/08 

    τ ΤΠΠ,ΑΠ ΑΡΠ   

20 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

63.2 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί ηηο 

δεζκεχζεηο ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη 
βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ θαλ. 889/08 

    τ ΤΠΠ,ΑΠ ΑΡΠ   

21 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
65.3 

Κεηά απφ θάζε επίζθεςε ειέγρνπ απφ 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ειέγρνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο (ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ) 
δελ ζπλππνγξάθεη  ηελ έθζεζε ειέγρνπ 

. 

    τ ΤΠΠ,ΑΠ ΑΡΠ   

22 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

  
Παξαπνίεζε εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ 

    τ ΤΠΠ,ΑΡΠ     
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23 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 

 ηίηινο 

II 

Κίγκα βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη κε 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
    τ ΤΠΠ,ΑΡΠ     
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ΙΑΜΟΜΕ ΦΤΣΘΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   

A/A ΙΑΜ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Απόκλιζε 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παραησπίας 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παράβαζες 

Επιβαλλόμενε/ες  
κύρωζε/ζεις  

Τποηροπή 
ενηός 

ηριεηίας 
Παραηερήζεις 

1 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
11 

ηε θπηηθή παξαγσγή ππάξρεη 
ζπλχπαξμε, ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε 

κνλάδσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ην 

βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ελψ 
πεξηιακβάλνληαη πνηθηιίεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ εχθνια. 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ, ΛΑΠ  ΑΠ   

2 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
12.1.α 

Ζ  βηνινγηθή θπηηθή παξαγσγή δελ 
ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο άξνζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο πνπ δηαηεξνχλ ή απμάλνπλ 
ηηο νξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο, 

βειηηψλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 
βηνπνηθηιφηεηά ηνπ θαη απνηξέπνπλ ηε 

ζπκπίεζε θαη ηε δηάβξσζή ηνπ· 

τ     ΠΡ ΛΑΠ    

3 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

12.1.β 

Ζ γνληκφηεηα θαη ε βηνινγηθή 
δξαζηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο δελ 

δηαηεξείηαη θαη δελ βειηηψλεηαη κε 

πνιπεηή ακεηςηζπνξά πνπ πεξηιακβάλεη 
ςπραλζή θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο ρισξήο 

ιίπαλζεο, θαη κε ηε δηαζπνξά θφπξνπ 
δψσλ ή νξγαληθψλ πιψλ, ακθνηέξσλ 

θαηά πξνηίκεζε ιηπαζκαηνπνηεκέλσλ, 

τ     ΠΡ ΛΑΠ    
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απφ βηνινγηθή παξαγσγή· 

4 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

12.1.δ 

Ζ πξφιεςε ησλ δεκηψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ βιαβεξνχο 
νξγαληζκνχο, αζζέλεηεο θαη δηδάληα δελ 

βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηελ πξνζηαζία 
απφ ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο, ζηελ 

επηινγή εηδψλ θαη πνηθηιηψλ, ζηελ 

ακεηςηζπνξά θαη ζηηο θαιιηεξγεηηθέο 
ηερληθέο θαη ζε ζεξκηθέο δηεξγαζίεο· 

τ     ΠΡ ΛΑΠ    

5 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 

12.1.ε, 

16.1.α 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη εληνπηζζεί 
απεηιή γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντφληα ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα 
ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 16· 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ,ΛΑΠ  ΑΠ 

Οι κσρώζεις 
επιβάλλονηαι 
ζηο ζύνολο 

ηων ομοειδών 
αγροηεματίων 

6 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 

12.1.ε, 

16.1.α 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη εληνπηζζεί 
απεηιή γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά 
πξντφληα ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα 

ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 16 ζε επίπεδα άλσ ησλ 

κεγίζησλ επηηξεπνκέλσλ(MRL)  βάζεη 

ηεο νξηδφληηαο λνκνζεζίαο  

    τ ΤΠΠ, ΤΑ,ΑΠ ΑΡΠ   

7 

ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07         

ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

12.1.η,           

16.1.ζη              
95.γ 

Υξήζε πξνηφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 
θπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνζήθεπζεο ζε γεσξγηθή 

  τ   ΤΠΠ,,ΛΑΠ  ΑΠ   
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εθκεηάιιεπζε ηα  νπνία  δελ έρνπλ 
ιάβεη έγθξηζε. 

8 

ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07          
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 

12.1.ζ             
45.1.β 

Γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ εθηφο 

ζπφξσλ θαη αγελνχο θπηηθνχ 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη 
κφλνλ ζπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ 

πιηθφ πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθή 

κέζνδν. Πξνο ηνχην, ην κεηξηθφ θπηφ, 
ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπφξσλ, θαη ην 

γνληθφ θπηφ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
αγελνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, δελ 

έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ επί κία γελεά ή, 

πξνθεηκέλνπ γηα πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, 
επί δχν θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο 

  τ   ΤΠΠ, ΛΑΠ  ΑΠ   

9 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
4 

Παξαγσγή βηνινγηθψλ πξνηφλησλ κε  

πδξνπνληθή κέζνδν 
    τ ΤΠΠ,ΑΠ ΑΡΠ   

10 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

6 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ ππνζηξψκαηνο 

εδάθνπο γηα ηελ παξαγσγή καληηαξηψλ 
δελ είλαη ζχκθσλα κε απηά πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλ. 889/08 

  τ   ΤΠΠ, ΛΑΠ  ΑΠ   
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11 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

36 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο 
κεηαηξνπήο ζε βηνινγηθά  θπηά θαη 

θπηηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ θαλ 
889/08. 

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

12 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

40 

Γηαηήξεζε απφ ηνλ παξαγσγφ κνλάδσλ 

βηνινγηθήο θαη κε βηνινγηθήο παξαγσγήο 
ζηελ ίδηα πεξηνρή ρσξίο λα ηεξνχληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 
θαλ.889/08 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ,ΛΑΠ  ΑΠ   

13 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
71 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ  γλσζηνπνηεί 
ζηνλ θνξέα ειέγρνπ ην ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκά ηεο παξαγσγήο θπηηθψλ 

πξντφλησλ αλά αγξνηεκάρην θάζε έηνο 

τ     ΠΡ ΛΑΠ    

14 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

72 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί κεηξψν 

θπηηθήο παξαγσγήο κε ηα ζηνηρεία ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ 

θαλ 889/08 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ,ΛΑΠ  ΑΠ   

15 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 

 3.1              

5.1 

 Υξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ ,  

βειηησηηθψλ εδάθνπο , 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξνηφλησλ  ηα 
νπνία δελ αλαθέξνληαη ζηα παξάξηεκα 

Η θαη ΗΗ ηνπ θαλ 889/08 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ,ΛΑΠ  ΑΠ   

16 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
3.1 

Οη επηρεηξήζεηο δελ δηαηεξνχλ έγγξαθα 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεοησλ ιηπαζκάησλ θαη 
βειηησηηθψλ εδάθνπο, θαη 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξνηφλησλ ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η θαη 

ΗΗ ηνπ θαλ 889/08 

  τ   ΤΠΠ, ΤΑ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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17 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

3.2 

 Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα δσηθήο θφπξνπ 
πνπ δηαζπείξεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ππεξβαίλεη ηα 170 ρηιηφγξακκα αδψηνπ 

εηεζίσο αλά εθηάξην ρξεζηκνπνηήζηκεο 
γεσξγηθήο γεο.  

τ     ΠΡ 
ΤΠΠ, 

ΤΑ,ΛΑΠ  
  

18 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
3.3 

χλαςε  ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εμάπισζε 
ηεο πιενλάδνπζαο θφπξνπ βηνινγηθήο 

παξαγσγήο κε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο θαη 

επηρεηξήζεηο κε ζπκκνξθνχκελεο 

τ     ΠΡ ΛΑΠ    

19 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
5.2 

Γηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

παγίδεο θαη δηαλνκείο, κε εμαίξεζε ηηο 
ζπζθεπέο θεξνκφλεο, νη παγίδεο ή/θαη 

δηαλνκείο εθιχνπλ ηηο νπζίεο ζην 
πεξηβάιινλ θαη δελ απνηξέπνπλ ηελ 

επαθή αλάκεζα ζηηο νπζίεο θαη ηηο 

θαιιηέξγεηεο. Κεηά ηελ ρξήζε, δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη αζθαιήο ζπιινγή θαη 

δηάζεζε ησλ παγίδσλ. 

τ     ΠΡ ΛΑΠ    

20 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 

12.2, 

70.2 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί ηνπο φξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ  άξζξνπ 12 ηνπ θαλ. 834/07 ζηελ 
πεξίπησζε ζπιινγήο αγξίσλ θπηψλ  

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

21 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
72.δ 

Έιιεηςε εκεξνινγίνπ θαιιηέξγεηαο ή 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ πξαθηηθψλ ζηελ 
πεξίπησζε ζπιινγήο αγξίσλ θπηψλ  

  τ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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ΙΑΜΟΜΕ ΕΘΑΓΩΓΗ-ΕΛΠΟΡΘΑ-ΑΠΟΘΗΙΕΤΗ   

A/A ΙΑΜ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Απόκλιζε 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παραησπίας 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παράβαζες 

Επιβαλλόμενε/ες  
κύρωζε/ζεις  

Τποηροπή 
ενηός 

ηριεηίας 
Παραηερήζεις 

1 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

32 

Θαηά ηελ εηζαγσγή βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ απφ Σξίηεο Υψξεο ν 

εηζαγσγέαο ή θαη ν πξψηνο 

παξαιήπηεο δελ είλαη ζην ζχζηεκα 
ειέγρνπ 

    Υ ΤΠΠ  

καη' 
αποκοπή 
πρόζηιμο 
20,000€ 

ηο πρόζηιμο 
επιβάλλεηαι 

από ηεν 
Αρμόδια 

Αρτή 

2 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

33 

Θαηά ηελ εηζαγσγή  πξντφλησλ απφ 

Σξίηεο Υψξεο κε ζήκαλζε πεξη ηνπ 
βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο  δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ην νπνίν 

εθδίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηηο 
αξρέο ειέγρνπ ή ηνπο θνξείο ειέγρνπ 

ηεο ηξίηεο ρψξαο 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

3 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
33 

Ο εηζαγσγέαο δελ ηεξεί πξσηφηππν 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ θάζε 
εηζαγσγή γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

4 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

30 
Οη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ 
ηαπηφρξνλε ζπιινγή βηνινγηθψλ θαη 

κε βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ελψ δελ 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   



ΦΕΔΙΟ ΤΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝελίδα 62 
 

ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 
ηελ πξφιεςε θάζε πηζαλήο αλάκημεο ή 

αληαιιαγήο κε κε βηνινγηθά πξντφληα 

θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 
ηαπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ. Ζ επηρείξεζε δελ δηαηεξεί 
ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

εκεξνκελίεο, ψξεο, θαη ην δίθηπν 

ζπιινγήο θαη ηελ εκέξα θαη ψξα 
παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 
ειέγρνπ. 

5 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

31 

Οη επηρεηξήζεηο δελ ηεξνχλ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ θαλ 
889/08 ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία θαη 

ηε κεηαθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή κνλάδεο  

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

6 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
32 

Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ 

κεηαθνξάο δσνηξνθψλ ζε άιιεο 
κνλάδεο παξαγσγήο/παξαζθεπήο ή 

εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

θαλ. 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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7 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

33 

Θαηά ηελ παξαιαβή ελφο βηνινγηθνχ 
πξντφληνο, ν επηρεηξεκαηίαο δελ 

ειέγρεη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο ή 

ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη, νχηε ηελ χπαξμε ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 31ηνπ θαλ 
889/08 ελδείμεσλ. Ο επηρεηξεκαηίαο 

δελ αληηπαξαβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο 

ηεο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 31 ηνπ 
θαλ 889/08  ζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία 

ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Σν 
απνηέιεζκα ησλ επαιεζεχζεσλ 

απηψλ δελ  θαηαγξάθεηαη επαθξηβψο 
ζηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ 

θαλ 889/08 απνδεηθηηθά έγγξαθα 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

8 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
34 

Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ 
παξαιαβήο πξντφλησλ απφ ηξίηε 

ρψξα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 34 ηνπ θαλ. 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

9 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
83 

Ο εηζαγσγέαο θαη ν πξψηνο 
παξαιήπηεο δελ ηεξνχλ απνδεηθηηθά 

έγγξαθα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 

83 ηνπ θαλ. 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

10 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

84 

Ο εηζαγσγέαο δελ ελεκεξψλεη έγθαηξα 

ηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ θαη ηνλ θνξέα 
ειέγρνπ γηα θάζε απνζηνιή πνπ 

πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζηελ Θνηλφηεηα 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ θαλ. 

889/08 

Υ     ΠΡ ΑΠ   
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11 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
32α 

Κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο 
δσληαλψλ ηρζχσλ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32α ηνπ θαλ. 
889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

12 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
35.1 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

ησλ πξντφλησλ δελ εμαζθαιίδεη ηε 
δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ησλ 

παξηίδσλ θαη δελ απνηξέπεη θάζε 
αλάκεημε κε ή επηκφιπλζε απφ 

πξντφληα ή/θαη νπζίεο πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο 
βηνινγηθήο παξαγσγήο. Γελ είλαη 

δπλαηή ηαπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ αλά πάζα ζηηγκή. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

13 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
35.2 

Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο θπηψλ, θπθηψλ, δσηθψλ 
πξντφλησλ θαη δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, απνζεθεχνληαη 
ζηε κνλάδα παξαγσγήο άιιεο πξψηεο 

χιεο εθηφο απφ ηηο επηηξεπφκελεο 

βάζεη ηεο λνκνζεζίαο. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

14 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
35.3 

Απνζήθεπζε αιινπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη 
αληηβηνηηθψλ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο 

ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαηάμεσλ ηε 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 
θαλ 889/08 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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15 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

35.4 

ε πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο 
ρεηξίδνληαη ηαπηφρξνλα κε βηνινγηθά 

πξντφληα θαη βηνινγηθά πξντφληα θαη 

ηα ηειεπηαία απνζεθεχνληαη ζε 
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη 

θαη άιια γεσξγηθά πξντφληα ή 
ηξφθηκα:  

α) ηα βηνινγηθά πξντφληα δελ 

δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα άιια 
γεσξγηθά πξντφληα ή/θαη ηξφθηκα·  

β) δελ ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα 
λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

απνζηνιψλ θαη δελ απνθεχγνληαη νη 
αλακείμεηο ή αληαιιαγέο κε κε 

βηνινγηθά πξντφληα·                                                                                                        

γ) δελ έρεη δηελεξγεζεί ν θαηάιιεινο 
θαζαξηζκφο, ή ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ δελ  έρεη ειεγρζεί, πξηλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ ή ν 

επηρεηξεκαηίαο δελ θαηαγξάθεη ηηο 
εξγαζίεο απηέο. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

16 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/09 

91 

Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ιακβάλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα ζε πεξηπηψζεηο 

ππνςίαο γηα παξαβάζεηο θαη 

παξαηππίεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ θαλ(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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ΙΑΜΟΜΕ ΛΕΣΑΠΟΘΗΗ   

A/A ΙΑΜ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Απόκλιζε 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παραησπίας 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παράβαζες 

Επιβαλλόμενε/ες  
κύρωζε/ζεις  

Τποηροπή 
ενηός 

ηριεηίας 
Παραηερήζεις 

1 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
19.1 

Ζ παξαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ 
βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ δελ 

δηαρσξίδεηαη ρξνληθά ή ηνπηθά απφ ηα 
κε βηνινγηθά ηξφθηκα. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

2 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
18.1 

Ζ παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ 

βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ δελ 
δηαρσξίδεηαη ρξνληθά ή ηνπηθά απφ 

ηελ παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ κε 
βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

3 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
19.2 

Γηα ηε ζχλζεζε ησλ βηνινγηθψλ 

κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ δελ 
αθνινπζνχληαη νη φξνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
19 ηνπ θαλ.834/07. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

4 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
19.3 

ηελ παξαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ 

βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη νπζίεο θαη ηερληθέο 

πνπ απνθαζηζηνχλ ηδηφηεηεο πνπ 

ράλνληαη θαηά ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ 
απνζήθεπζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ή 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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δηνξζψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ακέιεηαο 
θαηά ηε κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ή 

κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ κε άιιν 

ηξφπν φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή 
θχζε ησλ πξντφλησλ απηψλ 

5 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
834/07 

20.1 

Γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθήο καγηάο 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 
βηνινγηθψο παξαγφκελα ππνζηξψκαηα 

ή άιια πξντφληα θαη νπζίεο πνπ  

έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε 
βηνινγηθέο παξαγσγέο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 ηνπ θαλ. 834/07 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

6 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
20.2 

ε βηνινγηθά ηξφθηκα ή δσνηξνθέο, 
ζπλππάξρνπλ βηνινγηθή θαη κε 

βηνινγηθή καγηά. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

7 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
27 

Υξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ θαη νπζηψλ 
ζηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ πνπ δελ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 27 ηνπ θαλ 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

8 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
28 

Υξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κε 
βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο ζηελ κεηαπνίεζε 

ηξνθίκσλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη ζην 
παξάξηεκα ΗΥ ηνπ θαλ 889/08 γηα ηελ 

επεμεξγαζία βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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9 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
29 

Υξεζηκνπνίεζε ζηελ κεηαπνίεζε,  κε 
βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο ηα νπνία  δελ έρνπλ  

έγθξηζε  απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

10 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
26.1 

Υξεζηκνπνίεζε Πξφζζεησλ, 

βνεζεηηθψλ κέζσλ επεμεξγαζίαο θαη 

άιιεο νπζίεο θαη ζπζηαηηθά γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ή δσνηξνθψλ 

θαη θάζε εθαξκνδφκελε κέζνδνο 
επεμεξγαζίαο, φπσο ν θαπληζκφο πνπ 

δελ ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο νξζήο 
πξαθηηθήο θαηά ηελ παξαγσγή 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

11 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

26.2 

Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο 

κεηαπνηεκέλσλ δσνηξνθψλ ή 
ηξνθίκσλ δελ έρνπλ θαζηεξψζεη θαη 

δελ επηθαηξνπνηνχλ ηηο ελδεδεηγκέλεο 

δηαδηθαζίεο βάζεη ζπζηεκαηηθνχ 
εληνπηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζηαδίσλ 

κεηαπνίεζεο.. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

12 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
26.4 

Οη επηρεηξήζεηο: 

Α)δελ ιακβάλνπλ κέηξα πξνθχιαμεο 

γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο 
κφιπλζεο απφ κε επηηξεπφκελεο 

νπζίεο ή πξντφληα· 
β)  δελ εθαξκφδνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα θαζαξηζκνχ,  δελ 

παξαθνινπζνχλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη δελ 

θαηαγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο· 
γ)  δελ εγγπψληαη φηη ηα κε βηνινγηθά 

πξντφληα δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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κε έλδεημε πνπ πεξηέρεη αλαθνξά ζε 
βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο. 

13 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
26.5 

 ε κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ή απνζεθεχνληαη κε 
βηνινγηθά πξντφληα, ν επηρεηξεκαηίαο: 

α) δελ πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο 
αδηάθνπα κέρξη λα νινθιεξσζεί ε 

πιήξεο ζεηξά, ζε ρσξηζηφ ηφπν ή 

ρξνληθή ζηηγκή απφ παξφκνηεο 
εξγαζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε κε βηνινγηθά πξντφληα·  
β) δελ απνζεθεχεη ηα βηνινγηθά 

πξντφληα, πξηλ θαη κεηά ηηο εξγαζίεο, 
ζε ρσξηζηφ ηφπν ή ρξφλν απφ ηα κε 

βηνινγηθά πξντφληα·  

γ)δελ  ελεκεξψλεη ηελ αξρή ειέγρνπ 
ή ην θνξέα ειέγρνπ γηα ηηο εξγαζίεο 

θαη δελ ηεξεί ελεκεξσκέλν κεηξψν 
φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

πνζνηήησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

επεμεξγαζία·  
δ)δελ  ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε 
ησλ παξηίδσλ θαη λα απνηξέπνληαη νη 

πξνζκίμεηο ή αληαιιαγέο κε κε 
βηνινγηθά πξντφληα·  

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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ε) δελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζε 
βηνινγηθά πξντφληα κφλν αθνχ 

πξνεγνπκέλσο έρεη πξνβεί ζηνλ 

απαξαίηεην θαζαξηζκφ ηνπ 
εμνπιηζκνχ παξαγσγήο. 

14 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

27α 

Υξεζηκνπνίεζε νπζηψλ γηα ηελ 
παξαγσγή, παξαζθεπή θαη 

κνξθνπνίεζε ηεο καγηάο νη νπνίεο δελ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 27α ηνπ θαλ.889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

15 
ΘΑΛ(ΔΘ) 
889/08 

29α 

Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ 
ζρεηηθά κε ηελ πιχζε θαη ηελ 

δηαδηθαζία μήξαλζεο ησλ θπθηψλ 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 29α ηνπ θαλ 
889/08. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

16 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
29γ 

Υξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ θαη νπζηψλ 
ζηνλ ακπειννηληθφ  ηνκέα  πνπ δελ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 29γ ηνπ θαλ 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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17 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
29δ 

Κε ηήξεζε ησλ νηλνινγηθψλ 
πξαθηηθψλ θαη πεξηνξηζκψλ φπσο 

αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 29δ ηνπ θαλ 889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

18 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

889/08 
46α 

Πξνζζήθε εθρπιίζκαηνο κε 
βηνινγηθήο καγηάο ρσξίο λα ηεξνχληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46α ηνπ 

θαλ.889/08 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   

19 
ΘΑΛ(ΔΘ) 

834/07 
10 

Xξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο γηα 

ηελ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ 
ή δσνηξνθψλ ή πξψησλ πιψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βηνινγηθά 

ηξφθηκα ή δσνηξνθέο. 

  Υ   ΤΠΠ,ΛΑΠ  ΑΠ   
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ΙΑΜΟΜΕ ΖΩΘΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 

A/A ΙΑΜ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Απόκλιζε 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παραησπίας 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παράβαζες 

Επιβαλλόμενε/ες  
κύρωζε/ζεις  

Τποηροπή 
ενηός 

ηριεηίας 
Παραηερήζεις 

1 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
11 

ηε δσηθή παξαγσγή ππάξρεη 

ζπλχπαξμε, ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε  
κνλάδσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ην 

βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ελψ 

πεξηιακβάλνληαη ίδηα είδε 

    Υ 
ΤΠΠ, ΤΠΑ-ΤΠΖ, 

ΑΠ 
ΑΡΠ   

2 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.α.i 

Σα δψα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο 

δελ γελληνχληαη θαη δελ εθηξέθνληαη 

ζε βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο· 

    Υ 
ΤΠΠ, ΤΠΑ-ΤΠΖ, 

ΑΠ 
ΑΡΠ   

3 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.α.ii 

Ωο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ δψσλ γηα 
ηελ αλαπαξαγσγή, εηζάγνληαη ζε 

εθκεηάιιεπζε δψα πνπ δελ έρνπλ 
εθηξαθεί κε βηνινγηθή κέζνδν, 

σζηφζν ηα δψα απηά θαζψο θαη ηα 
πξντφληα ηνπο ζεσξνχληαη βηνινγηθά 

ελψ δελ ηεξείηαη ε πεξίνδνο 

κεηαηξνπήο ηνπ άξζξνπ 17 
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

  Υ   
ΤΠΠ, ΤΠΑ-ΤΠΖ, 

ΛΑΠ 
ΑΠ   
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4 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.α.iii 

Σα δψα πνπ δνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε 
ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο 

θαζψο θαη ηα πξντφληα ηνπο, 

ζεσξνχληαη βηνινγηθά ελψ δελ  
ηεξείηαη ε πεξίνδνο κεηαηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) 
ηνπ  Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

    Υ ΤΠΠ,ΑΠ ΑΡΠ   

5 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.β.i 

Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαηεξεί δψα δελ 

δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά 

ηελ πγεία θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο 
ησλ δψσλ· 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

6 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.β.iii 

Οη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ππθλφηεηαο, θαη νη ζπλζήθεο 

ζηαβιηζκνχ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αλάπηπμεο, 
ηεο θπζηνινγίαο θαη ηνπ έζνπο ησλ 

δψσλ· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

7 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.β.iii 

Σα δψα δελ έρνπλ κφληκε πξφζβαζε 

ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, θαηά 

πξνηίκεζε ζε βνζθφηνπνπο, φπνηε ην 
επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ελψ δελ 
επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαη 

ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δψσλ 
βάζεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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8 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.β.iv 

Ο αξηζκφο ησλ δψσλ δελ πεξηνξίδεηαη 
κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ππεξβφζθεζεο, ηεο θαηαζθαθήο ηνπ 

εδάθνπο, ηεο δηάβξσζήο ηνπ ή ηεο 
ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα 

δψα ή ηε δηαζπνξά ηεο θφπξνπ ηνπο· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

9 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.β.v 

Σα δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο δελ 
δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα 

ππφινηπα ελψ δελ ζπληξέρνπλ 
πεξηνξηζηηθνί φξνη γηα ηελ βνζθή ησλ 

δψσλ βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε θνηλά 
εδάθε θαη δψσλ κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο ζε εδάθε βηνινγηθήο 

παξαγσγήο· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

10 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.β.vi 

Σα δψα πξνζδέλνληαη θαη 

απνκνλψλνληαη ελψ δελ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ή 
θηεληαηξηθνί ιφγνη γηα κεκνλσκέλα 

δψα θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

11 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.β.vii 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

δψσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην· 
Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

12 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.β.viii 

Ζ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αθξσηεξηαζκνχ ηνπο, δελ πεξηνξίδεηαη 

ζην ειάρηζην, ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν 

δσήο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζηηγκήο ηεο ζθαγήο· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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13 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.β.ix 

Σα κειηζζνθνκεία δελ εγθαζίζηαληαη 
ζε πεξηνρέο πνπ εμαζθαιίδνπλ πεγέο 

λέθηαξνο θαη γχξεο νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε βηνινγηθέο 
θαιιηέξγεηεο ή, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, απηνθπή βιάζηεζε ή 
δάζε κε βηνινγηθήο δηαρείξηζεο ή 

θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη 

κφλνλ κέζνδνη πεξηνξηζκέλσλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σα 

κειηζζνθνκεία βξίζθνληαη ζε ηθαλή 
απφζηαζε απφ ελδερφκελεο πεγέο 

κφιπλζεο ησλ κειηζζνθνκηθψλ 
πξντφλησλ ή επηδείλσζεο ηεο πγείαο 

ησλ κειηζζψλ· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

14 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.β.x 

Οη θπςέιεο θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειηζζνθνκεία 

δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο απφ 

θπζηθά πιηθά· 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

15 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.β.xi 

Θαηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ 

κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ 
θαηαζηξέθνληαη νη κειηζζεο ζηηο 

θεξήζξεο 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

16 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.γ.i 

Ζ αλαπαξαγσγή ζηελ δσηθή 

παξαγσγή δελ γίλεηαη κε θπζηθέο 
κεζφδνπο (εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε 

ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε·) 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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17 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.γ.ii 

Ζ αλαπαξαγσγή ζηελ δσηθή 
παξαγσγή ππνβνεζείηαη κε αγσγή κε 

νξκφλεο ή παξφκνηεο νπζίεο, εθηφο 

εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε 
ζπγθεθξηκέλα δψα, σο κνξθή 

θηεληαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο· 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

18 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.γ.iiη 

Υξήζε  ηερληθψλ θισλνπνίεζεο ε 
εκβξπνκεηαθνξά  ζηελ δσηθή 

παξαγσγή 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

19 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.γ.iv 

Δπηινγή αθαηάιιεισλ θπιψλ ζηελ 

δσηθή παξαγσγή 
Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

20 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.γ.iv 

 Ζ επηινγή ησλ θπιψλ δελ ζπκβάιιεη 
ζηελ απνθπγή ησλ ηαιαηπσξηψλ θαη 

ηεο αλάγθεο αθξσηεξηαζκνχ ησλ 
δψσλ· 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

21 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.δ.i 

Οη δσνηξνθέο δελ ιακβάλνληαη 

πξσηίζησο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 
φπνπ δηαηεξνχληαη ηα δψα ή απφ 

άιιεο βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηεο 
ίδηαο πεξηνρήο· 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

22 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.δ.ii 

Σα δψα δελ ηξέθνληαη κε βηνινγηθέο 

δσνηξνθέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο 
δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ δψσλ ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 
( Ωζηφζν κέξνο ηνπ ζηηεξεζίνπ 

κπνξεί λα πεξηέρεη δσνηξνθέο απφ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 
θάζε κεηαηξνπήο πξνο βηνινγηθή 

γεσξγία) 

23 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.δ.iii 

Σα δψα, εθηφο ησλ κειηζζψλ, δελ 
έρνπλ κφληκε πξφζβαζε ζε 

βνζθφηνπνπο ή αθαηέξγαζηε 

ρνξηνλνκή· 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

24 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.δ.iv 

Υξήζε κε βηνινγηθψλ πιηθψλ 

δσνηξνθψλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, 
πιηθψλ δσνηξνθψλ δσηθήο θαη 

αλφξγαλεο πξνέιεπζεο, πξφζζεησλ 

πιψλ δσνηξνθψλ, νξηζκέλσλ 
πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηαηξνθή ησλ δψσλ θαη βνεζεηηθψλ 
κέζσλ επεμεξγαζίαο  ελψ δελ έρνπλ 

εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο 
παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ,ΛΑΠ ΑΠ   

25 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.δ.v 
Υξήζε ζηηο δσνηξνθέο απμεηηθψλ 
παξάγνληεο θαη ζπλζεηηθά ακηλνμέσλ 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

26 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.δ.vi 

Σα ζειάδνληα δψα δελ  ηξέθνληαη κε 

θπζηθφ γάια, θαηά πξνηίκεζε 

κεηξηθφ· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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27 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.ε.i 

Ζ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ ζηα δψα 
δελ βαζίδεηαη ζηελ επηινγή θπιψλ θαη 

ζηειερψλ, ζηηο θηελνηξνθηθέο 

δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, ζε πςειήο 
πνηφηεηαο δσνηξνθέο θαη ζσκαηηθή 

άζθεζε, ζηελ ελδεδεηγκέλε 
ππθλφηεηα ησλ δψσλ θαη ζε επαξθείο 

θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο ζηαβιηζκνχ, 

ζηνπο νπνίνπο δηαηεξνχληαη πγηεηλέο 
ζπλζήθεο· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

28 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.ε.iη 

Οη αζζέλεηεο ησλ δψσλ δελ 

αληηκεησπίδνληαη ακέζσο, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ· 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

29 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
14.1.ε.iη 

Υξεζηκνπνηνχληαη αιινπαζεηηθά 
ζπλζεηηθά ρεκηθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, κεηαμχ άιισλ θαη 

αληηβηνηηθά ελψ δελ είλαη απαξαίηεην 

    Υ ΤΠΠ, ΑΠ ΑΡΠ   

30 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

14.1.ζη. 

Υξήζε πξντφλησλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 
θηελνηξνθηθψλ θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 
θπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνζήθεπζεο ζε γεσξγηθή 
εθκεηάιιεπζε. ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί 

γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16. 

  Υ   
ΤΠΠ, ΤΠΑ-ΤΠΖ, 

ΛΑΠ 
ΑΠ   
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31 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
18.2 

Σα βηνινγηθά πιηθά δσνηξνθψλ ή ηα 
πιηθά δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ παξαγσγή ζε θάζε κεηαηξνπήο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κε ίδηα 
πιηθά κε βηνινγηθήο παξαγσγήο ζηε 

ζχλζεζε βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

32 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
18.3 

Σα πιηθά δσνηξνθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή κεηαπνηνχληαη ζε 

βηνινγηθή παξαγσγή έρνπλ ππνβιεζεί 
ζε επεμεξγαζία κε ζπλζεηηθνχο 

ρεκηθνχο δηαιχηεο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

33 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

18.4 

Υξεζηκνπνηνχληαη νπζίεο θαη ηερληθέο 
πνπ απνθαζηζηνχλ ηδηφηεηεο πνπ 

ράλνληαη θαηά ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ 
απνζήθεπζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ακέιεηαο 

θαηά ηε κεηαπνίεζε ή κπνξνχλ λα 
παξαπιαλήζνπλ κε άιιν ηξφπν φζνλ 

αθνξά ηελ πξαγκαηηθή θχζε ησλ 
πξντφλησλ απηψλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

34 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
16 

Βηνινγηθή εθηξνθή θαηά ηελ νπνία ν 

επηρεηξεκαηίαο- θηελνηξφθνο δελ έρεη 
ηδηφθηεηεο εθηάζεηο θαη δελ 

δηαρεηξίδεηαη ηε γεσξγηθή γε ή/θαη δελ 
έρεη ζπλάςεη γξαπηή ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο κε άιιν επηρεηξεκαηία 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

35 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
22 

Υξήζε κε επηηξεπφκελσλ  πξντφλησλ 
θαη νπζηψλ ζηηο δσνηξνθέο φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ,ΛΑΠ ΑΠ   
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36 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

37 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη εηδηθνί θαλφλεο 
κεηαηξνπήο γαηψλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνινγηθψλ δσηθψλ πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
37 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

37 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
38 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο 
κεηαηξνπήο γηα ηα δψα θαη ηα δσηθά 

πξντφληα  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

38 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

39 

Πξφζδεζε ησλ δψσλ ρσξίο ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
39 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

39 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
41 

Γηαηήξεζε βηνινγηθψλ θαη κε 

βηνινγηθψλ κειηζζνθνκηθψλ κνλάδσλ 
ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε ρσξίο λα 

ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

    Υ ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΑΠ ΑΡΠ   

40 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
42 

Δηζαγσγή πνπιάδσλ ή λενζζψλ  κε 

βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε κνλάδεο 

βηνινγηθήο παξαγσγήο  ρσξίο 
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

αξρήο, 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

41 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

43 

Υξεζηκνπνίεζε κε βηνινγηθψλ 

πξσηετλνχρσλ δσνηξνθψλ θπηηθήο 

θαη δσηθήο πξνέιεπζεο γηα 
θηελνηξνθηθά δψα ρσξίο λα 

ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 
ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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42 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
44 

Υξεζηκνπνίεζε κε βηνινγηθνχ θεξηνχ 
κειηζζψλ ρσξίο λα ηεξνχληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

43 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
46 

Σν ηειηθφ ζηάδην πάρπλζεο ελειίθσλ 

βννεηδψλ θξεαηνπαξαγσγήο 
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο θηηξίσλ, 

ππεξβαίλεη ην έλα πέκπην ηεο 
δηάξθεηαο δσήο ησλ δψσλ ή ηνπο ηξεηο 

κήλεο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

44 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
75 

Γελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ 
δψσλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 75 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

45 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
76 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί κεηψν 
δψσλ  κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 76 ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

46 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
77 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί ηα κέηξα 
ειέγρνπ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 77 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

47 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

78 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί ηα εηδηθά 

κέηξα ειέγρνπ ηεο κειηζζνθνκίαο  
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 78 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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48 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
10.1 

Ζ κφλσζε, ε ζέξκαλζε θαη ν 
αεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ δελ  

εμαζθαιίδνπλ φηη ε θπθινθνξία ηνπ 

αέξα, ην επίπεδν ηεο ζθφλεο, ε 
ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ε ζπγθέληξσζε 
αεξίσλ δηαηεξνχληαη εληφο νξίσλ κε 

επηβιαβψλ γηα ηα δψα. Σα θηίξηα δελ 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν άθζνλνπ 
θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη θσηφο 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 

ΤΠΖ 
  

49 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
10.3 

Ζ ππθλφηεηα ησλ δψσλ εληφο ησλ 
ελδηαηηεκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ 

άλεζε, ηελ θαιή δηαβίσζε θαη δελ 

ηθαλνπνηεί ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ 
δψσλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηα 

είδε, ηε θπιή θαη ηελ ειηθία ησλ 
δψσλ. Γελ ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ 

πνπ εμαξηψληαη ηδίσο απφ ην κέγεζνο 
ηεο νκάδαο θαη ην θχιν ησλ δψσλ. Ζ 

ππθλφηεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
αλάγθεο άλεηεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, 

παξέρνληαο ζε απηά επαξθή ρψξν γηα 
θπζηθή ζηάζε, λα μαπιψλνπλ κε 

επθνιία, λα θπιηνχληαη, λα 

πεξηπνηνχληαη ηνλ εαπηφ ηνπο, λα 
ιακβάλνπλ φιεο ηηο θπζηθέο ζηάζεηο 

θαη λα θάλνπλ φιεο ηηο θπζηθέο 
θηλήζεηο, φπσο λα ηεληψλνληαη θαη λα 

θηεξνπγίδνπλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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50 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

10.4 

Σν ειάρηζην εκβαδφλ εληφο ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη 

ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζηαβιηζκνχ 
γηα ηα δηάθνξα είδε θαη ηηο θαηεγνξίεο 

δψσλ  δελ  είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
θαζνξίδνκελα ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/07. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

51 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
11.1 

Σν δάπεδν ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ 

δψσλ δελ είλαη νκαιφ ή είλαη 
νιηζζεξφ. Σν κηζφ ηνπιάρηζηνλ 

εκβαδφλ ηνπ δαπέδνπ δελ είλαη 

ζπλερέο, ή είλαη ππφ κνξθή γξίιηαο ή 
δηθηπσηνχ. 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 

ΤΠΖ 
  

52 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
11.2 

Σα ελδηαηηήκαηα δελ είλαη 

εθνδηαζκέλα κε άλεην, θαζαξφ θαη 
ζηεγλφ ρψξν σνηνθίαο/αλάπαπζεο, 

επαξθψλ δηαζηάζεσλ, απνηεινχκελν 
απφ ζηεξεή θαηαζθεπή ρσξίο δάπεδν 

ππφ κνξθή γξίιηαο. Ο ρψξνο 
αλάπαπζεο δελ πεξηέρεη άθζνλν 

ζηεγλφ πιηθφ θαηάθιηζεο κε ζηξσκλή. 

Ζ ζηξσκλή δελ πεξηιακβάλεη άρπξν ή 
άιιν θαηάιιειν θπζηθφ πιηθφ. Ζ 

ζηξσκλή βειηηψλεηαη θαη λα 
εκπινπηίδεηαη κε αλφξγαλν πξντφλ 

πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

παξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/07. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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53 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

11.3 

ηαβιηζκφο ησλ κφζρσλ ζε αηνκηθνχο 

ρψξνπο κεηά ηελ ειηθία ηεο κίαο 

εβδνκάδαο. 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 
ΤΠΖ 

  

54 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
11.4 

Οη ζειπθνί ρνίξνη δελ δηαηεξνχληαη ζε 
νκάδεο, κε εμαίξεζε ηα ηειεπηαία 

ζηάδηα ηεο θπήζεσο θαη ηελ πεξίνδν 

ηνπ ζειαζκνχ. 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 

ΤΠΖ 
  

55 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

11.5 
ηαβιηζκφο ρνηξηδίσλ ζε επίπεδα 
δάπεδα ή ζε θισβνχο ρνηξηδίσλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

56 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

11.6 

Οη ρψξνη άζθεζεο δελ επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρνίξνπο λα θνπξίδνπλ θαη λα 

ζθάβνπλ κε ην ξχγρνο ηνπο.  

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 
ΤΠΖ 

  

57 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
12.1 

Σα πνπιεξηθά δηαηεξνχληαη ζε 

θισβνχο. 
  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

58 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

12.2 

Σα λεθηηθά πηελά δελ έρνπλ 
πξφζβαζε ζε ξπάθη, ηερλεηή ιίκλε ή 

γνχξλα, φπνηε ην επηηξέπνπλ νη 
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη ζπλζήθεο 

πγηεηλήο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 
ΤΠΖ 
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εηδηθέο αλάγθεο ηνπ είδνπο θαη νη 
απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ 

δψσλ. 

59 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

12.3 

Σα ελδηαηηήκαηα φισλ ησλ 

πνπιεξηθψλ δελ  πιεξνχλ ηνπο 
αθφινπζνπο φξνπο:  

α) ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ηνπ 
εκβαδνχ ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη 

ζπκπαγέο, δειαδή φρη ζε κνξθή 

γξίιηαο ή δηθηπσηνχ, θαη λα 
θαιχπηεηαη κε ζηξσκλή απφ άρπξα, 

ξνθαλίδηα, άκκν ή ηχξθε·  
β) ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ 

σνπαξαγσγψλ νξλίζσλ, έλα επαξθψο 
κεγάιν ηκήκα ηνπ δαπέδνπ ζην νπνίν 

έρνπλ πξφζβαζε νη φξληζεο πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκν γηα ηε ζπιινγή ησλ 
πεξηηησκάησλ ησλ πηελψλ·  

γ) πξέπεη λα δηαζέηνπλ θνχξληεο 
κεγέζνπο θαη αξηζκνχ αλάινγνπ πξνο 

ην κέγεζνο ηνπ ζκήλνπο θαη ησλ 

πηελψλ, φπσο νξίδεηαη ζην 
παξάξηεκα ΗΗΗ·  

δ) πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλνίγκαηα 
εηζφδνπ/εμφδνπ κεγέζνπο επαξθνχο 

γηα ηα πηελά, θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ αλά 100 

ηεηξαγσληθά κέηξα εκβαδνχ ηνπ 

δηαζέζηκνπ γηα ηα πηελά 
ελδηαηηήκαηνο·  

ε) ζε θάζε ελδηαίηεκα πνπιεξηθψλ δελ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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κπνξεί λα ζηεγάδνληαη πεξηζζφηεξα 
απφ:  

i) 4 800 θνηφπνπια,  

ii) 3 000 σνπαξαγσγέο φξληζεο,  
iii) 5 200 θξαγθφθνηεο,  

iv) 4 000 ζειπθέο πάπηεο Βαξβαξίαο ή 
Πεθίλνπ ή 3 200 αξζεληθέο πάπηεο 

Βαξβαξίαο ή Πεθίλνπ ή άιιεο πάπηεο,  

v) 2 500 θαπφληα, ρήλεο ή 
γαινπνχιεο·  

ζη) ζε θάζε κνλάδα παξαγσγήο, ε 
ζπλνιηθή ρξεζηκνπνηήζηκε επηθάλεηα 

νξληζψλσλ γηα θξεαηνπαξαγσγή δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1 600 

ηεηξαγσληθά κέηξα·  

δ) νη νξληζψλεο πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη κε ηξφπν πνπ λα 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε φισλ 
ησλ πηελψλ ζε ππαίζξην ρψξν. 

60 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
12.4 

ηελ πεξίπησζε ησλ σνπαξαγσγψλ 
νξλίζσλ, δελ εμαζθαιίδεηαη νθηάσξε 

ηνπιάρηζηνλ ζπλερή λπθηεξηλή 
πεξίνδν αλάπαπζεο ρσξίο ηερλεηφ 

θσηηζκφ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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61 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
12.5 

Όηαλ ν παξαγσγφο δελ ρξεζηκνπνηεί 
θπιέο πνπιεξηθψλ βξαδείαο 

αλάπηπμεο, ε ειάρηζηε ειηθία ζθαγήο 

δελ είλαη ε αθφινπζε: 
α) 81 εκέξεο γηα ηα θνηφπνπια, 

β) 150 εκέξεο γηα ηα θαπφληα, 
γ) 49 εκέξεο γηα ηηο πάπηεο Πεθίλνπ, 

δ) 70 εκέξεο γηα ηηο ζειπθέο πάπηεο 

Βαξβαξίαο, 
ε) 84 εκέξεο γηα ηηο αξζεληθέο πάπηεο 

Βαξβαξίαο, 
ζη) 92 εκέξεο γηα ηηο θνηλέο 

πιαηχξξπγρεο πάπηεο (Mallard), 
δ) 94 εκέξεο γηα ηηο θξαγθφθνηεο,  

ε) 140 εκέξεο γηα ηηο αξζεληθέο 

γαινπνχιεο θαη ηηο ρήλεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ςήζηκν (roasting 

geese),  
ζ) 100 εκέξεο γηα ηηο ζειπθέο 

γαινπνχιεο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   
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62 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

13.1 

Σα κειηζζνθνκεία δελ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε, ζε αθηίλα 3 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε 

ζέζε ηνπ κειηζζνθνκείνπ, νη πεγέο 
λέθηαξνο θαη γχξεο λα απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 
ή/θαη απηνθπή βιάζηεζε ή/θαη 

θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη 

κέζνδνη παξαγσγήο πεξηνξηζκέλσλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, 

ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 36 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ 
πκβνπιίνπ ( 1 ) ή ζην άξζξν 22 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1257/1999 ηνπ 

πκβνπιίνπ ( 2 ) νη νπνίεο δελ 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο κειηζζνθνκηθήο 
παξαγσγήο σο βηνινγηθήο.  

(Κε εμαίξεζε ησλ πεξηνρψλ φπνπ δελ 

ππάξρεη αλζνθνξία ή φηαλ νη κέιηζζεο 
βξίζθνληαη ζε δηαρείκαλζε.) 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ ΑΠ   
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63 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

13,2 

Άζθεζε κειηζζνθνκίαο ζε πεξηνρέο 

πνπ ηπρφλ έρνπλ απαγνξεπηεί βάζεη 

ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο  

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

64 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

13.3 

Οη θπςέιεο δελ θαηαζθεπάδνληαη 

βαζηθά απφ θπζηθά πιηθά πνπ δελ 
παξνπζηάδνπλ θίλδπλν κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ησλ πξντφλησλ ηεο 
κειηζζνθνκίαο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

65 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

13.4 

Σν θεξί γηα ηηο λέεο θεξήζξεο δελ 

πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο βηνινγηθήο 
παξαγσγήο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

66 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
13.5 

Δληφο ησλ θπςειψλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θπζηθά 
πξντφληα φπσο πξφπνιε, θεξί θαη 

θπηηθά έιαηα ηα νπνία λα 

δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο  εηδηθψλ 
θαλφλσλ πξφιεςεο αζζελεηψλ θαη 

θηεληαηξηθήο αγσγήο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν  25 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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67 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
13.6 

Υξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ 

απσζεηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ελεξγεηψλ ζπιινγήο κειηνχ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

68 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
13.7 

Υξεζηκνπνίεζε θεξεζξψλ πνπ 

πεξηέρνπλ γφλν γηα εμαγσγή κειηνχ. 
  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

69 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

14.2 

Σα θπηνθάγα δψα δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε βνζθφηνπνπο γηα βνζθή 
φπνηε ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ,ΛΑΠ ΑΠ   

70 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

14.4 

Οη ηαχξνη ειηθίαο άλσ ηνπ ελφο έηνπο 

δελ  έρνπλ πξφζβαζε ζε βνζθφηνπν ή 

ζε ππαίζξην ρψξν. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ,ΛΑΠ ΑΠ   

71 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
14.5 

Σα πνπιεξηθά δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 
ππαίζξην ρψξν ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 

έλα ηξίην ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ,ΛΑΠ ΑΠ   

72 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
14.6 

Οη ππαίζξηνη ρψξνη γηα ηα πνπιεξηθά 
δελ θαιχπηνληαη θπξίσο κε βιάζηεζε, 

δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο 
πξνζηαζίαο θαη δελ παξέρνπλ ζηα 

πνπιεξηθά επρεξή πξφζβαζε ζε 

επαξθή αξηζκφ πνηηζηξψλ θαη 
ηαγηζηξψλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ,ΛΑΠ ΑΠ   
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73 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

14.7 

Σα πνπιεξηθά δηαηεξνχληαη ζε 
θιεηζηνχο ρψξνπο ιφγσ πεξηνξηζκψλ 

ή ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη 

βάζεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, 
αιιά δελ έρνπλ δηαξθή πξφζβαζε ζε 

επαξθείο πνζφηεηεο αθαηέξγαζηεο 
ρνξηνλνκήο θαη ζε θαηάιιεια πιηθά 

γηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη εζνινγηθέο 

αλάγθεο ηνπο. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

74 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

15.1 

Ο ζπλνιηθφο δείθηεο ππθλφηεηαο ησλ 

δψσλ  ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 170 
ρηιηφγξακκσλ αδψηνπ εηεζίσο αλά 

εθηάξην γεσξγηθήο γεο, 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

75 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
17.1 

Παξνπζία δψσλ κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηα 

νπνία εθηξέθνληαη ζε κνλάδεο ησλ 
νπνίσλ ηα θηίξηα θαη αγξνηεκάρηα  δελ  

είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλα απφ ηηο 
κνλάδεο πνπ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 

βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ηα δψα 

απηά δελ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ 
είδνο. 

    Υ 
ΤΠΠ, ΤΠΑ-ΤΠΖ, 

ΑΠ 
ΑΡΠ   

76 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

17.2 

Σα δψα κε βηνινγηθήο εθηξνθήο 
ρξεζηκνπνηνχλ βηνινγηθνχο 

βνζθφηνπνπο ελψ ηα δψα βηνινγηθήο 

εθηξνθήο είλαη παξφληα  ηελ ίδηα 
ρξνληθή ζηηγκή. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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77 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

17.3 

Σα δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο βνζθνχλ 
ζε θνηλφθηεηεο γαίεο ελψ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη νη θάησζη φξνη:  

α) ε γε λα κελ έρεη ππνζηεί, επί ηξία 
ηνπιάρηζηνλ έηε, ρεηξηζκνχο κε κε 

επηηξεπφκελα πξντφληα γηα βηνινγηθή 
παξαγσγή·  

β) ηα δψα κε βηνινγηθήο εθηξνθήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε γε 
πξνέξρνληαη απφ ζχζηεκα 

θηελνηξνθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

1698/2005 ή ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1257/1999·  

γ) ηα δσηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη 

απφ δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο, ελφζσ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ελ ιφγσ γαίεο δελ 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξντφληα 
βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, εθηφο εάλ 

είλαη δπλαηφ λα απνδεηρζεί φηη ππήξμε 

επαξθήο δηαρσξηζκφο απφ ηα δψα κε 
βηνινγηθήο εθηξνθήο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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78 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
17.4 

 Ζ θαηαλάισζε κε βηνινγηθψλ 

δσνηξνθψλ, κε ηε βφζθεζε ριφεο ή 
άιισλ θπηψλ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

επνρηθήο κεηαθίλεζεο ππεξβαίλεη ην 
10 % ηνπ ζπλνιηθνχ ζηηεξεζίνπ αλά 

έηνο.  

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

79 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
17.5 

Οη θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο δελ 

δηαηεξνχλ έγγξαθα πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε 
παξαγσγή βηνινγηθψλ θαη κε 

βηνινγηθψλ δσηθψλ πξντφλησλ 

  Υ   
ΤΠΠ, ΤΠΖ-ΤΠΑ, 

ΛΑΠ 
ΑΠ   

80 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

18.1 

Σνπνζέηεζε ειαζηηθψλ ηκάλησλ ζηηο 
νπξέο ησλ πξνβάησλ, ε θνπή ηεο 

νπξάο, ε θνπή ησλ νδφλησλ, ηνπ 
ξάκθνπο ή ησλ θεξάησλ ρσξίο 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο   

Οη αλσηέξσ επεκβάζεηο  δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πιένλ 

θαηάιιειε ειηθία  θαη απφ εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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81 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
18.2 

Υεηξνπξγηθφο επλνπρηζκφο ησλ δψσλ :  
α) ρσξίο ηελ  ρνξήγεζε ηεο 

θαηάιιειεο αλαηζζεζίαο θαη/ή 

αλαιγεζίαο θαη ε επέκβαζε δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πιένλ 

θαηάιιειε ειηθία απφ εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ. 

β) ν νπνίνο δελ απνζθνπεί ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

πξαθηηθψλ παξαγσγήο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

82 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
18.3 

Αθξσηεξηαζκνί φπσο ε θνξπθνηνκή 
ησλ θηεξψλ ησλ βαζηιηζζψλ 

κειηζζψλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

83 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
18.4 

Φφξησζε θαη εθθφξησζε δψσλ κε  ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθήο δηέγεξζεο 
γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ δψσλ ή 

αιινπαζεηηθψλ εξεκηζηηθψλ πξηλ ή 
θαηά ηε κεηαθνξά 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

84 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
19.1 

Όζνλ αθνξά ηα θπηνθάγα δψα, 

εμαηξνπκέλεο ηεο πεξηφδνπ επνρηθήο 
δηαρείκαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλ 

889/08, ηνπιάρηζηνλ ην 60 % ησλ 
δσνηξνθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ίδηα ηελ θηελνηξνθηθή κνλάδα ή, 
φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, δελ  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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παξάγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια 
αγξνθηήκαηα βηνινγηθήο παξαγσγήο 

ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

85 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

19.2 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρνίξνπο θαη ηα 
πνπιεξηθά, ηνπιάρηζηνλ ην 20 % ησλ 

δσνηξνθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ 
ίδηα ηελ θηελνηξνθηθή κνλάδα ή, 

φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, δελ 
παξάγεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζε 

ζπλεξγαζία κε άιια αγξνθηήκαηα 

βηνινγηθήο παξαγσγήο ή επηρεηξήζεηο 
δσνηξνθψλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

86 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
19.3 

Όζνλ αθνξά ηηο κέιηζζεο, ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, δελ 
δηαηεξνχληαη ζηηο θπςέιεο επαξθή 

απνζέκαηα κειηνχ θαη γχξεο γηα ηελ 
επηβίσζε ησλ κειηζζηψλ ηνλ ρεηκψλα. 

Γηαηξνθή ησλ κειηζζηψλ ρσξίο λα  
απεηιείηαη ε επηβίσζή ηνπο ιφγσ 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ κειηζζηψλ ιφγσ 
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ δελ  

ρξεζηκνπνηείηαη βηνινγηθφ κέιη, 
βηνινγηθφ ζηξφπη δάραξεο ή βηνινγηθή 

δάραξε. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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87 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

20.1 

Όια ηα λεαξά ζειαζηηθά δελ 
ηξέθνληαη θαηά πξνηίκεζε κε κεηξηθφ 

γάια ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ γάια, γηα 

πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα 
ηα βννεηδή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηδψλ bubalus θαη bison, θαη ησλ 
ηππνεηδψλ, 45 εκεξψλ γηα ηα 

αηγνπξφβαηα θαη 40 εκεξψλ γηα ηνπο 

ρνίξνπο 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

88 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

20.2 

Σα ζπζηήκαηα εθηξνθήο ησλ 

θπηνθάγσλ δελ βαζίδνληαη ζηελ 
κέγηζηε δπλαηή ρξεζηκνπνίεζε 

βνζθήο αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

βνζθφηνπνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο 
ηνπ έηνπο.  

Σνπιάρηζηνλ 60 % ηεο μεξάο νπζίαο 
ηνπ εκεξήζηνπ ζηηεξέζηνπ ησλ 

θπηνθάγσλ δελ απνηειείηαη απφ 

ρνλδξναιεζκέλε, λσπή ή 
απνμεξακέλε ή ελζηξσκέλε 

δσνηξνθή.  
(Δμαίξεζε: ην  πνζνζηφ επηηξέπεηαη 

λα κεησζεί ζε 50 % γηα ηα δψα 
γαιαθηνπαξαγσγήο γηα κέγηζηε 

πεξίνδν ηξηψλ κελψλ ζηελ αξρή ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο.) 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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89 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

20.3 

ην εκεξήζην ζηηεξέζην ησλ ρνίξσλ 

θαη ησλ πνπιεξηθψλ δελ πξνζηίζεηαη 
ρνλδξναιεζκέλε, λσπή, απνμεξακέλε 

ή ελζηξσκέλε δσνηξνθή. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

90 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

20.4 

Δθηξνθή ησλ δψσλ ππφ ζπλζήθεο 

δηαηξνθήο ή άιιεο πνπ λα πξνάγνπλ 

ηελ αλάπηπμε αλαηκίαο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

91 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

20.5 

Οη πξαθηηθέο πάρπλζεο δελ είλαη 

αλαζηξέςηκεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
ηεο εθηξνθήο. Δπηβνιή  

θαηαλαγθαζηηθήο δηαηξνθήο. 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

92 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

21.1 

χζηαζε ησλ ζηηεξεζίσλ, κε 
πεξηεθηηθφηεηα ζε δσνηξνθέο ζε 

κεηαηξνπή άλσ ηνπ 30 % ελψ νη 
δσνηξνθέο ζε κεηαηξνπή δελ 

πξνέξρνληαη απφ κνλάδα πνπ αλήθεη 

ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

93 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

21.2 

Πνζνζηφ άλσ ηνπ 20 % ηεο 
ζπλνιηθήο κέζεο πνζφηεηαο 

δσνηξνθψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηα δψα 
πξνέξρεηαη απφ βφζθεζε ή απφ ηε 

ζπγθνκηδή κφληκσλ βνζθνηφπσλ ή 
απφ αγξνηεκάρηα κε πνιπεηή 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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θηελνηξνθηθά θπηά ή απφ 
πξσηετλνχρα θπηά πνπ έρνπλ ζπαξζεί 

ζην πιαίζην βηνινγηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ εθηάζεσλ θαηά ην πξψην έηνο 
ηεο κεηαηξνπήο ηνπο,  

94 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
23.1 

Υξήζε αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ 

ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 
αληηβηνηηθψλ γηα πξνιεπηηθή αγσγή ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία δελ είλαη 
απνιχησο απαξαίηεηε γηα λα κελ 

ππνθέξεη ην δψν 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

95 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
23.2 

Υξήζε νπζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
αλάπηπμεο ή ηεο παξαγσγήο, 

(πεξηιακβαλνκέλσλ αληηβηνηηθψλ, 
θνθθηδηνζηαηηθψλ θαη άιισλ ηερλεηψλ 

βνεζεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο) θαη ρξήζε νξκνλψλ ή 
παξφκνησλ νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αλαπαξαγσγήο ή γηα άιινπο ζθνπνχο 
(π.ρ. πξφθιεζε ή ζπγρξνληζκφο 

νίζηξνπ). 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

96 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
23.3 

Απνπζία εηδηθψλ κέηξσλ φπσο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ή 
θαξαληίλα θαηά ηελ εηζαγσγή κε 

βηνινγηθψλ δψσλ ζην αγξφθηεκα, ελψ 

νη ηνπηθέο ζπλζήθεο επηβάιινπλ ηε 
ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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97 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

23.4 

Σα ελδηαηηήκαηα, νη θισβνί, ν 
εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία δελ 

θαζαξίδνληαη θαη δελ απνιπκαίλνληαη 

θαηάιιεια, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη 
νη επηκνιχλζεηο θαη ε αλάπηπμε 

παζνγφλσλ νξγαληζκψλ. Σα θφπξαλα, 
ηα νχξα θαη νη αρξεζηκνπνίεηεο 

δσνηξνθέο δελ απνκαθξχλνληαη φζν 

ζπρλά απαηηείηαη γηα λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη νζκέο θαη δελ 

απνηξέπεηαη ε πξνζέθιπζε εληφκσλ ή 
ηξσθηηθψλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

98 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

23.4 

Υξήζε : 

α) πξντφλησλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη 
ζην παξάξηεκα VII ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ 
απνιχκαλζε ησλ θηελνηξνθηθψλ 

θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ δψσλ 

θαη ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη  
β)ηξσθηηθνθηφλσλ θαη πξντφλησλ γηα 

ηελ εμάιεηςε εληφκσλ θαη άιισλ 
επηβιαβψλ νξγαληζκψλ πνπ δελ 

απαξηζκνχληαη ζην παξαξηεκα ΗΗ ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08 ζηα θηίξηα θαη ηηο 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζηαβιηζκνχ ησλ 

δψσλ. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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99 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

23.5 

Σα θηίξηα δελ εθθελψλνληαη απφ ηα 
δψα κεηαμχ ηεο εθηξνθήο δχν 

παξηίδσλ πνπιεξηθψλ. 

 ην ελδηάκεζν, ηα θηίξηα θαη ν 
εμνπιηζκφο ηνπο δελ θαζαξίδνληαη θαη 

δελ απνιπκαίλνληαη.  
Κεηά ηελ εθηξνθή θάζε παξηίδαο 

πνπιεξηθψλ, δελ ηεξείηαη θελφ 

δηάζηεκα γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 
γηα λα αλαπηχζζεηαη βιάζηεζε θαη ε 

θηελνηξνθηθή επηρείξεζε δελ ηεξεί 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξηφδνπ απηήο.  
(Δμαίξεζε: Οη απαηηήζεηο απηέο δελ 

εθαξκφδνληαη φπνπ ηα πνπιεξηθά δελ 

εθηξέθνληαη ζε παξηίδεο, δελ 
θξαηνχληαη ζε εηδηθνχο ππαίζξηνπο 

ρψξνπο θαη θπθινθνξνχλ ειεχζεξα 
φιε ηελ εκέξα.) 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

100 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
24.1 

Κε παξνρή άκεζσλ θξνληίδσλ φηαλ 

ηα δψα αζζελνχλ ή ηξαπκαηίδνληαη  
ζε ζπλζήθεο απνκφλσζεο θαη ζηνλ 

θαηάιιειν ζηεγαζκέλν ρψξν φηαλ 
είλαη απαξαίηεην.  

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

101 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
24.2 

Γελ  ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

πξνηίκεζε θπηνζεξαπεπηηθά θαη 
νκνηνπαζεηηθά πξντφληα, ηρλνζηνηρεία 

θαη πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

παξάξηεκα V ηκήκα 1 θαη ζην 
παξάξηεκα VI ηκήκα 3 έλαληη ησλ 

αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ 
θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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αληηβηνηηθψλ θαη κε ηνλ φξν φηη έρνπλ 
πξαγκαηηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δψνπ θαη ηελ 

παζνινγηθή θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία 
ρνξεγνχληαη. 

102 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

24.3 

Υνξήγεζε αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ 

ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 
αληηβηνηηθψλ ρσξίο ηελ έγθξηζε 

θηεληάηξνπ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

103 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
24.4 

Δκπνξία πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ  κεηαηξνπήο φισλ ησλ 

δψσλ  (θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο)  πνπ  
ππεβιήζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ 12 κελψλ  ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ ηξεηο ζεξαπείεο ζηε βάζε ηεο 
ρεκηθήο ζχλζεζεο ησλ αιινπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 
αληηβηνηηθψλ, ή πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ζεξαπεία αλ ν παξαγσγηθφο ηνπο 

θχθινο δσήο είλαη ιηγφηεξν απφ έλα 
ρξφλν (Κε εμαίξεζε ηνπο 

εκβνιηαζκνχο, ηηο αληηπαξαζηηηθέο 
αγσγέο θαη ηα ππνρξεσηηθά 

πξνγξάκκαηα εθξίδσζεο αζζελεηψλ) 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

104 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

24.5 

Κε ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο 
κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο, 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, ησλ 

αιινπαζεηηθψλ  θηεληαηξηθψλ 
θαξκάθσλ ζε έλα δψν θαη ηελ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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παξαγσγή ηξνθίκσλ απφ ηα δψα 

105 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25.1 

Υξήζε ηξσθηηθνθηφλσλ ρσξίο ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε παγίδσλ θαη 

πξντφλησλ ηα νπνία δελ 
απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08 γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ πιαηζίσλ, θπςειψλ θαη 

θεξεζξψλ, ηδίσο έλαληη επηβιαβψλ 

νξγαληζκψλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

106 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25.2 
Κή θπζηθή επεμεξγαζία γηα ηελ 
απνιχκαλζε ησλ κειηζζηψλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

107 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25.3 

ηε κειηζζνθνκηα, γίλεηαη 

θαηαζηξνθή ηνπ αξζεληθνχ γφλνπ 

πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ 
πξνζβνιή κε Varroa destructor 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

108 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25.4 

Αζζελή ή κνιπζκέλε απνηθία 

κειηζζψλ δελ αληηκεησπίδεηαη ακέζσο 
  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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109 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25.5 

Υξεζηκνπνίεζε  θηεληαηξηθψλ 
θάξκαθσλ ζηε βηνινγηθή 

κειηζζνθνκία, ηνλ νπνίσλ ε ρξήζε 

ηνπο δελ επηηξέπεηαη βάζεη ηεο 
θνηλνηηθήο ή  εζληθήο λνκνζεζίαο. 

    Υ ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΑΠ ΑΡΠ   

110 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25.6 

Υξήζε κπξκεθηθνχ νμένο, γαιαθηηθνχ 

νμένο, νμηθνχ νμένο θαη νμαιηθνχ 
νμένο θαζψο θαη κελζφιεο, ζπκφιεο, 

επθαιππηφιεο ή θακθνξάο πνπ δελ 
δηθαηνινγείηαη απφ ηελ πξνζβνιή κε 

Varroa destructor 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

111 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25.7 

Απνηθία πνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε 

θπςέιεο απνκφλσζεο γηα κία πεξίνδν 

ζεξαπείαο κε ρεκηθά ζπλζεηηθά 
αιινπαζεηηθά πξντφληα  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

112 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25.7 

Ζ κε αληηθαηάζηαζε ησλ θεξηψλ ησλ 
θπςειψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε 

ζπλζεηηθά πξντφληα κε θεξί πνπ 

πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθή 
κειηζζνθνκία 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

113 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
??? 

Δκπνξία πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο 
απφ κειίζζηα ηα νπνία έρνπλ  

ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ρεκηθά 

αιινπαζεηηθά πξντφληα  ελψ δελ έρεη 
νινθιεξσζεί ε πεξηφδνο κεηαηξνπήο 

ηνπ ελφο έηνπο 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   
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114 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
8.1 

Γελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 

επηινγή θπιψλ ή ηχπσλ δψσλ, ε 
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ δψσλ 

ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ε δσηηθφηεηά 
ηνπο θαη ε αληνρή ηνπο ζε αζζέλεηεο. 

Γελ  επηιέγνληαη θπιέο ή ηχπνη δψσλ 

θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγνληαη 
εηδηθέο αζζέλεηεο ή πξνβιήκαηα 

πγείαο ηα νπνία ζπλδένληαη κε 
νξηζκέλεο θπιέο ή ηχπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εληαηηθή 
παξαγσγή, φπσο ην ζχλδξνκν ηνπ 

ζηξεο ησλ ρνίξσλ, ην ζχλδξνκν PSE 

(σρξφηεηα, καιαθφηεηα, εμίδξσζε), 
ην ζχλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ, νη 

απηφκαηεο απνβνιέο θαη ε δπζηνθία 
πνπ απαηηεί θαηζαξηθή ηνκή.  

Γελ  πξνηηκψληαη νη απηφρζνλεο 

θπιέο θαη ηχπνη δψσλ 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 

ΤΠΖ 
  

115 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

8.2 
Γελ πξνηηκάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
είδνπο Apis mellifera θαη ησλ ηνπηθψλ 

νηθνηχπσλ ηνπο 

Υ     ΠΡ 
ΛΑΠ, 
ΤΠΖ 
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116 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

9.1 

Δηζαγσγή δψσλ κε βηνινγηθήο 
εθηξνθήο  γηα ιφγνπο αλαπαξαγσγήο 

ζε κηα εθκεηάιιεπζε, φηαλ πθίζηαηαη 

δηζέζηκνο επαξθήο αξηζκφο δψσλ 
βηνινγηθήο εθηξνθήο  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

117 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

9.2 

Θαηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε κηαο 

αγέιεο ή θνπαδηνχ, ε εθηξνθή ησλ 
λεαξψλ ζειαζηηθψλ κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 
θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο 

ακέζσο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ 
ηνπο. Θαηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε 

κηαο αγέιεο : 

α) ηα βνπβάιηα, νη κφζρνη θαη ηα 
πνπιάξηα δελ είλαη ειηθίαο θαηψηεξεο 

ησλ 6 κελψλ·  
β) νη ακλνί θαη ηα εξίθηα δελ είλαη 

ειηθίαο θαηψηεξεο ησλ 60 εκεξψλ·  

γ) ην βάξνο ησλ ρνηξηδίσλ δελ είλαη 
θαηψηεξν ησλ 35 ρηιηνγξάκκσλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

118 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

9.3 

Σα ελήιηθα αξζεληθά θαη ηα άηνθα 
ζειπθά ζειαζηηθά κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

αλαλέσζεο κηαο αγέιεο ή ελφο 
θνπαδηνχ, δελ εθηξέθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

Ο αξηζκφο ζειπθψλ ζειαζηηθψλ δελ 
ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο 

πεξηνξηζκνχο εηεζίσο: 

α) δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 10 % 
ησλ ελειίθσλ ηππνεηδψλ ή βννεηδψλ, 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ bubalus 
θαη bison, θαη ην 20 % ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ελειίθσλ ρνηξνεηδψλ, 

πξνβαηνεηδψλ θαη αηγνεηδψλ, σο 
ζειπθά άηνθα δψα· 

β) γηα ηηο κνλάδεο παξαγσγήο κε 
ιηγφηεξα απφ 10 ηππνεηδή ή βννεηδή, 

ή κε ιηγφηεξα απφ πέληε ρνηξνεηδή, 

πξνβαηνεηδή ή αηγνεηδή, ε 
πξναλαθεξφκελε αλαλέσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ πεξηνξίδεηαη θαη’ αλψηαην 
φξην ζε έλα δψν εηεζίσο. 

119 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

9.4 

Αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9.3.α ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/07 ρσξίο πξνεγνχκελε 

άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

120 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

9.5 

Γηα ηελ αλαζχζηαζε ησλ κειηζζηψλ : 
α) Αληηθαζίζηαληαη  εηεζίσο άλσ ηνπ 

10 % ησλ βαζηιηζζψλ θαη ησλ 

ζκελψλ απφ βαζίιηζζεο θαη ζκήλε κε 
βηνινγηθήο εθηξνθήο ζηε κνλάδα 

βηνινγηθήο παξαγσγήο  
β) νη βαζίιηζζεο θαη ηα ζκήλε 

ηνπνζεηνχληαη ζε θπςέιεο κε 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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θεξήζξεο ή θχιια θεξεζξψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο κε 

βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
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ΙΑΜΟΜΕ ΤΔΑΣΟΙΑΚΚΘΕΡΓΕΘΑ  

A/A ΙΑΜ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Απόκλιζε 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παραησπίας 

Λε 
ζσμμόρθωζε 

ηύποσ 
Παράβαζες 

Επιβαλλόμενε/ες  
κύρωζε/ζεις  

Τποηροπή 
ενηός 

ηριεηίας 
Παραηερήζεις 

1 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
11 

ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα  ππάξρεη 
ζπλχπαξμε, ζηελ ίδηα  εθκεηάιιεπζε  

κνλάδσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ην 

βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ελψ δελ 
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο δηαρσξηζκφο 

ησλ ρψξσλ παξαγσγήο 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

2 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

13.1 

Ζ ζπιινγή άγξησλ θπθηψλ θαη κεξψλ 
απηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη 

θπζηνινγηθά ζηε ζάιαζζα, δελ 
αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΡΠ   

3 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 

13.1, 

13.2 

Ζ θαιιηέξγεηα θπθηψλ  πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε παξάθηηεο 
πεξηνρέο δελ αθνινπζνχλ ηνπο 

θαλφλεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο 

παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 834/07 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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4 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.β.η 

Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαηεξεί δψα 
πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη 
ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ· 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

5 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.β.ηη 

Οη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζίηηζεο, 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ηεο ππθλφηεηαο ησλ δψσλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, δελ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

θπζηνινγίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ δψσλ· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

6 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.β.ηηη 

Οη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ 
ειαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθπγήο 
εθηξεθφκελσλ δψσλ· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

7 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.β.iv 

Σα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο  βηνινγηθήο 

εθηξνθήο δελ δηαηεξνχληαη ρσξηζηά 
απφ ηα ππφινηπα δψα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

8 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.β.v 

Θαηά ηε κεηαθνξά, δελ εμαζθαιίδεηαη 

ε δηαηήξεζε θαιψλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο ησλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο 

Υ     ΠΡ 
ΤΠΠ, 
ΛΑΠ 
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9 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.β.vη 

Ζ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ πεξηνξίδεηαη 

ζην ειάρηζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ζηηγκήο ηεο ζθαγήο· 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

10 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.γ.i 

Ωο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηερλεηή πξφθιεζε πνιππινεηδίαο, 

ηερλεηφο πβξηδηζκφο, θισλνπνίεζε 
θαη παξαγσγή ζηειερψλ ελφο κφλνλ 

θχινπ 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

11 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.γ.ii 

Ωο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ επηιέγνληαη ηα 

θαηάιιεια ζηειέρε· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

12 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.γ.iii 

Ωο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ θαζνξίδνληαη 

εηδηθέο ζπλζήθεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

είδε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
γελλεηφξσλ, ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη 

ηελ παξαγσγή λεαξψλ δψσλ· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

13 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.δ.i 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα 
θαη ηα θαξθηλνεηδή ηα δψα δελ 

ηξέθνληαη κε δσνηξνθέο νη νπνίεο 
θαιχπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο 

ησλ δψσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 
αλάπηπμήο ηνπο· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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14 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.δ.ii 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα 
θαη ηα θαξθηλνεηδή ην θπηηθφ θιάζκα 

ησλ δσνηξνθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ 

βηνινγηθή παξαγσγή, ην δε θιάζκα 
ησλ δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

πδξφβηα δψα δελ πξνέξρεηαη απφ 
αεηθφξν εθκεηάιιεπζε ηεο αιηείαο· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

15 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.δ.iii 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα 

θαη ηα θαξθηλνεηδή ζηελ πεξίπησζε 
κε βηνινγηθψλ πιηθψλ δσνηξνθψλ 

θπηηθήο πξνέιεπζεο, πιηθψλ 
δσνηξνθψλ δσηθήο θαη αλφξγαλεο 

πξνέιεπζεο, πξφζζεησλ πιψλ 

δσνηξνθψλ, νξηζκέλα πξντφληα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ 

δψσλ θαη βνεζεηηθά κέζα 
επεμεξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ελψ 

δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε 

βηνινγηθή παξαγσγή δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 16· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

16 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.δ.iv 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα 
θαη ηα θαξθηλνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη 

απμεηηθνί παξάγνληεο θαη ζπλζεηηθά 
ακηλνμέα· 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   
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17 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.ε.η 

Ωο πξνο ηα δίζπξα καιάθηα θαζψο θαη 
άιια είδε πνπ δελ ηξέθνληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν αιιά κε θπζηθφ πιαγθηφλ  

ηα ελ ιφγσ δηεζνχληα δψα δελ 
ιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηε 
θχζε (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 

λεαξψλ νξγαληζκψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε εθθνιαπηήξηα θαη 
ηφπνπο αλαπαξαγσγήο) 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

18 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.ε.ηi 

Ωο πξνο ηα δίζπξα καιάθηα θαζψο θαη 
άιια είδε πνπ δελ ηξέθνληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν αιιά κε θπζηθφ πιαγθηφλ 
εθηξέθνληαη ζε χδαηα πνπ δελ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ησλ δσλψλ 

θαηεγνξίαο Α ή Β φπσο νξίδνληαη ζην 
παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 

αξηζ. 854/2004· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

19 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.ε.ηηη 

Ωο πξνο ηα δίζπξα καιάθηα θαζψο θαη 

άιια είδε πνπ δελ ηξέθνληαη απφ ηνλ 
άλζξσπν αιιά κε θπζηθφ πιαγθηφλ  

νη πεξηνρέο αλάπηπμεο δελ είλαη 

πςειήο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ νδεγία 2000/60/ΔΘ, θαη, 

ελ αλακνλή ηεο εθαξκνγήο ηεο, 
πνηφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηα χδαηα 

πνπ νξίδνληαη ζηελ νδεγία 

2006/113/ΔΘ· 

  Υ   ΤΠΠ,ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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20 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.ζη.i 

Ωο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ 
θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ε πξφιεςε ησλ 

αζζελεηψλ δελ βαζίδεηαη ζηε 
δηαηήξεζε ησλ δψσλ ππφ άξηζηεο 

ζπλζήθεο κε ηελ θαηάιιειε 
εγθαηάζηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνλ 

άξηζην ζρεδηαζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

ηελ εθαξκνγή νξζψλ θηεληαηξηθψλ 
θαη δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηαθηηθνχ 
θαζαξηζκνχ θαη ηεο ηαθηηθήο 

απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ, ηεο 
ρνξήγεζεο δσνηξνθψλ πςειήο 

πνηφηεηαο, ηεο θαηάιιειεο 

ππθλφηεηαο ησλ δψσλ θαη ηεο 
επηινγήο ησλ θπιψλ θαη ησλ 

ζηειερψλ· 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

21 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.ζη.iη 

Ωο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ 

θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο νη αζζέλεηεο δελ 

αληηκεησπίδνληαη ακέζσο, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ· 

φηαλ είλαη απαξαίηεην, θαη ππφ 

απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   
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22 
Θαλ.(ΔΘ) 

834/07 
15.1.ζη.iη 

Ωο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ 
θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά ρεκηθά 
θηεληαηξηθά θάξκαθα, κεηαμχ άιισλ 

θαη αληηβηνηηθά, ελψ δελ είλαη 
απαξαίηεηα . 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΡΠ   

23 
Θαλ.(ΔΘ) 
834/07 

15.1.δ 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
δεμακελέο, θισβνχο, θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο ελψ δελ  έρνπλ 

εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο 

παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

24 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25α 

Οη θαλφλεο παξαγσγήο γηα ηα είδε 

ηρζχσλ, καιαθφζηξαθσλ, 
ερηλφδεξκσλ θαη καιαθίσλ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα ΥΗΗΗα 
ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΡΠ   

25 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25β.2 

ην ζρέδην βηψζηκεο δηαρείξηζεο δελ 
θαηαγξάθνληαη ακπληηθά θαη 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη θαηά ησλ ζεξεπηψλ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

26 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25β.3 

Γελ ππάξρεη επαιεζεχζηκνο 

ζπληνληζκφο κε ηνπο γεηηνληθνχο 
επηρεηξεκαηίεο θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, θαηά 

πεξίπησζε 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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27 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25β.4 

Γηα ηελ παξαγσγή δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε ηερλεηέο ιίκλεο, 

δεμακελέο ή καθξφζηελεο δεμακελέο, 

νη εθκεηαιιεχζεηο δελ  είλαη 
εμνπιηζκέλεο κε θπζηθέο δηεζεηηθέο 

θιίλεο, δεμακελέο θαζίδεζεο, 
βηνινγηθά θίιηξα ή κεραληθά θίιηξα 

γηα ηε ζπιινγή ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

απφ ηα ιχκαηα ή ρξεζηκνπνηνχλ 
θχθηα ή/θαη δψα (δίζπξα καιάθηα θαη 

άιγεο) ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ιπκάησλ.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

28 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25β.4 

Γελ δηελεξγείηαη παξαθνινχζεζε ησλ 
ιπκάησλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

29 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25γ.3 

Οη επηρεηξεκαηίεο δελ ηεξνχλ ζηνηρεία 
ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφρξνλε παξαγσγή  βηνινγηθψλ 
θαη κε βηνινγηθψλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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30 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25δ.1 

Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά 
εθηξεθφκελα είδε ψζηε κε ηελ 

αλαπαξαγσγή λα επηδηψθεηαη λα 

πξνθχςνπλ ζηειέρε ηα νπνία είλαη 
θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ζπλζήθεο εθηξνθήο θαη λα επηηεπρζεί 
θαιή πγεία θαη νξζή ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δσνηξνθψλ.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

31 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25δ.1 

Γελ είλαη δηαζέζηκα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

αγσγή ησλ εθηξεθφκελσλ είδψλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

32 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25δ.2 

Γελ επηιέγνληαη είδε ηα νπνία 
κπνξνχλ λα εθηξαθνχλ ρσξίο λα 

πξνθαινχληαη ζεκαληηθέο βιάβεο ζηα 
άγξηα απνζέκαηα. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

33 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ε.3 

Κε ηήξεζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνχ 
κε βηνινγηθψλ ηρζπδίσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ εηζάγεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε  

    Υ ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΑΠ ΑΡΠ   

34 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25δ.1 

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο κε θιεηζηφ 
ζχζηεκα αλαθπθινθνξίαο, (Δμαίξεζε 

ηα εθθνιαπηήξηα θαη ηνπο 

ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο ή γηα ηελ 
παξαγσγή εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

βηνινγηθέο δσνηξνθέο) 

    Υ ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΑΠ ΑΡΠ   
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35 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25δ.2 

Οη ρεξζαίεο κνλάδεο εθηξνθήο δελ 
πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:  

α) γηα ζπζηήκαηα ζπλερνχο ξνήο, 

είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη ν 
έιεγρνο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηφζν γηα ηα 
εηζξένληα φζν θαη γηα ηα εθξένληα 

χδαηα,  

β) ηνπιάρηζηνλ 5 % ηεο πεξηκεηξηθήο 
έθηαζεο («δηεπαθή μεξάο-πδάησλ») 

θαιχπηεηαη απφ αδηαηάξαθηε θπζηθή 
βιάζηεζε 

    Υ ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΑΠ ΑΡΠ   

36 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25δ.3 

Σα ζαιάζζηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο 
δελ  βξίζθνληαη ζε πεξηνρή φπνπ ε 

ξνή, ην βάζνο θαη ν ξπζκφο 

αληαιιαγήο ησλ πδάησλ είλαη 
θαηάιιεινη γηα λα ειαρηζηνπνηνχληαη 

νη επηπηψζεηο ζηνλ βπζφ θαη ζηε γχξσ 
πδάηηλε κάδα·  

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

37 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25δ.3 

Σα ζαιάζζηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο 

δελ έρνπλ θισβνχο ησλ νπνίσλ ν 
ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε 

ζπληήξεζε είλαη θαηάιιεινη φζνλ 
αθνξά ηελ έθζεζε ηνπο ζην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

38 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25δ.4 

Υξήζε ηερλεηήο ζέξκαλζεο ή ςχμεο 

ηνπ λεξνχ ζε εγθαηαζηάζεηο εθηφο 

ησλ  εθθνιαπηήξησλ  θαη νη  
ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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39 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ε.2 

Υξήζε ηερλεηνχ θσηφο ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηνξηζκνί 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 2 ηνπ 
άξζξνπ 25ε ηνπ 889/2008 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

40 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ε.4 

Υξήζε ηνπ νμπγφλνπ, ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηνξηζκνί 

πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 4 ηνπ 

άξζξνπ 25ε ηνπ  Θαλ.(ΔΘ) 889/2008 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

41 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ε.5 
Οη ηερληθέο ζθαγήο δελ κεηψλνπλ ζην 
ειάρηζην ηελ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ  

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

42 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ζ 
Υξήζε νξκνλψλ θαη παξαγψγσλ 
νξκνλψλ. 

    Υ ΤΠΠ, ΑΠ ΑΡΠ   

43 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25η 

Σα πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο δελ 
θαηαξηίδνληαη κε γλψκνλα ηηο 

αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο:  
β) πςειή πνηφηεηα πξντφληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δηαηξνθηθήο ζχζηαζεο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ 

ηειηθνχ εδψδηκνπ πξντφληνο,  
γ) κηθξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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44 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηα.1 

Θαηά ηελ πξνκήζεηα δσνηξνθψλ γηα 
ηα ζαξθνθάγα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο 

δελ  ηεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνηεξαηφηεηεο:  
α) βηνινγηθά πξντφληα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο,  
β) ηρζπάιεπξα θαη ηρζπέιαηα απφ 

ππνιείκκαηα βηνινγηθήο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο,  
γ) ηρζπάιεπξα θαη ηρζπέιαηα θαη 

ζπζηαηηθά ηρζχσλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ππνιείκκαηα ηρζχσλ πνπ έρνπλ 

ήδε αιηεπζεί γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε ζην πιαίζην βηψζηκεο 

αιηείαο, 

δ) πξψηεο χιεο βηνινγηθψλ 
δσνηξνθψλ θπηηθήο ή δσηθήο 

πξνέιεπζεο. 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

45 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηα.3 

ηηεξέζην πνπ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ησλ 

πξνηφλησλ θπηηθά βηνινγηθά 
ζθεπάζκαηα  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

46 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηα.4 

Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο 
φξνπο ρξήζεο ηεο Αζηαμαλζίλε ( 

εηδηθή απφθιηζε γηα ηα ζαξθνθάγα ) 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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47 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηα.5 

Κε ηήξεζε ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ 
ρξήζεο  πξνέιεπζεο  δχκσζε ηεο 

ηζηηδίλεο ( εηδηθή απφθιηζε γηα ηα 
ζαξθνθάγα ) 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

48 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηγ.1 

Υξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ 
δσνηξνθψλ νξπθηήο πξνέιεπζεο πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα 

V ηκήκα 1 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

49 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηγ.2 

Υξεζηκνπνίεζε πξφζζεησλ 

δσνηξνθψλ θαη  νξηζκέλσλ 
πξντφλησλ  ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ  

θαζψο θαη βνεζεηηθψλ κέζσλ 

επεμεξγαζίαο  πνπ δελ  
πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα VI 

ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 θαη δελ 
ηεξνχληαη  νη πεξηνξηζκνί ηνπ ελ ιφγσ 

παξαξηήκαηνο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

50 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηδ.2 

Ζ βηνινγηθή παξαγσγή δίζπξσλ 
καιαθίσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 

πεξηνρψλ πνπ νξηνζεηνχληαη κε 
παζζάινπο, πισηήξεο ή άιινπο 

εκθαλείο ζεκαηνδφηεο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, δελ πεξηνξίδνληαη κε 
δηθηπσηνχο ζάθνπο, θισβνχο ή άιια 

ηερλεηά κέζα 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

51 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηδ.3 

Οη εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο νζηξαθνεηδψλ δελ  

ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηα 
είδε πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 

απφ πιεπξάο δηαηήξεζεο. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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52 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηε.1 

Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο 
φξνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

γφλνπ δίζπξσλ νζηξαθνεηδψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
25ηε.1 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

53 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηδ 

Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο 

φξνπο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο 
θαιιηέξγεηαο ησλ καιαθίσλ  ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25ηε.1 
ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

54 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηε 

Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο 

φξνπο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο 
θαιιηέξγεηαο γηα ηα ζηξείδηα ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25ηε ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

55 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηζ.2 

Σα ζπζηήκαηα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα 

εξγαιεία ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ 
θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη 

θαηάιιεια. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 
πξντφληα πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

παξάξηεκα VII ηκήκαηα 2.1 έσο 2.2 

ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

56 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηζ.3γ 

Θαηά ηελ πδξαλάπαπζε, νη θισβνί ή 

άιιεο θαηαζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 
δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ 

εθθελψλνληαη, δελ απνιπκαίλνληαη θαη 
δελ παξακέλνπλ θελέο κέρξη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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57 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηζ.4 

Δθφζνλ θξίλεηαη  αλαγθαίν, νη 
αρξεζηκνπνίεηεο δσνηξνθέο, ηα 

πεξηηηψκαηα θαη ηα λεθξά δψα δελ 

απνκαθξχλνληαη ηαρέσο γηα λα 
απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο 

ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο βιάβεο 
φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 
αζζελεηψλ θαη λα απνηξέπεηαη ε 

πξνζέιθπζε εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

58 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηζ.5 

Υξεζηκνπνηνχληαη ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιία θαη φδνλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο εθηφο ησλ 
εθθνιαπηήξησλ θαη ησλ 

ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

59 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηζη.1 

Ζ ηρζπνθφξηηζε ζηελ παξαγσγή 
ππεξβαίλεη εθείλε πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηε κε βηνινγηθή παξαγσγή 
νζηξαθνεηδψλ ζηελ πεξηνρή. Ζ 

δηαινγή, ε αξαίσζε θαη ε 
ηρζπνθφξηηζε δελ πξνζαξκφδνληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε βηνκάδα θαη κε 

ζθνπφ λα εμαζθαιίδνληαη ε θαιή 
κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη ε πςειή 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

60 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ηζη.2 

Οη νξγαληζκνί βηνινγηθψλ 
ελαπνζέζεσλ δελ αθαηξνχληαη κε 

θπζηθά κέζα ή ρεηξσλαθηηθά θαη, 
φπνπ ελδείθλπηαη, δελ επαλαθέξνληαη 

ζηε ζάιαζζα καθξηά απφ ηηο 
εθκεηαιιεχζεηο νζηξαθνεηδψλ. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   



ΦΕΔΙΟ ΤΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝελίδα 124 
 

61 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ηζη.2 

Σα νζηξαθνεηδή ππνβάιινληαη ζε 
αγσγή πάλσ απφ κία θνξά θαηά ηνλ 

θχθιν παξαγσγήο κε δηάιπκα 

αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

νξγαληζκψλ ελαπφζεζεο. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

62 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ζη.1 

Σν πεξηβάιινλ εθηξνθήο ησλ δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο  δελ ζρεδηάδεηαη 

αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 
ηνπο βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 

ζη ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

63 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ζη.2 

Ζ ηρζπνθφξηηζε δελ θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην  παξάξηεκα ΥΗΗΗα  

ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 αλά είδνο ή 
νκάδα εηδψλ.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

64 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ζη.3 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ 
πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο 

δελ πξνβιέπνπλ ηαρχηεηα ξνήο λεξνχ 

θαη θπζηνρεκηθέο παξακέηξνπο πνπ λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θαιή 

κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη λα 
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

65 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25ζη.4 

Σα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο δελ 

ζρεδηάδνληαη, δελ  ρσξνζεηνχληαη θαη 

δελ ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο δηαθπγήο 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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66 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

25ζη.5 

ε πεξίπησζε δηαθπγήο ηρζχσλ ή 
καιαθφζηξαθσλ, δελ ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επαλαθνξάο ηνπο, εθφζνλ 
ελδείθλπηαη. Γελ ηεξνχληαη ζρεηηθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

67 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
36α 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο 
κεηαηξνπήο ησλ θπθηψλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36α ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

68 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
25θ 

Κε ζπκκφξθσζε ζρεηηθά κε ηελ  
θηεληαηξηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25θ ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

69 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

38α 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο 

κεηαηξνπήο γηα ηελ παξαγσγή δψσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38α ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

70 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.β.1 

Οη δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη ζε 

ζέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
κνιπλζνχλ απφ πξντφληα ή νπζίεο 

πνπ δελ επηηξέπνληαη γηα ηε βηνινγηθή 
παξαγσγή ή ξχπνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ βηνινγηθφ 

ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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71 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.β.2 

Οη κνλάδεο βηνινγηθήο θαη κε 
βηνινγηθήο παξαγσγήο δελ είλαη 

θαηάιιεια δηαρσξηζκέλεο φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6β 
ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

72 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.β.3 

Έιιεηςε επίζεκεο εθηίκεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ηελ 
πεξίπησζε πνπ  απηή  απαηηείηαη) 

    Υ ΑΠ ΑΡΠ   

73 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.β.4 

Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ππνβάιεη ζρέδην 

βηψζηκεο δηαρείξηζεο αλάινγν κε ηε 
κνλάδα παξαγσγήο γηα ηελ 

πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ηε ζπιινγή 
θπθηψλ.  

  Υ   ΛΑΠ ΑΠ   

74 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.β.5 

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο πξντφλησλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη θπθηψλ δελ 

πξνβαίλνπλ ζε αλαθχθισζε πιηθψλ, 

θαη δελ  ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 
πξνηίκεζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο . 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

75 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.β.5 

Γελ θαηαξηίδνπλ, ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ βηψζηκεο δηαρείξηζεο, 

ρξνλνδηάγξακκα κείσζεο ησλ 
απνβιήησλ πνπ λα εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ αξρή ησλ εξγαζηψλ. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

76 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.β.5 

Ζ ρξήζε πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο 
δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ελέξγεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ελψ είλαη δπλαηφλ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   
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77 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.β.6 

Γηα ηε ζπιινγή θπθηψλ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη εμαξρήο εθάπαμ 
ππνινγηζκφο βηνκάδαο. 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

78 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.γ.1 

 ηε κνλάδα ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο δελ 

ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία ψζηε ν 
επηρεηξεκαηίαο λα κπνξεί λα απνδείμεη 

θαη ν ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ή θαη ν ΟΔ&Π  
λα επαιεζεχζεη φηη νη κεραλέο 

ζπιινγήο ζπιιέγνπλ κφλν άγξηα 

θχθηα πνπ παξάγνληαη ζχκθσλα κε 
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 834/2007.  

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

79 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.γ.2 

 Ζ ζπιινγή δελ  πξαγκαηνπνηείηαη 
θαηά ηξφπνλ ψζηε νη πνζφηεηεο πνπ 

ζπιιέγνληαη λα κελ έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 
πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο.  

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

80 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.γ.2 

Γελ ιακβάλνληαη κέηξα φζνλ αθνξά 

ηηο ηερληθέο ζπιινγήο, ηα ειάρηζηα 
κεγέζε, ηηο ειηθίεο, ηνπο θχθινπο 

αλαπαξαγσγήο ή ην κέγεζνο ησλ 
ελαπνκελφλησλ θπθηψλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ηα θχθηα κπνξνχλ 
λα αλαγελλεζνχλ 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   

81 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.γ.3 

Γελ είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλνιηθή 
πνζφηεηα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08  φηαλ  ηα θχθηα 

ζπιιέγνληαη ζε θνηλφθηεηε ή 
θνηλφρξεζηε πεξηνρή ζπιινγήο 

  Υ   ΤΠΠ, ΛΑΠ ΑΠ   
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82 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.δ.1 

ηελ θαιιηέξγεηα θπθηψλ ζηε 
ζάιαζζα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 

θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ 

ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ή 
πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή δψσλ 

βηνινγηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαη 
βξίζθνληαη ζηε γχξσ πεξηνρή σο 

ηκήκα ζπζηήκαηνο πνιπθαιιηέξγεηαο.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

83 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.δ.2 

ηηο ρεξζαίεο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο πεγέο 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ηα επίπεδα ησλ 
ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα ιχκαηα δελ 

είλαη απνδεδεηγκέλα ηα ίδηα ή 

ρακειφηεξα απ’ φηη ζηα εηζξένληα 
χδαηα.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

84 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.δ.2 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζξεπηηθά ζηνηρεία 
θπηηθήο ή νξπθηήο πξνέιεπζεο ηα 

νπνία  δελ απαξηζκνχληαη ζην 

παξάξηεκα I.  

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   

85 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.δ.3 

Γελ  θαηαγξάθεηαη ε ππθλφηεηα 

θαιιηέξγεηαο ή ε επηρεηξεζηαθή 
έληαζε, ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεί 

ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πδάηηλνπ 
πεξηβάιινληνο, θαη δελ 

εμαζθαιίδεηαηο φηη δελ ζεκεηψλεηαη 

ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο πνζφηεηαο 
θπθηψλ ηελ νπνία κπνξεί λα αληέμεη 

ην πεξηβάιινλ ρσξίο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο.  

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   



ΦΕΔΙΟ ΤΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝελίδα 129 
 

86 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.δ.4 

Σα ζρνηληά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θπθηψλ δελ 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή δελ 
αλαθπθιψλνληαη, ελψ είλαη δπλαηφ 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

87 
Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 
6.ε.1 

Οη νξγαληζκνί βηνινγηθψλ 

ελαπνζέζεσλ δελ αλαηξνχληαη κε 
θπζηθά κέζα ή ρεηξσλαθηηθά θαη, θαηά 

πεξίπησζε, δελ επαλαθέξνληαη ζηε 
ζάιαζζα ζε θάπνηα απφζηαζε απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε.  

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

88 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

6.ε.2 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε θπζηθά ή κεραληθά κέηξα. Γελ  
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη νπζίεο νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 

VII ηκήκα 2 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

Υ     ΠΡ ΛΑΠ   

89 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

73β 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί αξρείν 

παξαγσγήο θπθηψλ  κε ηα ζηνηρεία ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73β 

ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΛΑΠ ΑΠ   

90 
Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 

79β 

Ο επηρεηξεκαηίαο  δελ ηεξεί ηα αξρεία 

παξαγσγήο δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 79β ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

  Υ   ΤΠΠ, ΤΠΖ, ΛΑΠ ΑΠ   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΑ 

 
(άρκρο 63 του Καν.(ΕΚ)889/2008 του Συμβουλίου & άρκρο 8 τθσ παροφςασ) 
 
ΡΟΣ:  Τον ΟΕ&Ρ με τθν επωνυμία 
………………………………………………………………………………………….  
και ςτο πλαίςιο τθσ μεταξφ μασ αρικ.………………………….. Σφμβαςθσ Ζνταξθσ ςτο Σφςτθμα 
Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, με ατομικι μου ευκφνθ 
και γνωρίηοντασ: 

 τισ κυρϊςεισ  που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 
ν.1599/1986 για τισ περιπτϊςεισ διλωςθσ ψευδϊν ςτοιχείων εν γνϊςει μου, και 

 τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. 
……………………………. 

 
1. Δθλϊνω υπεφκυνα, ότι  τα αναφερόμενα ςτοιχεία* που αφοροφν ςτθν πλιρθ 
περιγραφι: 

 τθσ γεωργικισ μου εκμετάλλευςθσ και ειδικότερα όςον αφορά τα δθλωκζντα 
αγροτεμάχια, το είδοσ των καλλιεργειϊν μου κακϊσ και κάκε άλλθ εγκατάςταςθ  
που χρθςιμοποιϊ ςε ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτά μου, 

 τισ ςταβλικζσ εγκαταςτάςεισ για τα εκτρεφόμενα  ηϊα, πτθνά  (που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 7 Καν.(ΕΚ)889/2008 του Συμβουλίου) ι τισ 
εγκαταςτάςεισ εκτροφισ για τα ηϊα υδατοκαλλιζργειασ  (που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 25α Καν.(ΕΚ)889/2008 του Συμβουλίου) και για τα φφκθ, τουσ 
βοςκοτόπουσ, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και κάκε άλλθ εγκατάςταςθ  που 
χρθςιμοποιϊ ςε ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτά  μου, 

 τισ εγκαταςτάςεισ  παραγωγισ  μεταποιθμζνων  βιολογικϊν προϊόντων που 
προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ,  

 τισ εγκαταςτάςεισ  παραγωγισ  μεταποιθμζνων  βιολογικϊν προϊόντων που 
προορίηονται για ηωοτροφζσ,, κακϊσ επίςθσ και   

 τα αναφερόμενα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πλιρθ περιγραφι τθσ /των 
δθλοφμενθσ /ων δραςτθριότθτάσ/ δραςτθριοτιτων  μου,  

είναι αλθκι. 
 
2.   Δεςμεφομαι:  

α) ότι κα αςκϊ όλεσ τισ εργαςίεσ ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ, 
όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι ενωςιακι και εκνικι 
νομοκεςία,  

β) να αποδζχομαι, ςε περίπτωςθ αποκλίςεων, παρατυπιϊν ι παραβάςεων, τθν επιβολι 
των κατάλλθλων διορκωτικϊν ενεργειϊν, διορκϊςεων ι κυρωτικϊν μζτρων που 
προβλζπονται αντίςτοιχα ςτο πίνακα κυρϊςεων του άρκρου 16 ι/και 17 τθσ ΧΧΧΧΧΧΧ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ, 

γ) να ενθμερϊνω εγγράφωσ άλλουσ αγοραςτζσ του/των  προϊόντοσ/ων μου, ςε 
περίπτωςθ παραβάςεων ι παρατυπιϊν που επθρεάηουν τθ βιολογικι ιδιότθτα άλλουσ, 
, ϊςτε  άμεςα να απαλειφκοφν από το/τα  προϊόν/τα  οι ενδείξεισ που αναφζρονται ςτθ 
βιολογικι μζκοδο παραγωγισ, 
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δ) να αποδζχομαι, ςτθν  περίπτωςθ που εγϊ ωσ  επιχειρθματίασ ι/ και  ο/οι 
υπεργολάβοσ/οι μου ελεγχόμαςτε από διαφορετικοφσ ΟΕ&Ρ, τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν μεταξφ των εν λόγω ΟΕ&Ρ, 

ε) να αποδζχομαι, ςτθν  περίπτωςθ που εγϊ ωσ  επιχειρθματίασ και/ι  ο/οι 
υπεργολάβοσ/οι μου αλλάξουμε ΟΕ&Ρ, τθ διαβίβαςθ των ατομικϊν φακζλων ελζγχου 
μασ ςτον επόμενο αρμόδιο για τον ζλεγχο μασ ΟΕ&Ρ,  

ςτ) να αποδζχομαι, ςτθν περίπτωςθ που ωσ επιχειρθματίασ αποςυρκϊ από το ςφςτθμα 
ελζγχου να ενθμερϊςω  άμεςα και χωρίσ κακυςτζρθςθ τισ αρμόδιεσ αρχζσ των άρκρων 
3 και 4 τθσ ΧΧΧΧΧΧΧ Υπουργικισ Απόφαςθσ, κακϊσ και  τον αρμόδιο για τον  ζλεγχό μου 
ΟΕ&Ρ,  

η) να αποδζχομαι,  ςτθν περίπτωςθ που ωσ  επιχειρθματίασ αποςυρκϊ  από το ςφςτθμα 
ελζγχου, ότι ο ατομικόσ φάκελοσ ελζγχου μου να διατθρθκεί για περίοδο τουλάχιςτον 
πζντε ετϊν από τον αρμόδιο για τον  ζλεγχό μου ΟΕΡ,  

θ) να αποδζχομαι, να ενθμερϊςω άμεςα τισ αρμόδιεσ αρχζσ των άρκρων 3 και 4 τθσ 
ΧΧΧΧΧΧΧ Υπουργικισ Απόφαςθσ, κακϊσ και  τον αρμόδιο για τον  ζλεγχό μου ΟΕΡ, για 
τυχόν παρατυπίεσ ι παραβάςεισ οι οποίεσ κίγουν τθ βιολογικι ιδιότθτα των βιολογικϊν 
προϊόντων που λαμβάνω προμθκεφομαι από άλλουσ επιχειρθματίεσ ι υπεργολάβουσ. 
 
 
Τόποσ & Θμερομθνία                                                             Υπογραφι επιχειρθματία 
 
 
 
 
 
_____________________                                             _____________________________ 
                                                                                                      (Ονοματεπώνυμο, ολογράφωσ) 

 
 
*Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτην υπεφθυνη δήλωςη τησ παρ.1 περιγράφονται λεπτομερϊσ 
ςε ζκθεςη η οποία κατατίθεται από τον επιχειρηματία ςτον αρμόδιο για τον ζλεγχό του ΟΕ&Π 
ο οποίοσ υποχρεοφται να τα επαληθεφςει.  
 
την περίπτωςη που διαπιςτωθοφν ελλείψεισ, παραλήψεισ ή μη ςυμμορφϊςεισ με τουσ 
Κανόνεσ τησ βιολογικήσ παραγωγήσ, ο επιχειρηματίασ οφείλει να προςυπογράψει τισ 
παρατηρήςεισ του ΟΕ&Π και να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μζτρα για την εξάλειψη των 
παραπάνω αναφερομζνων διαπιςτϊςεων του ΟΕ&Π, εντόσ τησ προθεςμίασ που του θζτει. 
 
την περίπτωςη που ο επιχειρηματίασ αρνηθεί την προςυπογραφή ή δεν λάβει τα κατάλληλα 
διορθωτικά μζτρα εντόσ τησ τεθείςασ προθεςμίασ η τυχόν υπογραφείςα φμβαςη Ζνταξησ ςτο 
φςτημα Ελζγχου και Πιςτοποίηςησ Ελζγχου ακυρϊνεται μζχρι να ληφθοφν τα εν λόγω μζτρα.     
 
(Θ ακρίβεια των δηλουμζνων ςτοιχείων με την παροφςα είναι δυνατόν να ελεγχθοφν με βάςη 
αρχείων άλλων Τπηρεςιϊν) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΑΙΣΘΘ ΟΕ&Π ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΕΓΚΡΙΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟ 

 ΤΣΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΒΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΘΘ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

 
 

Συμπλθρϊνεται από τθν Αρμόδια Αρχι (Δ/νςθ ΣΡ,ΒΡ,&ΓΕ του ΥΡΑΑ&Τ) 

Αρικμόσ 
Ρρωτ/λου 

 Θμερ/νια 

 Υποβολι 
      

Αρικμόσ 

Υπόκεςθσ 

BΡ/ 
ΟΕ&Ρ 

/   -     .   

ENOTHTA Α.1 : ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΦΟΕΑ 

Επωνυμία  

 
 
 
 

Διεφκυνςθ  

Ρόλθ  Τ.Κ.      

Νομόσ  

Αρικ. Τθλεφϊνου  

Αρικ. Fax  

Ε-mail  

Επάγγελμα  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

 
 

 
 

ENOTHTA Α.2 : ΣΤΟΛΧΕΛΑ NOMIMOY EΚΡΟΣΩΡΟΥ ΦΟΕΑ 

Ονοματεπϊνυμο 
 
 

Κζςθ-Ειδικότθτα  
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ENOTHTA Α.3 : ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΡΛΘΩΤΘ ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ ΦΟΕΑ 

Ονοματεπϊνυμο 
 
 

Κζςθ-Ειδικότθτα  

 
 
 

ENOTHTA Α.4 : ΕΛΔΟΣ ΦΟΕΑ (ςυμπλθρϊςτε κατά περίπτωςθ τα ςτοιχεία που ςασ  αφοροφν) 

 
Υφιςτάμενοσ Φορζασ Ελζγχου 

Θμερομθνία Χοριγθςθσ Ζγκριςθσ από το ΥΡΑΑ&Τ: 

 
Νεοειςερχόμενοσ ςτο Σφςτθμα Ελζγχου  Φορζασ 

Ζχετε υποβάλει ςτο παρελκόν αίτθςθ για χοριγθςθ Ζγκριςθσ από το ΥΡΑΑ&Τ;          NAI OXI 

 

Φορζασ που επαναξιολογείται από τθ Δ/νςθ ΣΡ.ΒΡ.&ΓΕ 

Αρικ. Ρρωτοκόλλου/Θμερομθνία Υποβολισ Αίτθςθσ για 

αξιολόγθςθ 
 

Aρ. Απόφαςθσ/Θμερομθνία Ανάκλθςθσ Άδειασ 

Λειτουργίασ 
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ENOTHTA Β.1 : ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ  

Αρικμόσ ςυμβεβλθμζνων επιχειρθματιϊν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ   

Συνοπτικι περιγραφι των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ  ςασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENOTHTA Γ.1 : ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΡΟΥ ΣΥΝΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ ΜΕ ΤΘΝ ΑΛΤΘΣΘ  
(ςυμπλθρϊςτε ( Χ ) για τα ςτοιχεία που υποβάλλετε.  
Θ ςκιαςμζνθ ςτιλθ ςυμπλθρϊνεται από τθν Δ/νςθ ΣΡ.ΒΡ& ΓΕ) 

1. 
Τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ (ζδρα του Φορζα κακϊσ και τυχόν περιφερειακϊν 
παραρτθμάτων του, ςτοιχεία ΑΦΜ, διοικθτικι δομι, ςτοιχεία επικοινωνίασ, θλεκτρονικό 
ιςτότοπο, κτλ). 

  

2. Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ κακϊσ και του ςχετικοφ εγγράφου 
για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του. 

  

3. 

Τεκμθρίωςθ ότι διακζτει επαρκζσ, ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό, κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο ςε κζματα βιολογικισ παραγωγισ και ενθμερωμζνο ςχετικά με τουσ 
κινδφνουσ που κίγουν τθ βιολογικι ιδιότθτα των προϊόντων, ςφμφωνα με το ςτοιχείο β) 
του άρκρου 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008 του Συμβουλίου κακϊσ και κατάλογο 
ελεγκτϊν/επικεωρθτϊν ανά πεδίο. 

  

4. 
Το οργανόγραμμα λειτουργίασ του, με αναφορζσ ςτα ονόματα και τισ ιδιότθτεσ των 
προςϊπων που κατζχουν τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ και λοιπζσ κζςεισ, κακϊσ και 
των επιτροπϊν και ςυμβουλίων που λειτουργοφν ςτον Φορζα. 

  

5. Ονομαςτικό  κατάλογο προςϊπων που ζχουν δικαίωμα υπογραφισ για το κάκε 
εκδιδόμενο ζντυπο από τον Φορζα. 

  

6. Ρεριγραφι τθσ κτθριακισ υποδομισ και του εξοπλιςμοφ του.   
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7. 

Στθν περίπτωςθ φπαρξθσ ιδιόκτθτου εργαςτθρίου αναλφςεων περιγραφι τθσ 
διαπιςτευμζνθσ εργαςτθριακισ του υποδομισ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του 
Καν.(ΕΚ)882/2004 του Συμβουλίου,  για τθν διενζργεια εργαςτθριακϊν αναλφςεων ςτο 
πλαίςιο των διαδικαςιϊν ελζγχου των προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ και υπεφκυνθ 
διλωςθ του ν. 1599/1986 ότι καλφπτει τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ όλων των 
απαραίτθτων  αναλφςεων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ των πιςτοποιθμζνων 
προϊόντων με τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ νομοκεςίασ για τθ 
βιολογικι παραγωγι. Στθν περίπτωςθ που δε διακζτει δικι του τζτοια υποδομι, 
αντίγραφα των ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ του Φορζα με διαπιςτευμζνα εργαςτιρια τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Καν.(ΕΚ)882/2004 του 
Συμβουλίου, κακϊσ και τεκμθρίωςθ ότι αυτά καλφπτουν τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ όλων 
των απαραίτθτων αναλφςεων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ των 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων με τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ για τθ βιολογικι παραγωγι. 

  

8. 
Φωτοαντίγραφο του Ριςτοποιθτικοφ Διαπίςτευςθσ που ζχει εκδοκεί από το αρμόδιο 
Φορζα Διαπίςτευςθσ για το ISO 17065 ςε εφαρμογι τθσ παρ.5 εδάφιο (γ) του άρκρου 27 
του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 

  

9. 
Τισ εφαρμοηόμενεσ τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ κακϊσ και τα 
ςχετικά υποδείγματα εντφπων για τθν υλοποίθςθ των απαιτιςεων του εδαφίου (γ) του 
άρκρου 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008 όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

  

10. Διλωςθ αμερολθψίασ και ανεξαρτθςίασ από ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων όςον 
αφορά τθν άςκθςθ των κακθκόντων που του ανατίκενται. 

  

11. Τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο.    

ENOTHTA Β.2 : ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 

Διακζτετε Μονάδεσ Ρεριφερειακισ Οργάνωςθσ ; NAI OXI 

(αν απαντήςετε ΝΑΙ, παρακαλοφμε να ςυμπληρϊςετε τα παρακάτω: )        

Διεφκυνςθ 
Ρροϊςτάμενοσ 

(ονοματεπϊνυμο- 
ειδικότθτα) 

Συνοπτικι Ρεριγραφι 
Δραςτθριοτιτων 
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ΔΘΛΩΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δθλϊνω ότι : 

 όλα τα 
ςτοιχεία τθσ παροφςασ αίτθςθσ είναι ακριβι 
και αλθκι, 

 κα 
προςκομίηω ςτθν Αρμόδια Αρχι οποιοδιποτε 
άλλο ςχετικό ςτοιχείο μου ηθτθκεί,ςτο 
πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ παροφςασ 
αίτθςθσ. 

 
 
 
Θμερομθνία : .............................................. 
 
 
 
Για τον Φορζα 
 
 
 
 
 
................................................................... 
(ονοματεπώνυμο / υπογραφθ Νόμιμου Εκπροςώπου-
ςφραγίδα) 
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ΟΔΘΓΙΕ ΓΙΑ ΣΘ ΤΜΠΛΘΡΩΘ & ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΘ ΑΙΣΘΘ 
 
Θ Αίτθςθ υποβάλλεται ςε  ζνα (1) αντίγραφο ςτθν ζδρα τθσ Δ/νςθσ ΣΡ,ΒΡ &ΓΕ του 
ΥΡΑΑ&Τ. 
H υποβολι μπορεί να γίνει είτε προςωπικά είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι. 
Θ Αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται χειρόγραφα ι με δακτυλογράφθςθ. 
Δικαίωμα υπογραφισ τθσ Αίτθςθσ ζχει ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Φορζα ι άτομο 
εξουςιοδοτθμζνο για το ςκοπό αυτό. 
Τα ςτοιχεία τθσ Ενότθτασ Β μποροφν να υποβλθκοφν και μζςω ςυνθμμζνων εγγράφων, 
ςτα οποία κα αναφζρονται  κατ' ελάχιςτον τα ηθτοφμενα ςτοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ 

 
 

Αναφορικά με το κζμα και βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςασ επιςθμαίνουμε τα 
κάτωκι:  
 
Ι . ΕΙΑΓΩΓΕΑ/ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΛΘΠΣΘ 
 
Για τθν ειςαγωγι προϊόντων βιολογικισ προζλευςθσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο 
άρκρο 1 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, από χϊρεσ που δεν αποτελοφν 
κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., βάςει του άρκρου 28 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου θα 
πρζπει : 
 
α) ο ειςαγωγζασ, ο οποίοσ αποτελεί φυςικό ι νομικό πρόςωπο τθσ χϊρασ και 
παρουςιάηει φορτίο εμπορεφματοσ με ςκοπό τθν ελεφκερθ κυκλοφορία ςτθν κοινότθτα  
είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπου, κακϊσ και  
 
β) ο πρϊτοσ παραλήπτησ, ο οποίοσ αποτελεί φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτον οποίο 
παραδίδεται το ειςαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το προϊόν για περαιτζρω 
επεξεργαςία ι και για διάκεςθ ςτθν αγορά   
 
να ζχουν ενταχθεί ςτο ςφςτημα ελζγχου και πιςτοποίηςησ προϊόντων βιολογικήσ 
προζλευςησ.  
 
Ο ειςαγωγζασ/πρϊτοσ παραλήπτησ θα πρζπει να ζχει ςυνάψει ςφμβαςη με ζναν από 
τουσ εγκεκριμζνουσ Οργανιςμοφσ Ελζγχου και Πιςτοποίηςησ (ΟΕ&Π) που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν χϊρα μασ. Στο πλαίςιο των υποχρεϊςεων τθσ ανωτζρω 
ςφμβαςθσ, ο ειςαγωγζασ κα πρζπει να ακολουκεί μζτρα ελζγχου και ανάλθψθ 
δεςμεφςεων, όπωσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 63 του  Καν.(ΕΚ) 
889/2008 τθσ Επιτροπισ.  
Επιπλζον  βάςει του άρκρου 82 του ίδιου ωσ  άνω Κανονιςμοφ, κα πρζπει: 

α) ο ειςαγωγζασ να παρζχει πλιρθ περιγραφι τθσ μονάδασ ςτθν οποία να 
περιλαμβάνονται οι εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα και οι δραςτθριότθτεσ ειςαγωγισ 
των προϊόντων, αναφζροντασ τα ςθμεία ειςόδου των προϊόντων ςτθν Κοινότθτα και 
όλεσ τισ άλλεσ εγκαταςτάςεισ τισ οποίεσ προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ο ειςαγωγζασ 
για τθν αποκικευςθ των ειςαγομζνων προϊόντων, μζχρι τθν παράδοςι τουσ ςτον πρϊτο 
παραλιπτθ. 

β) ο ειςαγωγζασ να παρζχει δζςμευςθ που εγγυάται ότι όλεσ οι εγκαταςτάςεισ τισ 
οποίεσ κα χρθςιμοποιιςει για τθν αποκικευςθ των προϊόντων υπόκεινται ςε ζλεγχο, ο 
οποίοσ διενεργείται είτε από τον ΟΕ&Ρ ι όταν οι εν λόγω εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ 
βρίςκονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι περιφζρεια, από τον εγκεκριμζνο φορζα ι αρχι 
ελζγχου του εν λόγω κράτουσ μζλουσ ι περιφζρειασ. 
γ) Ο  πρϊτοσ παραλιπτθσ κα πρζπει να παρζχει πλιρθ περιγραφι τθσ μονάδασ του και 
των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραλαβι και αποκικευςθ των 
προϊόντων.  

δ)  Πταν ο ειςαγωγζασ και ο πρϊτοσ παραλιπτθσ είναι το ίδιο νομικό πρόςωπο και 
αςκεί τισ δραςτθριότθτζσ του ςε μία ενιαία εγκατάςταςθ, οι αναφερόμενεσ ςτο δεφτερο 
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εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ 
εκκζςεισ μποροφν να ςυντάςςονται ωσ ενιαία ζκκεςθ. 
 
Ο ειςαγωγζασ και ο πρϊτοσ παραλιπτθσ κα πρζπει να τθροφν χωριςτά βιβλία 
αποκεμάτων και οικονομικοφσ λογαριαςμοφσ, εκτόσ εάν λειτουργοφν ςε μια ενιαία 
μονάδα. Εάν το ηθτιςει θ Αρμόδια Αρχι ι ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, πρζπει να παρζχονται 
λεπτομερι ςτοιχεία για τισ ςυμφωνίεσ μεταφοράσ από τον εξαγωγζα τθσ τρίτθσ χϊρασ 
ςτον πρϊτο παραλιπτθ και από τισ εγκαταςτάςεισ ι τισ αποκικεσ του πρϊτου 
παραλιπτθ ςτουσ παραλιπτεσ εντόσ τθσ Ε.Ε. (άρκρο 83 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ 
Επιτροπισ).  
 
Πταν ο ειςαγωγζασ εκτελεί τισ εργαςίεσ ειςαγωγισ από διαφορετικζσ μονάδεσ ι 
εγκαταςτάςεισ, οφείλει να διακζςει, εάν του ηθτθκεί, τισ εκκζςεισ οι οποίεσ 
αναφζρονται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 63 του Καν.(ΕΚ) 
889/2008 για κακεμία από τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ (άρκρο 85 του ίδιου Κανονιςμοφ). 
 
Ο ειςαγωγζασ θα πρζπει να ενημερϊνει ζγκαιρα και πριν την πραγματοποίηςη τησ 
ειςαγωγήσ τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΣΡΑ καθϊσ  και τον αρμόδιο για τον ζλεγχό του ΟΕ&Π για 
κάθε αποςτολή που πρόκειται να ειςαχθεί ςτην Ε.Ε. (άρκρο 84 του 
Καν.(ΕΚ)889/2008τθσ Επιτροπισ) αναφζροντασ:  

α) το όνομα και τθ διεφκυνςθ του πρϊτου παραλιπτθ 

β) όςα ςτοιχεία μπορεί ευλόγωσ να ηθτιςει ο ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ ι ο ΟΕ&Ρ, ςτθν 
περίπτωςθ προϊόντων που ειςάγονται ςφμφωνα με το άρκρο 33 του Καν.(ΕΚ) αρικ. 
834/2007 του Συμβουλίου, αντίγραφο του αναφερόμενου ςτο ίδιο άρκρο 
πιςτοποιθτικοφ ελζγχου ι τα αναφερόμενα ζγγραφα ςτο άρκρο 32 του ίδιου 
Κανονιςμοφ. 
 
Εάν το ηθτιςει ο ΕΛΓΟ -ΔΘΜΘΤΑ ι ο αρμόδιοσ για τον ζλεγχό του ειςαγωγζα ΟΕ&Ρ,  ο 
ειςαγωγζασ κοινοποιεί τα αναφερόμενα ςτθν πρϊτθ παράγραφο ςτοιχεία ςτον ΟΕ&Ρ 
του πρϊτου παραλιπτθ, ςε περίπτωςθ που ο ΟΕ&Ρ δεν είναι ο ίδιοσ. 
 
ΙΙ.ΚΑΘΕΣΩΣΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ  ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ(ΕΚ) 
834/2007 του υμβουλίου και (ΕΚ) 1235/2008 τησ Επιτροπήσ 
 
Για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εκτόσ τθσ ΕΕ, προβλζπονται τζςςερα 
διαφορετικά κακεςτϊτα ειςαγωγισ δυνάμει του Καν.(ΕΚ)834/2007του Συμβουλίου. 
Ωςτόςο, μόνο δφο εξ αυτϊν βρίςκονται προσ το παρόν ςε εφαρμογι, ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Α/Α Κακεςτϊσ ειςαγωγισ 
Καν.(ΕΚ) 834/2007του 

Συμβουλίου 
Εφαρμογι κατά τον 

παρόντα χρόνο 

1 
Μζςω αναγνωριςμζνων ωσ 
ιςοδφναμων τρίτων χωρϊν  

Άρκρο 33            
παράγραφοσ 2                   

ΝΑΛ 

2 
Μζςω αναγνωριςμζνων φορζων 
/ αρχϊν ελζγχου για τουσ 
ςκοποφσ τθσ ιςοδυναμίασ 

Άρκρο 33   
παράγραφοσ 3                 
 

ΝΑΛ 
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3 

 
Μζςω αναγνωριςμζνων φορζων 
/ αρχϊν ελζγχου για τουσ 
ςκοποφσ τθσ ςυμμόρφωςθσ 

Άρκρο 32          
παράγραφοσ 2               
 

Α Ν Ε Ν Ε  Γ Θ                                 
μζχρι να  καταρτιςτεί 
το ςχετικό 
παράρτθμα- 
κατάλογοσ από ΕΕ 

  
Ο ειςαγωγζασ  πριν από κάκε ειςαγωγι, κα πρζπει να ζχει ςαφείσ  πλθροφορίεσ:  

α) για τθν χϊρα προζλευςθσ των προϊόντων, 
β) για το όνομα και τον κωδικό αρικμό του φορζα ελζγχου που ελζγχει τα προϊόντα 
ςτθν Τρίτθ χϊρα, κακϊσ και  
γ) για τθν φφςθ και το είδοσ των προσ ειςαγωγι προϊόντων βιολογικισ προζλευςθσ, 
ϊςτε να γνωρίηει ςε ποιο κακεςτϊσ ειςαγωγισ εμπίπτει βάςει του ανωτζρω 
Ρίνακα. 

 
1)   ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΩΝ Ω ΙΟΔΤΝΑΜΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ*άρκρο 33 (2) 
του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου+ 
 
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει Τρίτεσ Χϊρεσ των οποίων το ςφςτθμα παραγωγισ 
και ελζγχου βιολογικϊν προϊόντων κεωρείται ιςοδφναμο ςφμφωνα με το άρκρο 33 
παράγραφοσ 2 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι τα 
προϊόντα που πιςτοποιοφνται ωσ βιολογικά ςε αυτι τθν τρίτθ χϊρα γίνονται αποδεκτά 
ωσ βιολογικά και ςτθν Ε.Ε.  
Ο κατάλογοσ των αναγνωριςμζνων ωσ ιςοδφναμων τρίτων χωρϊν δθμοςιεφεται ςτο 
παράρτθμα ΛΛΛ του Καν.(ΕΚ)1235/2008 τθσ Επιτροπισ, όπωσ αυτόσ τροποποιείται κάκε 
φορά και ιςχφει. 
Ο κατάλογοσ περιζχει τισ ιςοδφναμεσ τρίτεσ χϊρεσ κακϊσ και για κάκε φορζα ελζγχου ι 
αρχι ελζγχου αυτϊν, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν επαλικευςθ 
τθσ υποβολισ ςε ζλεγχο των προϊόντων που διατίκενται ςτθν κοινοτικι αγορά από 
φορείσ ι αρχζσ ελζγχου, αναγνωριςμζνουσ ςφμφωνα με το άρκρο 7 του 
Καν.(ΕΚ)1235/2008 τθσ Επιτροπισ, και ιδίωσ:  
α) τθν ονομαςία και τθ διεφκυνςθ του φορζα ελζγχου ι τθσ αρχισ ελζγχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αντίςτοιχθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθσ 
θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ και του κωδικοφ αρικμοφ, 
     β) τισ ενδιαφερόμενεσ τρίτεσ χϊρεσ από τισ οποίεσ προζρχονται τα προϊόντα, 
     γ) τισ υπόψθ κατθγορίεσ προϊόντων για κάκε Τρίτθ Χϊρα, και 
     δ) τθ διάρκεια τθσ καταχϊριςθσ ςτον κατάλογο, τθ διαδικτυακι θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ ςτθν οποία διατίκεται ο κατάλογοσ των υποκείμενων ςτο ςφςτθμα ελζγχου 
επιχειρθματιϊν, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται θ κατάςταςθ πιςτοποίθςθσ των 
επιχειρθματιϊν και οι υπόψθ κατθγορίεσ προϊόντων κακϊσ και οι επιχειρθματίεσ και τα 
προϊόντα που τελοφν υπό αναςτολι ι άρςθ τθσ πιςτοποίθςθσ. 
 
Για τη ειςαγωγή βιολογικϊν προϊόντων από τισ καταχωρημζνεσ ςτον κατάλογο του 
παραρτήματοσ ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ)1235/2008 τησ Επιτροπήσιςοδφναμων Σρίτων Χωρϊν 
 
Ο ειςαγωγζασ πρζπει να ενημερϊνει ζγκαιρα πριν την πραγματοποίηςη τησ 
ειςαγωγήσ τον  ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΣΡΑ και τον ΟΕ&Π  για κάθε ειςαγωγή 
 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ η ζκδοςη πιςτοποιητικοφ ελζγχουςφμφωνα με το άρκρο 13 του Καν.(ΕΚ) 
1235/2008 τθσ Επιτροπισ, υπόδειγμα του οποίου παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα V του 
ίδιου Κανονιςμοφ. Αντίγραφο του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ υποβάλλεται ςτον ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ. 
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2)  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ, ΓΙΑ ΣΟΤ   
ΚΟΠΟΤ ΣΘ ΙΟΔΤΝΑΜΙΑ[άρκρο 33 (3) του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου+ 
 
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει φορείσ και αρχζσ ελζγχου, για τουσ ςκοποφσ τθσ 
ιςοδυναμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 33 παράγραφοσ 3 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του 
Συμβουλίου, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι τα προϊόντα που πιςτοποιοφνται ωσ βιολογικά 
από αυτοφσ ςτθν τρίτθ χϊρα γίνονται αποδεκτά ωσ βιολογικά και ςτθν Ε.Ε.  
 
Ο κατάλογοσ των αναγνωριςμζνων φορζων και αρχϊν ελζγχου, για τουσ ςκοποφσ τθσ 
ιςοδυναμίασ δθμοςιεφεται ςτο Ραράρτθμα ΛV του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ, 
όπωσ αυτόσ τροποποιείται κάκε φορά και ιςχφει. 
 
Ο κατάλογοσ περιζχει, για κάκε φορζα ι αρχι ελζγχου, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι 
αναγκαίεσ για τθν επαλικευςθ τθσ υποβολισ ςε ζλεγχο των προϊόντων που διατίκενται 
ςτθν κοινοτικι αγορά από φορείσ ι αρχζσ ελζγχου, αναγνωριςμζνουσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 10 του Καν.(ΕΚ)1235/2008 τθσ Επιτροπισ, και ιδίωσ:  

α) τθν ονομαςία, τον κωδικό αρικμό και τθ διεφκυνςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
κατά περίπτωςθ τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθσ διαδικτυακισ 
θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ, του φορζα ι τθσ αρχισ ελζγχου·  
β) τισ μθ καταχωριςμζνεσ, ςτον κατάλογο του παραρτιματοσ ΛΛΛ του Καν.(ΕΚ) 
1235/2008 τθσ Επιτροπισ, Τρίτεσ Χϊρεσ από τισ οποίεσ προζρχονται τα προϊόντα, 
γ) τισ εγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ προϊόντων για κάκε τρίτθ χϊρα, 
δ) τθ διάρκεια τθσ καταχϊριςθσ ςτον κατάλογο, και  
ε) τθ διαδικτυακι θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία διατίκεται ο κατάλογοσ των 
υποκείμενων ςτο ςφςτθμα ελζγχου επιχειρθματιϊν, κακϊσ και τα ςτοιχεία ενόσ 
ςθμείου επαφισ από το οποίο είναι δυνατό να λθφκοφν εφκολα πλθροφορίεσ 
ςχετικά με το αντίςτοιχο κακεςτϊσ πιςτοποίθςθσ, τισ ςχετικζσ κατθγορίεσ 
προϊόντων κακϊσ και τουσ επιχειρθματίεσ και τα προϊόντα που τελοφν υπό 
αναςτολι ι άρςθ τθσ πιςτοποίθςθσ. 
 

Για τη  ειςαγωγή βιολογικϊν προϊόντων από τουσ καταχωρημζνουσ ςτον κατάλογο  
του παραρτήματοσ ΙV του Καν.(ΕΚ)1235/2008 τησ Επιτροπήσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ 
και αρχζσ ελζγχου, για τουσ ςκοποφσ τησ ιςοδυναμίασ 
 
Ο ειςαγωγζασ πρζπει να ενημερϊνει ζγκαιρα πριν την πραγματοποίηςη τησ 
ειςαγωγήσ τον  ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΣΡΑ και τον ΟΕ&Π  για κάθε ειςαγωγή 
 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ  η ζκδοςη πιςτοποιητικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Καν.(ΕΚ) 
1235/2008 τθσ Επιτροπισ, υπόδειγμα του οποίου παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα V του 
ίδιου Κανονιςμοφ. Αντίγραφο του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ υποβάλλεται ςτον ΕΛΓΟ-
ΔΘΜΘΤΑ. 
 
 
3)  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ, ΓΙΑ ΣΟΤ  
ΚΟΠΟΤ ΣΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  [άρκρο 32(2) του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου+ 
 
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει φορείσ και αρχζσ ελζγχου, για τουσ ςκοποφσ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 32 παράγραφοσ 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007του 
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Συμβουλίου, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι τα προϊόντα που πιςτοποιοφνται ωσ βιολογικά 
από αυτοφσ ςτθν τρίτθ χϊρα γίνονται αποδεκτά ωσ βιολογικά και ςτθν Ε.Ε.  
Ο κατάλογοσ των αναγνωριςμζνων φορζων και αρχϊν ελζγχου, για τουσ ςκοποφσ τθσ 
ιςοδυναμίασ δθμοςιεφεται ςτο Ραράρτθμα Λ του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ. 
 
ΙΙΙ.   ΘΜΑΝΘ ΕΙΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ[άρκρο 24 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του 
Συμβουλίου+ 
 
Τα ειςαγόμενα προϊόντα ςτθν επιςιμανςι τουσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Τον κωδικό αριθμό του φορζα ι τθσ αρχισ ελζγχου τθσ Τρίτθσ Χϊρασ που 
πραγματοποίθςε τον ζλεγχο για τθν τιρθςθ, κατά τθν τελευταία διαδικαςία 
ελζγχου (παραγωγι, παραςκευι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυςκευαςίασ και τθσ 
επιςιμανςθσ) των Κανόνων των βιολογικϊν μεκόδων παραγωγισ. Θ χριςθ του 
κωδικοφ αρικμοφ που αναφζρονται ςτα ειςαγόμενα προϊόντα δεν μπορεί να 
κεωρθκεί προαιρετικι.  

 Ρροαιρετικά το κοινοτικό λογότυπο που αναφζρεται ςτο άρκρο 25 παρ. 1 του 
Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου, όςον αφορά ςτα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα. 

 Εφόςον χρθςιμοποιθκεί το κοινοτικό λογότυπο ςτθν επιςιμανςθ, κα πρζπει 
υποχρεωτικά να αναγράφεται  θ ζνδειξθ του τόπου όπου καλλιεργικθκαν οι 
γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ από τισ οποίεσ αποτελείται το προϊόν, ςτο ίδιο οπτικό πεδίο 
με το λογότυπο που λαμβάνει μια από τισ ακόλουκεσ μορφζσ:  
α) "Γεωργία εκτόσ Ε.Ε." ςτθν περίπτωςθ που όλεσ οι γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ από 
τισ οποίεσ αποτελείται το προϊόν ζχουν παραχκεί ςε Τρίτθ Χϊρα, 
β) "Γεωργία Ε.Ε." ςτθν περίπτωςθ που όλεσ οι γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ από τισ 
οποίεσ αποτελείται το προϊόν ζχουν παραχκεί ςτθν Ε.Ε., 
γ) "Γεωργία Ε.Ε./ εκτόσ Ε.Ε." όταν ζνα μζροσ των γεωργικϊν πρϊτων υλϊν ζχει 
παραχκεί ςτθν Ε.Ε. και ζνα άλλο μζροσ τουσ ζχει παραχκεί ςε Τρίτθ Χϊρα. 
Θ προαναφερκείςα ζνδειξθ “Ε.Ε.” ι “εκτόσ Ε.Ε.” μπορεί να αντικακίςταται ι να 
ςυμπλθρϊνεται από το όνομα μιασ Χϊρασ ςτθν περίπτωςθ που όλεσ οι γεωργικζσ 
πρϊτεσ φλεσ από τισ οποίεσ προζρχεται το προϊόν ζχουν παραχκεί ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ Χϊρα 

 
ΙV.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΡΙΣΘ ΧΩΡΑ *άρκρο 34 του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ+ 
 
Τα βιολογικά προϊόντα ειςάγονται από Τρίτθ Χϊρα ςτθν κατάλλθλθ ςυςκευαςία ι ςε 
εμπορευματοκιβϊτια που ζχουν κλειςκεί κατά τρόπο που να αποκλείεται θ 
αντικατάςταςθ του περιεχομζνου και αναγράφουν τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
εξαγωγζα και όλεσ τισ άλλεσ ενδείξεισ και αρικμοφσ που επιτρζπουν τθν ταυτοποίθςθ 
τθσ παρτίδασ και ςυνοδεφονται με το πιςτοποιθτικό ελζγχου για τισ ειςαγωγζσ από 
Τρίτεσ Χϊρεσ.  
 
Κατά τθν παραλαβι ενόσ ειςαγόμενου από Τρίτθ Χϊρα βιολογικοφ προϊόντοσ, ο πρϊτοσ 
παραλιπτθσ ελζγχει το κλείςιμο τθσ ςυςκευαςίασ ι του εμπορευματοκιβωτίου και, εάν 
τα προϊόντα ειςάγονται ςφμφωνα με το άρκρο 33 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του 
Συμβουλίου και ελζγχει αν το αναφερόμενο, ςτο ίδιο άρκρο, πιςτοποιθτικό καλφπτει 
τον τφπο του προϊόντοσ τθσ αποςτολισ.  
Το αποτζλεςμα αυτοφ του ελζγχου καταγράφεται επακριβϊσ ςτα αναφερόμενα, ςτο 
άρκρο 66 του Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ, αποδεικτικά ζγγραφα. 
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V.   ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ - 
ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΤ *άρκρο 13,19 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ+ 
 

1) Αρμόδια Αρχή για την Θεϊρηςη των Πιςτοποιητικϊν Ελζγχου τθσ ειςαγωγισ 
προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ, αποτελεί θ κατά περίπτωςθ Αρχι που αναφζρεται 
ςτθν παρ.3 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

2) Ο ειςαγωγζασ για τθν ειςαγωγι των βιολογικϊν προϊόντων κα πρζπει να προςκομίςει 
ςτισ  Τελωνειακζσ  αρχζσ εκτόσ των άλλων για τισ περιπτϊςεισ 1 και 2 του Ρίνακα1: 
Πρωτότυπο πιςτοποιητικό ελζγχου. 
 
Το πιςτοποιθτικό ελζγχου ςυμπλθρϊνεται βάςει των οδθγιϊν που ςυνοδεφουν το 
υπόδειγμα το οποίο παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα V του Καν.(ΕΚ) 1235/2008.  
 
Το πιςτοποιθτικό ελζγχου πρζπει να ζχει εκδοκεί από  τθν αρχι ι το φορζα ελζγχου τθσ 
Τρίτθσ Χϊρασ, όπωσ προβλζπεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ του πίνακα 1. 
 
Θ αρχι ι ο φορζασ τθσ Τρίτθσ Χϊρασ που εκδίδει πιςτοποιθτικά ελζγχου κεωρεί τθ 
διλωςθ ςτο τετραγωνίδιο 15, δίδει αφξοντα αρικμό και τθρεί χρονολογικό αρχείο των 
πιςτοποιθτικϊν που ζχουν εκδοκεί. 
Το πιςτοποιθτικό ελζγχου ςυντάςςεται ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε. και 
ςυμπλθρϊνεται, εκτόσ από τθ ςφραγίδα και τισ υπογραφζσ, είτε εξολοκλιρου με 
κεφαλαίουσ είτε εξολοκλιρου με τυπογραφικοφσ χαρακτιρεσ. 
 
Μθ επικυρωμζνεσ διορκϊςεισ ι αλλοιϊςεισ κακιςτοφν άκυρο το πιςτοποιθτικό.  
Το πιςτοποιθτικό ελζγχου ςυντάςςεται ςε ζνα μόνο πρωτότυπο. 
 
Ο πρϊτοσ παραλιπτθσ ι, ενδεχομζνωσ, ο ειςαγωγζασ μπορεί να κάνει αντίγραφο με 
ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των αρχϊν ι φορζων ελζγχου ςφμφωνα με το άρκρο 83 του 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 τθσ Επιτροπισ. Κάκε τζτοιο αντίγραφο πρζπει να φζρει, τυπωμζνθ ι 
με ςφραγίδα, τθν ζνδειξθ «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». 

3) Θ κατά περίπτωςθ αρμόδια αρχι που αναφζρεται ςτθν παρ.3 του άρκρου τθσ 
παροφςασ,, μετά τον ζλεγχο τθσ αποςτολισ, θεωρεί  το πιςτοποιητικό ελζγχου ςτο 
τετραγωνίδιο 17 και το επιςτρζφει  ςτο πρόςωπο που το υπζβαλε. 

4) Ο  πρϊτοσ παραλιπτθσ κατά τθν παραλαβι τθσ αποςτολισ από τον ειςαγωγζα, 
ςυμπλθρϊνει το τετραγωνίδιο 18 του πρωτοτφπου του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου, 
πιςτοποιϊντασ ότι θ παραλαβι τθσ παρτίδασ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 
34 του ΚΑΝ.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ.. 

5) Ο πρϊτοσ παραλιπτθσ αποςτζλλει εν ςυνεχεία το πρωτότυπο του πιςτοποιθτικοφ ςτον 
ειςαγωγζα που αναφζρεται ςτο τετραγωνίδιο 11 του πιςτοποιθτικοφ, ο οποίοσ  πρζπει 
να το τθρεί ςτθν διάκεςθ τθσ αρχισ ι του φορζα ελζγχου για τουλάχιςτον δφο ζτθ όπωσ 
ορίηεται ςτο δεφτερο εδάφιο του άρκρου 33 παράγραφοσ 1 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του 
Συμβουλίου. 
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ*άρκρο 14 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ 
Επιτροπισ+ 
 
1. Εφόςον μια αποςτολι προϊόντων προερχόμενθ από Τρίτθ Χϊρα υπάγεται ςε 

τελωνειακι αποταμίευςθ ι ςε τελειοποίθςθ προσ επανεξαγωγι ςτο πλαίςιο 
κακεςτϊτοσ αναςτολισ που προβλζπεται από τον Καν.(ΕΟΚ) 2913/92 του 
Συμβουλίου και υποβάλλεται ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παραςκευαςτικζσ 
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διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 ςτοιχείο κ) του Καν.(ΕΚ)834/2007του 
Συμβουλίου, θ αποςτολι αυτι υπόκειται, πριν από τθν πρϊτθ παραςκευαςτικι 
διαδικαςία, ςτα μζτρα που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ του κεφαλαίου V τθσ 
παροφςασ που αφοροφν τον ζλεγχο και τθν κεϊρθςθ από τθν ΑΑΚΡ του 
πρωτότυπου πιςτοποιθτικοφ ελζγχου  τθσ αποςτολισ(παράρτθμα V του 
Καν.(EK)1235/2008 τθσ Επιτροπισ). 
Θ παραςκευαςτικι διαδικαςία μπορεί να περιλαμβάνει εργαςίεσ όπωσ:  
α) ςυςκευαςία ι επαναςυςκευαςία, ι  
β) ςιμανςθ ςχετικά με τθν παρουςίαςθ τθσ μεκόδου βιολογικισ παραγωγισ. 
Μετά τθν παραςκευι αυτι, το κεωρθμζνο πρωτότυπο του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου 
ςυνοδεφει τθν αποςτολι και προςκομίηεται ςτθν αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ, 
θ οποία ελζγχει τθν αποςτολι προκειμζνου να τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ςτθν 
Ε.Ε..  
Μετά τθ διαδικαςία αυτι, το πρωτότυπο του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου επιςτρζφεται, 
εφόςον απαιτείται, ςτον ειςαγωγζα τθσ αποςτολισ, που αναφζρεται ςτο 
τετραγωνίδιο 11 του πιςτοποιθτικοφ, ζτςι ϊςτε να πλθροφνται οι απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 33 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο του Καν.(ΕΚ) 834/2007του 
Συμβουλίου.  

2. Πταν, ςτο πλαίςιο τελωνειακοφ κακεςτϊτοσ αναςτολισ κατά τθν ζννοια του 
Καν.(ΕΟΚ)2913/92του Συμβουλίου, μια αποςτολι προϊόντων που προζρχεται από 
Τρίτθ Χϊρα προορίηεται να υποβλθκεί ςε ζνα κράτοσ μζλοσ, ςε διαίρεςθ ςε πολλζσ 
τμθματικζσ παρτίδεσ και πριν τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία εντόσ τθσ Ε.Ε., θ 
αποςτολι αποτελεί πριν από τθν εν λόγω διαίρεςι τθσ, το αντικείμενο των μζτρων 
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ του κεφαλαίου V τθσ παροφςασ που αφοροφν 
τον ζλεγχο και τθν κεϊρθςθ από τθν αρμόδια , κατά περίπτωςθ, αρχι τθσ παρ.3 του 
άρκρου 5 τθσ παροφςασ, του πρωτότυπου πιςτοποιθτικοφ ελζγχου τθσ 
αποςτολισ(παράρτθμα V του Καν.(EK)1235/2008 τθσ Επιτροπισ). 

 
Για κακεμία από τισ παρτίδεσ που προκφπτουν από τθν εν λόγω διαίρεςθ, υποβάλλεται 
ςτθν αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ ζνα Απόςπαςμα του Πιςτοποιητικοφ Ελζγχου 
(ΑΠΕ), ςφμφωνα με το υπόδειγμα και τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του παραρτιματοσ 
VI του ΚΑΝ.(ΕΚ) 1235/2008 τθσ Επιτροπισ.  
Το ΑΡΕ  κεωρείται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ, ςτο τετραγωνίδιο 14.  
 
Αντίγραφο κάκε κεωρθμζνου ΑΡΕ (του Ραραρτιματοσ VI του Καν.(EK)1235/2008 τθσ 
Επιτροπισ) πρζπει να φυλάςςεται μαηί με το πρωτότυπο του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου 
(του Ραραρτιματοσ V του Καν.(EK)1235/2008 τθσ Επιτροπισ) από το άτομο που 
αναγνωρίηεται ωσ ο αρχικόσ ειςαγωγζασ τθσ αποςτολισ και αναφζρεται ςτο 
τετραγωνίδιο 11 του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου. Το εν λόγω αντίγραφο πρζπει να φζρει, 
τυπωμζνθ ι με ςφραγίδα, τθν ζνδειξθ «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». 
 
Μετά τθ διαίρεςθ τθσ αποςτολισ, το κεωρθμζνο πρωτότυπο κάκε ΑΡΕ  ςυνοδεφει τθ 
ςυγκεκριμζνθ παρτίδα και προςκομίηεται ςτθν αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ, θ 
οποία κα ελζγξει τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα ενόψει τθσ κζςεϊσ τθσ ςε ελεφκερθ 
κυκλοφορία.  
 
Ο παραλιπτθσ μιασ παρτίδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει, κατά τθν παραλαβι, το 
τετραγωνίδιο 15 του πρωτοτφπου του ΑΡΕ, για να πιςτοποιείται ότι θ παραλαβι τθσ 
παρτίδασ πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ 
Επιτροπισ.  
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Ο παραλιπτθσ μιασ παρτίδασ κζτει το ΑΡΕ ςτθ διάκεςθ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ και του 
αρμόδιου ΟΕ&Ρ τουλάχιςτον επί δφο ζτθ. 
 
 
VII.ΜΘ ΤΜΜΟΡΦΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ *άρκρο 15 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008τθσ 
Επιτροπισ+ 
 
Κατά παρζκκλιςθ τυχόν μζτρων ι ενεργειϊν που εφαρμόηονται ςφμφωνα με το άρκρο 
30 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου ι/και του Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ, η 
τοποθζτηςη ςε ελεφθερη κυκλοφορία εντόσ τησ Ε.Ε. προϊόντων που δεν πληροφν τισ 
απαιτήςεισ του Καν.(ΕΚ)834/2007 του υμβουλίου προχποθζτει την αφαίρεςη των 
ενδείξεων των ςχετικϊν με τον βιολογικό τρόπο παραγωγήσ από τη ςήμανςη, τη 
διαφήμιςη και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V 

 
Τπόδειγμα Τπεφθυνησ Δήλωςησ πωλητή μη βιολογικϊν προϊόντων ςε εφαρμογή του 
άρθρου 9 παρ.3 του Καν.(ΕΚ)834/07 και του άρθρου 69 του Καν.(ΕΚ)889/08. 
 

ΡΟΣ(1) 
 
(Επωνυμία Επιχείρηςησ 
αγοραςτθ): 

ΑΦΜ (αγοραςτι): 

Ο/Θ 
 
(Επωνυμία Επιχείρηςησ πωλητθ) 

ΑΦΜ (πωλθτι): 

(Στοιχεία Ταχ. Δ/νςθσ πωλθτι) 
Οδόσ: ………………………………. 
Αρικ.: …………  ΤΚ:.…………… 
Τθλ/Fax:…………………………. 
Εmail: ……………………………. 

 

Ονομαςία προϊόντοσ προσ 
πϊλθςθ: 
 

Ταυτοποίθςθ (αρικμόσ παρτίδασ θ αποκζματοσ) 
 
 

Συςτατικά: 
 
 
(Προςδιορίζονται όλα τα 
ςυςτατικά που υπάρχουν ςτο 
προϊόν/που χρηςιμοποιθιηκαν 
ςτην τελευταία διαδικαςία 
παραγωγθσ) 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 
Το προϊόν αυτό δεν παράχκθκε οφτε «από» οφτε «με» Γενετικά Τροποποιθμζνουσ 
Οργανιςμοφσ (ΓΤΟ) με τθν ζννοια αυτϊν των όρων ςτα άρκρα 2 και 9 του Καν.(ΕΚ)834/2007. 
Δεν γνωρίηω κανζνα ςτοιχείο που κα μποροφςε να υποδθλϊςει ότι θ διλωςθ αυτι είναι 
ανακριβισ. 
Συνεπϊσ δθλϊνω ότι το ανωτζρω προϊόν είναι ςφμφωνο με το άρκρο 9 του 
Καν.(ΕΚ)834/2007 όςον αφορά τθν απαγόρευςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ ΓΤΟ. Δεςμεφομαι να 
ενθμερϊςω αμζςωσ τον πελάτθ μασ και τον φορζα/αρχι ελζγχου ςτον οποίο υπάγεται, εάν 
θ παροφςα διλωςθ ανακλθκεί ι τροποποιθκεί ι εάν προκφψουν νζα ςτοιχεία που κα 
μποροφςαν να αμφιςβθτιςουν τθν ακρίβεια αυτισ τθσ διλωςθσ.   
Εξουςιοδοτϊ τον ΟΕ&Ρ, ο οποίοσ εποπτεφει τον πελάτθ μασ, να εξετάςει τθν ακρίβεια τθσ 
παροφςασ διλωςθσ και εάν είναι απαραίτθτο να πραγματοποιιςει δειγματολθψίεσ για τθ 
διενζργεια αναλφςεων.  Αναλαμβάνω τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια αυτισ τθσ διλωςθσ. 

 
 Τόποσ ………………………………..                    Θμερομθνία: ………/………./20…… 
 
 
Ο – Θ Δθλ. 
(Υπογραφι)                                              Εταιρικι ςφραγίδα του πωλθτι  
                                                                                (κατά περίπτωςθ)
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VΙ 
 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΛΑΣ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ  
ΜΕΤΑΞΥ ΥΡΑΑΤ& ΟΕ&Ρ 

 
ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΘ ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΣΟΝ 

ΣΟΜΕΑ ΣΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΚΑΝ.(ΕΚ) 834/07, 
889/08 ΚΑΙ 1235/08, ΟΠΩ ΑΤΣΟΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ & ΙΧΤΟΤΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 
Σιμερα ςτισ ____________________ μεταξφ: 

Του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων,νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον 

________________________________________(εφεξισ Υπουργείο), και του 

εγκεκριμζνου Οργανιςμοφ Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ βιολογικϊν προϊόντων με τθν 

επωνυμία ______________________________ και με κωδικό GR-BIO-______ νομίμωσ 

εκπροςωποφμενου από τον/τθν _________________________________________ 

(Ονοματεπϊνυμο), (εφεξισ καλοφμενου ΟΕ&Ρ), και όπου ωσ βιολογικι παραγωγι 

νοείται ότι είναι: 

 
Ζνα ςυνολικό ςφςτθμα διαχείριςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και παραγωγισ 
τροφίμων, το οποίο ςυνδυάηει βζλτιςτεσ περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ, υψθλό βακμό 
βιοποικιλότθτασ, τθν διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων, τθν εφαρμογι υψθλοφ επιπζδου 
προτφπων ςτθ μεταχείριςθ των ηϊων και παραγωγισ που ανταποκρίνονται ςτθν 
προτίμθςθ οριςμζνων καταναλωτϊν ςε προϊόντασ που παράγονται με φυςικζσ ουςίεσ 
και διεργαςίεσ.  Ωσ εκ τοφτου, οι βιολογικζσ μζκοδοι παραγωγισ επιτελοφν διττό 
κοινωνικό ρόλο, αφενόσ τροφοδοτϊντασ μια ειδικι αγορά που καλφπτει τθν 
καταναλωτικι ηιτθςθ βιολογικϊν προϊόντων και αφετζρου προςφζροντασ δθμόςια 
αγακά που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και καλισ διαβίωςθσ των 
ηϊων κακϊσ και ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ. 
 
Θ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία που διζπει το βιολογικό τρόπο παραγωγισ αποςκοπεί 
ςτθ διαςφάλιςθ του κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ 
των βιολογικϊν προϊόντων και τθν δικαίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν ςτα 
προϊόντα με ετικζτα που δθλϊνει ότι ζχουν παραχκεί με τον βιολογικό τρόπο ςφμφωνα 
με τουσ Καν.(ΕΚ) 834/07, 889/08 και 1235/08 όπωσ αυτοί τροποποιοφνται & ιςχφουν 
κάκε φορά. Επιπρόςκετα ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία των ςυνκθκϊν εκείνων που κα 
επιτρζψουν ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο να προοδεφςει ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ 
παραγωγισ και τθσ αγοράσ. 
 
υμφωνοφνται τα εξήσ: 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΑΤΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΧΟΛΙΑ ΣΟ 
ΤΝΣΟΜΟΣΕΡΟ ΔΤΝΑΣΟΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VΙΙ 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΕ&Π 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟ ΤΣΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 
 
 

ΤΜΒΑΘ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ 
 

Αρικμόσ πρωτοκόλλου του ΟΕ&Ρ: 
 
 
 
 
 

Κωδικόσ αρικμόσ ςυμβαλλόμενου/νθσ 
επιχειρθματία/εταιρείασ: 

(ο εν λόγω κωδικόσ πρζπει να αναφζρεται ςε 
όλα τα εκδιδόμενα ζγγραφα του ΟΕ&Ρ) 

 
 
 
 

 

  
Σιμερα, ……/  …../ 201..….ςτθν/ον/α ……………………………………(Διμοσ/ ΔΔ), μεταξφ του 

Οργανιςμοφ Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ βιολογικϊν προϊόντων με τθν 

επωνυμία…………………………………………………………………..…………. ο οποίοσ εδρεφει ςτον 

(Διμοσ/ ΔΔ) ………………………………………….……… ……………………..ςτθν οδό 

…………………………….…………………………….......…… (αρικμόσ) …………… (Ταχ.Κϊδ.) 

………………………, νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον/τθν 

……………………………………………..………………..καλοφμενοσ εφεξισ χάριν ςυντομίασ «ΟΕ&Ρ», 

και του επιχειρθματία με τα ςτοιχεία: 

 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΑ 
ΕΡΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ/ΔΛΑΒΑΤΘΛΟΥ  
ΟΝΟΜΑ  ΟΔΟΣ, ΑΛΚΜΟΣ  
ΟΝΟΜΑ 
ΡΑΤΟΣ 

 ΔΘΜ. ΔΛΑΜΕΛΣΜΑ  

ΑΦΜ  ΤΚ  
ΔΟΥ  ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ  
 

ΜΕΣΑ 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 
τθλ.,Fax, email 

   

 
 
Ι ςτθν περίπτωςθ επιχείρθςθσ  με τα ςτοιχεία:…………………………………………, που 

εκπροςωπείται νόμιμα από (επωνυμία ΟΕ&Ρ) ……………………..……………….. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ  
ΕΡΩΝΥΜΛΑ   ΟΔΟΣ, ΑΛΚΜΟΣ  
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ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ  ΔΘΜ. ΔΛΑΜΕΛΣΜΑ  
ΑΦΜ  ΤΚ  
ΔΟΥ  ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ  
 

ΜΕΣΑ 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 
τθλ.,Fax, e-mail 

   

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 
ΕΡΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ/ΔΛΑΒΑΤΘΛΟΥ  
ΟΝΟΜΑ  ΟΔΟΣ, ΑΛΚΜΟΣ  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ  ΔΘΜ. ΔΛΑΜΕΛΣΜΑ  
ΑΦΜ  ΤΚ  
ΔΟΥ  ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ  
 

ΜΕΣΑ 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 
τθλ.,Fax, email 

   

 
Οι οποίοι εφεξισ αναφζρονται ωσ «επιχειρηματίασ» και από κοινοφ, 
«ςυμβαλλόμενοι»,  
 
αφοφ ζλαβαν υπόψθ : 
 
1. Τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία που διζπουν τθ βιολογικι παραγωγι, 
παραςκευι, διακίνθςθ, τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ κακϊσ και τθν επιςιμανςι των 
γεωργικϊν προϊόντων και τροφίμων που αναφζρονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ΥΑ 
αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ ,  όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά, κακϊσ και κάκε 
άλλθ ςχετικι ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία που αφορά ςτα προϊόντα που 
αναφζρονται παραπάνω, όπωσ διατάξεισ που διζπουν τθν παραγωγι, τθν παραςκευι, 
τθν εμπορία, τθν επιςιμανςθ και τον ζλεγχο, κακϊσ και τθ νομοκεςία για τα τρόφιμα 
και τθ διατροφι των ηϊων. 

2. Τθν ΥΑ αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ  που αφορά ςτθ λιψθ των 
ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ)834/2007 του 
Συμβουλίου «για τθ βιολογικι παραγωγι και τθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν 
προϊόντων και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2092/91», του 
Κανονιςμοφ(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ «ςχετικά με τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων 
εφαρμογισ του Καν.(ΕΚ)834/2007»,Καν.(ΕΚ)1235/2008 τθσ Επιτροπισ «για τον 
κακοριςμό των λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ του Καν.(ΕΚ) αρικ. 834/2007του 
Συμβουλίου όςον αφορά τουσ όρουσ ειςαγωγισ βιολογικϊν προϊόντων από τρίτεσ 
χϊρεσ», όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά. 

3. Τθν αίτθςθ ζνταξθσ τθσ εκμετάλλευςθσ του επιχειρθματία, ςτο κακεςτϊσ ελζγχου και 
πιςτοποίθςθσ βιολογικϊν προϊόντων, με αρικ. πρωτ. …………………………… 

4.  (Τον Κανονιςμό Ριςτοποίθςθσ Βιολογικϊν Ρροϊόντων, τον Κανονιςμό Χριςθσ 
Λογοτφπου κακϊσ και τον Τιμοκατάλογο υπθρεςιϊν ελζγχου και πιςτοποίθςθσ 
του(επωνυμία ΟΕ&Ρ)_______________________, όπωσ ιςχφουν ςιμερα που 
υπογράφεται θ παροφςα ςφμβαςθ.)(Ρροςαρμογι ςτα δεδομζνα του κάκε ΟΕ&Ρ) 
 
 
υμφωνοφν, ςυνομολογοφν και αποδζχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 
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Α.κοπόσ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο κακοριςμόσ των ελάχιςτων ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι 
εφαρμογι των Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, με τθν 
επιφφλαξθ τιρθςθσ και εφαρμογισ άλλων ενωςιακϊν ι εκνικϊν διατάξεων, όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται ςτθν παρ.4 του άρκρου 1του Καν.(ΕΚ) 834/2007του Συμβουλίου, κακϊσ 
και τθν τιρθςθ και τθν εφαρμογι των εκνικϊν διατάξεων που διζπουν το Κϊδικα 
Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Φ.Α.Σ.),ϊςτε να παράγονται αξιόπιςτα 
βιολογικά προϊόντα, να διαςφαλίηεται ο κεμιτόσ ανταγωνιςμόσ και θ εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ αγοράσ των βιολογικϊν προϊόντων και τθν δικαίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ 
των καταναλωτϊν ςτα προϊόντα με ετικζτα που δθλϊνει ότι ζχουν παραχκεί με τον 
βιολογικό τρόπο ςφμφωνα με τθν παραπάνω αναφερόμενθ ενωςιακι νομοκεςία. 
Επιπρόςκετα ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία των εκείνων ςυνκθκϊν που κα επιτρζψουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο κλάδο να προοδεφςει ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγισ και τθσ 
αγοράσ και εν τζλει να προςτατεφεται και το περιβάλλον. 
 
Β. Αντικείμενο 

Με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………………. αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να ελζγχει, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία, τθν 
εκμετάλλευςθ του επιχειρθματία με τθ διενζργεια ενόσ τουλάχιςτον υποχρεωτικοφ 
ετιςιου φυςικοφ πλιρουσ ελζγχου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παρ.3 του άρκρου 27 του 
Καν.(ΕΚ)834/2007 τθσ Επιτροπισ, ςτα άρκρα 65 και 90 του Καν.(ΕΚ)889/2008 του 
Συμβουλίου, κακϊσ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ΥΑ αρικ.……………/2015 
του ΥΡΑΑ&Τ , ςτον αντιςυμβαλλόμενο  επιχειρθματία. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα πρζπει να 
διενεργείται εντόσ τθσ τρζχουςασ καλλιεργθτικισ περιόδου των καλλιεργουμζνων ειδϊν 
ι εφόςον πρόκειται περί μονάδασ ηωικισ παραγωγισ, εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ 
εκτροφισ, ι εφόςον πρόκειται για μονάδα παραςκευισ, εντόσ τθσ τρζχουςασ 
παραςκευαςτικισ περιόδου με τουλάχιςτον μια επιτόπια επίςκεψθ τον χρόνο και ο 
επιχειρθματίασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των Καν.(ΕΚ) 
834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και τθσ ΥΑ αρικ.……………/2015 του 
ΥΡΑΑ&Τ ,  όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Επιπρόςκετα δφναται να προβαίνει ςε 
δειγματολθψίεσ για τθν ανίχνευςθ μθ επιτρεπομζνων, ςτθ βιολογικι παραγωγι, ουςιϊν 
και προϊόντων βάςει του ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνου που εφαρμόηει. 
 
Γ. Διάρκεια φμβαςησ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ είναι …………………………. Αρχίηει από ……/……./………..και λιγει τθν 
……./……../………….. 
Θ παροφςα δφναται να λυκεί μονομερϊσ από τον επιχειρθματία οποιαδιποτε χρονικι 
ςτιγμι, μόνον εφόςον ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ του άρκρου 10 τθσ ΥΑ αρικ. 
………………………….. του ΥΡΑΑ&Τ. 
 
Δ. Τποχρεϊςεισ – Δικαιϊματα Επιχειρηματία 

Ο Επιχειρθματίασ : 

1) Δθλϊνει υπεφκυνα κατά τθν ζννοια του ν.1599/1996 ότι τα ςτοιχεία τθσ 
εκμετάλλευςθσ κακϊσ και θ διλωςθ με τθν περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 
επιχείρθςθσ είναι πλιρθ και αλθκι. 
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2) Κοινοποιεί άμεςα και εγγράφωσ ςτον (επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,  
…………………….οποιαδιποτε τροποποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ 

3) Γνωρίηει τουσ κανόνεσ και τισ απαιτιςεισ που διζπουν τθ βιολογικι παραγωγι και 
αναφζρονται ςτουσ Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, 
όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά, ςτθν ΥΑ αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ  κακϊσ και 
(τον εκάςτοτε ιςχφοντα Ειδικό Κανονιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροϊόντων Βιολογικισ 
Ραραγωγισ και τον Ειδικό Κανονιςμό Χριςθσ Λογοτφπου του (επωνυμία 
ΟΕ&Ρ)…………………..,ςυμφωνεί να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με αυτοφσ). 

4) Λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν τιρθςθ των διατάξεων των 
Καν.(ΕΚ)834/2007,Καν.(ΕΚ) 889/2008,Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και τθσ ΥΑ αρικ.……………/2015 
του ΥΡΑΑ&Τ  . Χρθςιμοποιεί τθν πιςτοποίθςθ μόνο για να αποδείξει ότι τα προϊόντα 
είναι πιςτοποιθμζνα  ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ τουσ με τθν ανωτζρω αναφερόμενθ 
ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία. 

5) Αποδζχεται ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ οποιαςδιποτε διάταξθσ των Καν.(ΕΚ) 
834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά, 
κακϊσ και τθσ ΥΑ αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ  , τθν επιβολι των κυρϊςεων που 
προβλζπονται από το ςφςτθμα κυρϊςεων τθσ ΥΑ αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ. 

6) Ενθμερϊνει εγγράφωσ τουσ αγοραςτζσ των προϊόντων για τισ διαπιςτωμζνεσ 
παραβάςεισ, προκειμζνου να αφαιρεκοφν ζγκαιρα από τα εν λόγω προϊόντα οι ςχετικζσ 
με το βιολογικό τρόπο παραγωγισ ενδείξεισ.  

7) Τθρεί τα τυχόν προβλεπόμενα για τθ δραςτθριότθτά του βιβλία, όπωσ αυτά 
ειδικότερα αναφζρονται ςτουσ Καν.(ΕΚ)834/2007, Καν.(ΕΚ)889/2008 και Καν.(ΕΚ) 
1235/2008 και ςτθν εκνικι Νομοκεςία. 

9) Δζχεται  κάκε επικεϊρθςθ που ορίηει ο(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,  ………………….., 
τακτικι ι ζκτακτθ, μετά ι άνευ προειδοποιιςεωσ. 

10) Ραρζχει ςτον(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,οποιαδιποτε πλθροφορία κρίνεται 
αναγκαία για τθν επικεϊρθςθ. 

11) Υπογράφει τα πρακτικά λιψθσ δειγμάτων για εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. 

12) Κατά τον επιτόπιο ζλεγχο υποχρεοφται να παρευρίςκεται ο ίδιοσ ι 
εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωπόσ του ςτθ μονάδα. Επιτρζπει ςτο εξουςιοδοτθμζνο 
προςωπικό του (επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
αποκικευςθσ, παραγωγισ ι παραςκευισ, ςτα λογιςτικά ι άλλα βιβλία και τα ςχετικά 
αποδεικτικά ςτοιχεία και παρζχει τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του 
ελζγχου. Δζχεται τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςυμφωνίασ για κάκε δραςτθριότθτα και προϊόν 
τθσ μονάδασ ανεξάρτθτα αν είναι ενταγμζνα ςτο ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ του(επωνυμία 
ΟΕ&Ρ)…………………..,ι όχι. 

13) Στθν περίπτωςθ που θ διενζργεια οποιουδιποτε ελζγχου ςτθ μονάδα, τακτικοφ ι 
ζκτακτου-αιφνιδιαςτικοφ, μετά ι άνευ προειδοποιιςεωσ, κακίςταται αδφνατθ ι 
δυςχεραίνεται από υπαιτιότθτα ι και κωλυςιεργία  του επιχειρθματία, αυτό λογίηεται 
ωσ άρνθςθ ελζγχου και θ υπόκεςθ παραπζμπεται ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ 
διαδικαςία ςτθν ΥΑ αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ για τθν επιβολι των 
προβλεπομζνων κυρϊςεων. 

14) Δεν δφναται να ηθτιςει τθν αλλαγι τθσ κακοριςμζνθσ θμερομθνίασ επίςκεψθσ 
ελζγχου, εφόςον πρόκειται για ζκτακτο ζλεγχο. 

15) Συνυπογράφει κατά τον επιτόπιο ζλεγχο ςτθ μονάδα τα ζντυπα που του 
επιδεικνφονται από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του (επωνυμία 
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ΟΕ&Ρ)………………….., διατυπϊνοντασ αιτιολογθμζνα πάντοτε τυχόν επιφυλάξεισ του. Θ 
άρνθςθ ςυνυπογραφισ των εντφπων του (επωνυμία ΟΕ&Ρ)………………….., κεωρείται ωσ 
άρνθςθ ελζγχου και θ υπόκεςθ παραπζμπεται ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ 
διαδικαςία ςτθν ΥΑ αρικ.χχχχχχ για τθν επιβολι των προβλεπομζνων κυρϊςεων. 

16) Δεν χρθςιμοποιεί κατά τρόπο μθ νόμιμο ι παραπλανθτικό τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυμμόρφωςθσ που του χορθγεί ο (επωνυμία ΟΕ&Ρ)………………….., μζςω τθσ ΘΒΔ του 
ΥΡΑΑ&Τ με τα οποία βεβαιϊνεται ότι τα πιςτοποιθμζνα προϊόντα πλθροφν όλεσ τισ 
προχποκζςεισ τθσ βιολογικισ παραγωγισ που κακορίηονται ςτουσ Καν.(ΕΚ) 834/2007, 
Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008.Στθν περίπτωςθ δε που ο ανωτζρω τρόποσ 
χριςθσ των αποδεικτικϊν εγγράφων ςυμμόρφωςθσ προκαλζςει οποιαδιποτε βλάβθ ι 
δυςφιμιςθ του(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,ο επιχειρθματίασ κα ευκφνεται ςε 
αποηθμίωςθ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία. 

17) Δθλϊνει ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ του με τρίτουσ μόνο τα προϊόντα που 
πιςτοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 
1235/2008. 

18) Δφναται να ηθτιςει τθν επιβεβαίωςθ των ποριςμάτων των επιτόπιων ελζγχων και 
των εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

19)Καταβάλει ετθςίωσ το ποςό που αναφζρεται ςτο ςυνθμμζνο ζγγραφο “Οικονομικοί 
Προι’’, που αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, για το κόςτοσ των 
παρερχομζνων υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. Το ποςόν αυτό περιλαμβάνει και τουσ 
δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ του 5%. Το ποςόν αυτό μπορεί να αναπροςαρμόηεται 
ετθςίωσ, κατόπιν γραπτισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του αντιςυμβαλλόμενου επιχειρθματία. Οι 
τρόποι καταβολισ ορίηονται ςτο ςυνθμμζνο ζγγραφο “Οικονομικοί Προι’’. 

20)Συμφωνεί ότι οι εκπρόςωποι του(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,  και αντιπρόςωποι 
από Φορζα Διαπίςτευςθσ ι τισ αρμόδιεσ αρχζσ κα ζχουν ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ που αφορά ςτο πεδίο πιςτοποίθςθσ και ςτα αρχεία του, χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ αν κρικεί ςκόπιμο, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνικουσ 
λειτουργίασ αυτϊν. 

21)Οφείλει να πλθροφορεί τον(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,για οποιαδιποτε 
πραγματοποιθκείςα αλλαγι ςτισ απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ που διζπουν τθ λειτουργία 
των εγκαταςτάςεων, τθν παροχι των υπθρεςιϊν ι/και τθν παραγωγι και διακίνθςθ των 
προϊόντων που αφορά ςτθν πιςτοποιθμζνθ δραςτθριότθτα. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτο 
πεδίο εφαρμογισ τθσ χορθγθκείςασ πιςτοποίθςθσ πρζπει να κοινοποιείται άμεςα 
ςτον(επωνυμία ΟΕ&Ρ)……………………….., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε άλλθσ 
πλθροφορίασ όπωσ αποτελζςματα και κυρϊςεισ από αρμόδιουσ ελεγκτικοφσ φορείσ, 
λιξθ αδειοδοτιςεων λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ και επιπτϊςεισ από 
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ ατυχιματα και φυςικζσ ι μθ καταςτροφζσ. 
Οφείλει να κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ για τθν εξζταςθ παραπόνων και τθ 
ςυμμετοχι παρατθρθτϊν, όταν απαιτείται.  

22) Οφείλει να τθρεί αρχεία και να αναφζρει ςτον(επωνυμία 
ΟΕ&Ρ)……………………………....,  οποιεςδιποτε καταγγελίεσ λαμβάνει και αφοροφν ςτθν 
λειτουργία του και τισ  δραςτθριότθτεσ που καλφπτονται από το πεδίο εφαρμογισ που 
περιζχεται ςτο Αποδεικτικό ζγγραφο  Συμμόρφωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
περιςτατικϊν ανάκλθςθσ προϊόντων ι περιςτατικϊν όπου προζκυψε ηθμία ςτο τελικό 
χριςτθ από τισ ανωτζρω δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα 
τον(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………………..,  για τυχόν μθ κετικά αποτελζςματα/ευριματα 
ελζγχου από εξωτερικοφσ αρμόδιουσ Φορείσ και άλλεσ αρχζσ όπωσ ΕΦΕΤ, Κτθνιατρικι 
Υπθρεςία κ.λπ., για περιπτϊςεισ ανάκλθςθσ προϊόντοσ, για αλλαγζσ ςε  προςωπικό που 
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καταλαμβάνει κρίςιμεσ για τθ  δραςτθριότθτά  του κζςεισ και για ςθμαντικζσ μεταβολζσ 
ςε μεκόδουσ παραγωγισ και προϊόντα. Επίςθσ, λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα όςον αφορά 
τισ εν λόγω καταγγελίεσ και τυχόν ελλείψεισ που βρζκθκαν. ςε προϊόντα που επθρζαηαν 
τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ πιςτοποίθςθσ και τεκμθριϊνει για τισ ενζργειεσ που 
λιφκθκαν. 

23) Ο Επιχειρθματίασ ζχει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει το Κόςτοσ Ελζγχου και 
Ριςτοποίθςθσ κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ποςό προκφπτει από τον Τιμοκατάλογο 
υπθρεςιϊν του(επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………….…………………..,  όπωσ τροποποιείται και ιςχφει 
κάκε φορά και ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςθσ.  

24) Ο Επιχειρθματίασ εξουςιοδοτεί τον (επωνυμία ΟΕ&Ρ)…………….…………………..,   για 
τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν τθν επιχείρθςθ ςτθν ΘΒΔ ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν ΥΑ αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ. 

 
Ε. Αποτελζςματα Ελζγχων και Ενςτάςεισ 

Στθν περίπτωςθ που ο Επιχειρθματίασ αμφιςβθτεί τα αποτελζςματα του ελζγχου, 
προβαίνει ςε γραπτι ζνςταςθ προσ τον(επωνυμία ΟΕ&Ρ) ………………….………………….., 
Στθν περίπτωςθ που ο Επιχειρθματίασ αμφιςβθτεί τα αποτελζςματα των 
εργαςτθριακϊν αναλφςεων, αναλφονται τα αντιδείγματα με δικά του ζξοδα από το ίδιο 
εργαςτιριο, το οποίο είναι ςυμβεβλθμζνο με τον(επωνυμία ΟΕ&Ρ)………………………………  
Εάν τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ του αντιδείγματοσ δικαιϊςουν τον Επιχειρθματία, 
του επιςτρζφονται τα χριματα που ζχει δαπανιςει για τον επανζλεγχο των δειγμάτων. 
 
 
Σ. Τποχρεϊςεισ  
Ο (επωνυμία ΟΕ&Ρ) ……………………………….……  

1) Διενεργεί με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ζλεγχο επαλικευςθσ των δθλωκζντων 
ςτοιχείων τθσ εκμετάλλευςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθλωκεί, και ςυντάςςει εντόσ 
(αναγράφεται το χρονικό διάςτθμα…………πχ δφο μινεσ)ζκκεςθ, ςτθν οποία 
προςδιορίηονται οι ελλείψεισ και τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν. Θ ζκκεςθ 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλομζνουσ . 

2) Διενεργεί ζνα τουλάχιςτον επιτόπιο ζλεγχο ςτθν επιχείρθςθ ανά ζτοσ, κακϊσ και 
αιφνιδιαςτικοφσ ελζγχουσ, ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ κινδφνου . 

3) Ραρζχει επίςθμα αποδεικτικά ζγγραφα με τα οποία βεβαιϊνεται: 
Λ) Θ τιρθςθ από τον επιχειρθματία των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 
889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008. 
ΛΛ) Θ ςιμανςθ των παραγομζνων προϊόντων ωσ βιολογικά, θ οποία γίνεται όπωσ 
κακορίηεται ςτουσ Καν.(ΕΚ)834/2007, Καν.(ΕΚ)889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και 
ςτθν εκνικι νομοκεςία, όπωσ τροποποιοφνται και ιςχφουν. 

4) Δεν ευκφνεται ςε περίπτωςθ που εγερκοφν απαιτιςεισ για ευκφνθ λόγω ηθμιϊν από 
ελαττωματικά προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ  

5) Ενθμερϊνει τθν ΘΒΔ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αναφζρονται  ςτθν ΥΑ 
αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ. 
 
 
Η. Καταγγελία τησ φμβαςησ 
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1) Ο επιχειρθματίασ δφναται να καταγγείλει οποτεδιποτε τθν παροφςα  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και υπό τον όρο ότι κατά το 
χρόνο τθσ καταγγελίασ ζχει εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ. 

2) Ο(επωνυμία ΟΕ&Ρ)………………………..……………. δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ και 
αηθμίωσ τθ ςφμβαςθ όταν ο επιχειρθματίασ δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ του 
υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ που αναφζρονται  ςτθν ΥΑ 
αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ.  

3) Στθν περίπτωςθ που μετά τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ ο Επιχειρθματίασ ςυνάψει 
ςφμβαςθ με άλλο Οργανιςμό Ελζγχου & Ριςτοποίθςθσ, ο(επωνυμία 
ΟΕ&Ρ)………………………………….. ενεργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςτθν ΥΑ 
αρικ.……………/2015 του ΥΡΑΑ&Τ. 
 
Θ. Σροποποίηςη τησ φμβαςησ 
Σε κάκε περίπτωςθ που ο επιχειρθματίασ προςκζτει θ αφαιρεί ζκταςθ καλλιεργοφμενθσ 
γθσ ι /και αρικμό ηϊων ι τροποποιεί τισ  δραςτθριότθτεσ  που καλφπτει θ παροφςα 
ςφμβαςθ, ενθμερϊνει άμεςα τον(επωνυμία ΟΕ&Ρ)……………….…………………… 
προκειμζνου να τροποποιθκεί αντιςτοίχωσ θ παροφςα ςφμβαςθ. 
 
θτϊσ ςυμφωνείται ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι αναπροςαρμογι των όρων τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ δεν κα ιςχφει και δεν κα αναπτφςςει αποτελζςματα παρά μόνο 
εάν είναι ζγγραφθ και υπογεγραμμζνθ νομίμωσ και από τα δφο μζρθ. 
 
 
Θ. Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. θτϊσ ςυμφωνείται μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων ότι για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που τυχόν προκφψει από 
τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, αρμόδια είναι τα δικαςτιρια ………. 
 
Ι. Ενςτάςεισ/Παράπονα 

Οποιαδιποτε ζνςταςθ ι παράπονο, ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ, κα 
τακτοποιείται ςφμφωνα με τθ Διαδικαςία Ραραπόνων και Ενςτάςεων του (επωνυμία 
ΟΕ&Ρ) …………………………………., θ οποία κοινοποιείται ςτον “Συμβαλλόμενο Ρελάτθ’’ με 
ευκφνθ του ο(επωνυμία ΟΕ&Ρ) …………………………….. λαμβάνει μζριμνα ϊςτε να τθρείται 
ενιμεροσ ο “Συμβαλλόμενοσ Ρελάτθσ’’ ςχετικά με τθν εξζλιξθ και τθ πορεία εξζταςθσ 
και επίλυςθσ τθσ ζνςταςθσ ι/και του παραπόνου. 
 
Οι υμβαλλόμενοι                                               
Για τον/την ………………………….. 

 
 
 
Ο Επιχειρηματίασ 
 
 
 

  
  
…………………………………………………… 
(ςφραγίδα, ονοματεπϊνυμο, 
υπογραφή) 

………………………………………………..….. 
(ςφραγίδα, ονοματεπϊνυμο, 
υπογραφή) 
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