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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αθήνα,  03/10/2017                   
Αριθ. Πρωτ.:2543/103240 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των 

Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 

25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο 

των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους 

όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 32 και 40 του ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. (α΄) του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την 

παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄78). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98). 

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν:  

α) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την 

επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 

(EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1). 

β) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική 

παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο 

παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1). 

γ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 

όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25). 

δ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 

«για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 

τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (L 191), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210). 
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3. Την αριθ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» 

(Β΄3755/21.11.2016). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ- ΟΡΙΣΜΟΙ- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και 

των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, 

σ. 25) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, την 

επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

 

 

Άρθρο 2 
Ορισμοί - πεδίο εφαρμογής 

1. α) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 των 

Κανονισμών 834/2007, 889/2008 και 1235/2008, και οι ορισμοί του άρθρου 2 των Κανονισμών 

852/2004 (EE L 139 της 30.4.2004, σ. 1), 853/2004 (EE L 139 της 30.4.2004, σ. 55), 854/2004 (EE 

L 139 της 30.4.2004, σ. 206), 882/2004 (EE L  191 της 30.4.2004, σ. 1) και 1169/2011 (EE L 304 

της 22.11.2011, σ. 18) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκαν και κάθε φορά ισχύουν.  

β) Επιπλέον των ορισμών της περ. (α΄), για τους σκοπούς της παρούσας, ως:  

αα) Πιστοποίηση νοείται η έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 68 του 

Κανονισμού 889/2008, μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μητρώου Οργανισμών 

Ελέγχου και Πιστοποίησης και επιχειρήσεων (ΗΒΔ) της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄3464/23.12.2014), μετά την 

πραγματοποίηση ελέγχων σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 

σε επιχειρήσεις ενταγμένες  στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 

και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών εγγράφων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους. 

ββ) Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι νοούνται οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται χωρίς 

προειδοποίηση.  

γγ) Υποτροπή νοείται η επανάληψη της ίδιας μη συμμόρφωσης εντός δύο (2) ετών από τη 

χρονική στιγμή που αυτή διαπιστώθηκε και καταγράφηκε σε σχετική έκθεση ελέγχου. 

δδ) Απόκλιση νοείται η μη συμμόρφωση που αφορά στη μη τήρηση των απαιτήσεων της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία σε ήσσονος σημασίας ζητήματα 

τα οποία δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων και δεν επιφέρουν την 

επιβολή κυρωτικών μέτρων στους επιχειρηματίες. 

εε) Παρατυπία νοείται  η μη συμμόρφωση που αφορά στη μη τήρηση των απαιτήσεων της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία επηρεάζει την 
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ακεραιότητα των προϊόντων ως βιολογικών, χωρίς όμως παρατεταμένα και διαρκή δυσμενή 

αποτελέσματα όσον αφορά στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην 

αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου. Η ανωτέρω μη συμμόρφωση δεν οφείλεται 

σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις.  

στστ) Παράβαση νοείται η μη συμμόρφωση που αφορά τη μη τήρηση των απαιτήσεων της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία επηρεάζει την 

ακεραιότητα των προϊόντων ως βιολογικών, έχοντας παρατεταμένα και διαρκή δυσμενή 

αποτελέσματα όσον αφορά στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην 

αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου.  

ζζ) Διορθώσεις νοούνται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ελεγχόμενο 

με στόχο την άρση των επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει οι διαπιστωθείσες μη 

συμμορφώσεις. 

ηη) Διορθωτικές ενέργειες νοούνται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον 

ελεγχόμενο με στόχο την αποφυγή επανάληψης των διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων. 

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού 834/2007, οι διατάξεις της 

παρούσας απόφασης εφαρμόζονται: 

α) Στα γεωργικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 834/2007 και στις 

επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου.  

β) Σε κάθε επιχειρηματία που αναθέτει σε τρίτους, ως υπεργολάβους, μέρος ή το σύνολο των 

δραστηριοτήτων παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής ή διάθεσης 

βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του 

Κανονισμού 834/2007. 

γ) Στους υπεργολάβους της περ. (β΄) της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κανονισμού 834/2007 και την περ. (β΄) του άρθρο 86 του 

Κανονισμού 889/2008. 

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται σε: 

α) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του 

Κανονισμού 834/2007. 

β) Στα άλλα είδη ζώων, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 889/2008 

και στα άλλα ζώα υδατοκαλλιέργειας, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 25α του ιδίου 

ως άνω Κανονισμού, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Κανονισμού 889/2008. 

γ) Μη εκτρεφόμενα ψάρια και θηράματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Κανονισμού 834/2007. 

4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ της παρούσας δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που πωλούν 

απευθείας προσυσκευασμένα προϊόντα βιολογικής παραγωγής στον τελικό καταναλωτή ή 

χρήστη, υπό τον όρο ότι δεν τα παράγουν, δεν τα παρασκευάζουν, τα αποθηκεύουν μόνο σε 

χώρους που συνδέονται με τα σημεία πώλησης και δεν τα εισάγουν από τρίτη χώρα ούτε έχουν 

αναθέσει καμία τέτοια δραστηριότητα σε τρίτον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 

Κανονισμού 834/2007.  

5. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 

4264/2014 (Α΄118). 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Άρθρο 3 
Αρμόδια Αρχή 

Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (εφεξής Αρμόδια Αρχή) για την οργάνωση των επισήμων 

ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου V του 

Κανονισμού 834/2007, του Τίτλου IV του Κανονισμού 889/2008 και της παρούσας και ειδικότερα 

για: 

α) Τη συγκρότηση του συστήματος ελέγχου προϊόντων βιολογικής παραγωγής, σε εφαρμογή 

της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007.  

β) Την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση και την 

ανάκληση της έγκρισης,  σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 6 και 7, που αφορά στην 

ανάθεση στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης του άρθρου 5 της παρούσας (εφεξής 

ΟΕΠ),  της διενέργειας ελέγχων και πιστοποίησης στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 περ. (β΄) του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007,  

γ) Τον συντονισμό της αρχής εποπτείας του άρθρου 4 και των φορέων ελέγχου του άρθρου 5 

της παρούσας σε εφαρμογή της περ. (ε΄) της παρ. 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007.  

δ) Την απόδοση κωδικού αριθμού σε κάθε εγκεκριμένο ΟΕΠ, για την εφαρμογή της παρ. 10 του 

άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007.  

ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Κανονισμού 889/2008, την αναδρομική αναγνώριση, 

μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΟΕΠ, ότι αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής 

οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού 

889/2008 και τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας . 

στ) Την αποστολή των πληροφοριών σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 92α του Κανονισμού 889/2008.  

ζ) Την κατάρτιση καταλόγου σκευασμάτων, που αφορά στα: 

αα) λιπάσματα, βελτιωτικά του εδάφους και θρεπτικά συστατικά για τη χρήση τους στη 

βιολογική παραγωγή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 889/2008, σε 

συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών της 

Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφο-υδατικών πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ και 

το Τμήμα Εδαφολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ),  

ββ) παρασιτοκτόνα και προϊόντα φυτοπροστασίας για τη χρήση τους στη βιολογική 

παραγωγή, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 889/2008, σε συνεργασία με το 

αρμόδιο Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο, 

γγ) πρώτες ύλες ζωοτροφών για τη χρήση τους στη βιολογική κτηνοτροφία, σύμφωνα με το 

Παράρτημα V του Κανονισμού 889/2008, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση 

Διατροφής  Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων του ΥΠΑΑΤ. 

η) Την έγκριση των εισηγήσεων των ΟΕΠ για την απαγόρευση εμπορίας των προϊόντων της περ. 

(α΄) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας με μνεία της βιολογικής μεθόδου παραγωγής στην 

επισήμανση και στη διαφήμιση και για την αναστολή της πιστοποίησης των επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με την περ. (δ΄) της παρ. 2 του άρθρου 19 της παρούσας και τον καθορισμό του 

χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης, σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 30 του Κανονισμού 834/2007.  

θ) Την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση Απόφασης 

επιβολής διοικητικού χρηματικού προστίμου σε μη ενταγμένους επιχειρηματίες στο σύστημα 

ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, σύμφωνα με την περ. (β΄) της παρ. 5 του άρθρου 21 της 

παρούσας. 

ι) Την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση απόφασης 

επιβολής κυρώσεων στους εγκεκριμένους ΟΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 16 και 17  της 

παρούσας. 

ια) Την εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναστολή και την 

ανάκληση της έγκρισης των ΟΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 
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ιβ) Την καταχώριση των δεδομένων ελέγχων βιολογικής παραγωγής στο Πολυετές Εθνικό 

Σχέδιο Ελέγχου (ΠΟΕΣΕ) και στην Ετήσια Έκθεση των άρθρων 41 και 44 του Κανονισμού 

882/2004, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 92στ του Κανονισμού 889/2008. 

ιγ) Την αποστολή στην Επιτροπή των στοιχείων των άρθρων 35 και 36 του Κανονισμού 

834/2007 και των στατιστικών στοιχείων και των πληροφοριών των άρθρων 93 και 94 του 

Κανονισμού 889/2008. 

ιδ) Την υποβολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την 1η Μαΐου κάθε 

έτους λεπτομερούς έκθεσης αξιολόγησης του συστήματος ελέγχου για το έτος που προηγήθηκε 

και η οποία αφορά: 

αα) Στην επίβλεψη των εγκεκριμένων ΟΕΠ από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 

15 της παρούσας. 

ββ) Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

γγ) Στις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις των ελεγχομένων επιχειρηματιών από τους ΟΕΠ 

και τις τυχόν επιβληθείσες αντίστοιχες κυρώσεις.  

δδ) Στις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις των επιβλεπομένων ΟΕΠ από τον ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ και τις τυχόν επιβληθείσες αντίστοιχες κυρώσεις. 

εε) Στα στατιστικά στοιχεία βιολογικής παραγωγής.  

στστ) Στις αστοχίες, ελλείψεις και παραλείψεις των ΟΕΠ καθώς και του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.  

ζζ) Στις προτάσεις διορθωτικών ενεργειών με στόχο την άρση των επιπτώσεων που έχουν 

προκαλέσει οι διαπιστωθείσες αστοχίες, ελλείψεις και παραλείψεις, τον προτεινόμενο 

χρόνο υλοποίησής τους καθώς και εισηγήσεις που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του 

συστήματος ελέγχου και γενικότερα του τομέα της βιολογικής παραγωγής. 

 
 

Άρθρο 4 
Αρχή εποπτείας του συστήματος ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή 

1. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) ορίζεται ως αρμόδιος 

για: 

α) Την εποπτεία των ΟΕΠ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. (β΄) της παρ. 4 του άρθρου 

27 του Κανονισμού 834/2007. Για τον σκοπό αυτόν διενεργεί τακτικούς διοικητικούς και 

επιτόπιους ελέγχους στους ΟΕΠ και στους συμβεβλημένους με αυτούς επιχειρηματίες, 

σύμφωνα με  το άρθρο 15 της παρούσας, προκειμένου να επαληθευτεί ότι οι ΟΕΠ: 

αα) εκτελούν τα καθήκοντα ελέγχου και πιστοποίησης στον τομέα της βιολογικής παραγωγής 

που τους έχουν ανατεθεί από την Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας, 

ββ) τηρούν τα κριτήρια βάσει των οποίων έχουν εγκριθεί, σε εφαρμογή του άρθρου 6 της 

παρούσας και 

γγ) πραγματοποιούν αντικειμενικούς, ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς ελέγχους. 

β) Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σε μη ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και το 

συντονισμό του ελέγχου σε ενταγμένες επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν 

παρατυπίες και παραβάσεις για ελληνικά βιολογικά προϊόντα που έχουν εντοπιστεί στην 

αγορά άλλων κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες έχουν  κοινοποιηθεί στην Αρμόδια Αρχή μέσω 

ανάρτησης στο ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για την Βιολογική Γεωργία 

(OFIS) ή κατόπιν καταγγελίας. Εν συνεχεία ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  ενημερώνει εγγράφως την 

Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 της παρούσας. 

γ) Τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία πώλησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας των μη 

ενταγμένων επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας . 

δ) Τη διενέργεια δειγματοληψιών κατά τη πραγματοποίηση των ελέγχων των περ. (α’), (β’) και 

(γ’) της παρούσας παραγράφου. 

ε) Την εισήγηση στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας, για την επιβολή: 

αα) προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας, 

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



6 

 

ββ) κυρώσεων του άρθρου 16 της παρούσας . 

στ) Τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την τήρηση μητρώου ελεγκτών βιολογικής παραγωγής, 

την έκδοση του κανονισμού ένταξης των ελεγκτών σε αυτό καθώς και του κανονισμού 

λειτουργίας του, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 92γ του Κανονισμού 889/2008.  

ζ) Τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

ελεγκτών βιολογικής γεωργίας σε συνεργασία με φορείς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε 

βαθμίδας, του γεωτεχνικού κλάδου. Για  τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση των ανωτέρω 

προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά με τις ελεγκτικές αποδόσεις των ελεγκτών των 

ΟΕΠ, αποτελέσματα της εποπτείας του. 

2.  Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκπονεί:  

α) Σχέδιο δράσης κάθε έτος, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή το αργότερο μέχρι 31 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και το οποίο περιλαμβάνει: 

αα) τους διοικητικούς και τους επιτόπιους ελέγχους στους ΟΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας ,  

ββ) τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες της περ. (γ’)  της παρ. 1 του παρόντος άρθρου σε 

προϊόντα βιολογικής παραγωγής, με βάση την εκτίμηση κινδύνου. 

β) Απολογιστικά, λεπτομερείς εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 

τεκμηρίωση και αιτιολόγηση για τις τυχόν αστοχίες ή/και τροποποιήσεις του σχεδίου δράσης 

της περ. (α’), για το πρώτο εξάμηνο, μέχρι 31 Ιουλίου και για το δεύτερο εξάμηνο, μέχρι την 31 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: 

α) Αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3, σε μηνιαία βάση, κατάλογο των ελέγχων που 

έχει προγραμματίσει να διενεργήσει τον επόμενο μήνα, με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των 

υπό έλεγχο επιχειρήσεων και των ΟΕΠ. 

β) Αποστέλλει έκθεση ελέγχου, στην Αρμόδια Αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης  της καταγγελίας της 

περ. (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

γ) Αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή το αργότερο μέχρι την  31η Μαρτίου κάθε έτους: 

αα) ετήσια έκθεση του έτους που προηγήθηκε για τους ελέγχους που πραγματοποίησε 

σύμφωνα με τις περ. (α΄),(β΄) και (γ΄) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,  

ββ) τα δεδομένα βιολογικής παραγωγής του άρθρου 92στ του Κανονισμού 889/2008,  

γγ) συγκεντρωτικό κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκαν 

κυρωτικά μέτρα από το σύνολο των ΟΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας, την 

περιγραφή των μη συμμορφώσεων που διαπιστώθηκαν, καθώς και τις κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν,  

δδ) τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του άρθρου 93 του Κανονισμού 889/2008, για το 

προηγούμενο έτος.  

 

 
Άρθρο 5 

Φορείς Ελέγχου- ΟΕΠ 
1. Ως φορείς ελέγχου βιολογικών προϊόντων του πρώτου εδαφίου της περ. (β΄) της παρ. 4 του 

άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 ορίζονται οι εγκεκριμένοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

παρούσας, ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ). 

2. Οι ΟΕΠ έχουν την αρμοδιότητα: 

α) Της ένταξης των επιχειρήσεων που παράγουν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, εισάγουν, 

εξάγουν ή διαθέτουν προϊόντα βιολογικής παραγωγής, στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 

του Κανονισμού 834/2007, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας  καθώς και της έκδοσης των 

αποδεικτικών εγγράφων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού 889/2008, σύμφωνα με την 

αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφαση όπως ισχύει.  
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β) Της διενέργειας των ελέγχων σε όλες τις συμβεβλημένες με αυτούς επιχειρήσεις που 

παράγουν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, εισάγουν, εξάγουν ή διαθέτουν προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής, για την εφαρμογή των άρθρων 27 παρ.3, 28 παρ.2, του Κανονισμού 

834/2007 καθώς και των άρθρων 63 έως 92 του Τίτλου IV του Κανονισμού 889/2008.  

γ) Της τήρησης ανά ελεγχόμενο επιχειρηματία φακέλου ελέγχου, με τα στοιχεία που ορίζονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας, ο οποίος είναι διαθέσιμος όποτε αυτός ζητηθεί από 

την Αρμόδια Αρχή και από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

δ) Της έκδοσης και χορήγησης του αποδεικτικού εγγράφου του Παραρτήματος ΧΙΙα του 

Κανονισμού 889/2008.  

ε) Της επιβολής στους συμβεβλημένους με αυτούς επιχειρήσεις των κυρώσεων του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 18. 

στ) Της διαβίβασης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τεκμηριωμένης έκθεσης ενεργειών σχετικά με την 

υλοποίηση της διαδικασίας αφαίρεσης ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής από 

προϊόντα στα οποία έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση που επηρεάζει τη βιολογική ιδιότητα 

τους.  

ζ) Της αποστολής, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους, όλων των δεδομένων και των 

στατιστικών στοιχεία των άρθρων 92στ και 93 του Κανονισμού 889/2008, καθώς και  κάθε 

άλλων στοιχείων που τους ζητείται από την Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εντός της 

τεθείσας κάθε φορά προθεσμίας. 

η) Της αποστολής, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους καταλόγου με τους επιχειρηματίες 

που έχουν ελεγχθεί  καθώς και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στις διαπιστωθείσες μη 

συμμορφώσεις.  

θ) Της εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 91 του Κανονισμού 889/2008 σε περίπτωση που 

υπάρξουν βάσιμες υπόνοιες για κάποιον επιχειρηματία ότι προτίθεται να διαθέσει στην αγορά 

προϊόν που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη 

βιολογικού τρόπου παραγωγής.  

ι) Της διαβίβασης στην Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: 

αα) Μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, της τεκμηρίωσης  για την εφαρμογή της 

διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου όσον αφορά στους διενεργούμενους ελέγχους της περ. (β΄) 

της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 92γ του Κανονισμού 

889/2008. 

ββ) Εντός της τελευταίας εβδομάδας κάθε μήνα του τρέχοντος έτους, τον προγραμματισμό 

τους για τη διενέργεια των ελέγχων του επόμενου μήνα της περ. (β΄) της παρούσας 

παραγράφου, καθώς και τον απολογισμό του προηγούμενου μήνα. Κάθε τροποποίηση του εν 

λόγω προγράμματος συνοδεύεται από πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.  

ια) Την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή τεκμηριωμένης εισήγησης προκειμένου οι επιχειρηματίες 

να εγκριθούν για: 

αα) το σχέδιο μετατροπής και τα μέτρα ελέγχου για τις περιπτώσεις των εκμεταλλεύσεων 

που δραστηριοποιείται με παράλληλη παραγωγή, σε εφαρμογή της υποπερ. (v) της περ. (α΄) 

της παρ. 1 του άρθρου 40 του Κανονισμού 889/2008, και 

ββ) την αναδρομική αναγνώριση της  περιόδου μετατροπής αγροτεμαχίων, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού 889/2008. 

ιβ) Της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους ΟΕΠ καθώς και με τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και την 

Αρμόδια Αρχή, σε εφαρμογή του άρθρου 92 του Κανονισμού 889/2008. 

ιγ) Της εισήγησης προς στην Αρμόδια Αρχή,  για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης της 

εμπορίας προϊόντων με μνεία περί της βιολογικής μεθόδου παραγωγής, στην επισήμανση και 

στη διαφήμιση τους, για τις συμβεβλημένες με αυτούς επιχειρήσεις, σε εφαρμογή του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κανονισμού 834/2007.  

3. Οι ΟΕΠ υποχρεούνται να δέχονται τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 

σύμφωνα με  την  περ. (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΕΠ 

 
Άρθρο 6 

Διαδικασία έγκρισης ιδιωτικών φορέων ως Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης  
1. Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 27 του Κανονισμού 

834/2007, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής εγκρίνονται 

ως ΟΕΠ οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 

6 του ως άνω αναφερόμενου άρθρου  και σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.  

2. Για την έγκρισή τους ως ΟΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς υποβάλλουν στην Αρμόδια 

Αρχή αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ , συνοδευόμενη από:  

α) Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Φορέα 

Διαπίστευσης για το πρότυπο ΕΝ ISO/ΙΕC 17065, σε εφαρμογή της περ. (γ’) της παρ. 5 του 

άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007.  

β) Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και του σχετικού εγγράφου για 

τη νόμιμη εκπροσώπησή του. 

γ) Κατάλογο ελεγκτών ανά πεδίο, σε εφαρμογή της υποπερ.(ii) της περ. (β΄) της παρ. 5 του 

άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 καθώς και σχέδιο εναλλαγής ελεγκτών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υποπερίπτωση εε) της περιπτώσεως α) της παρ. 1 του άρθρου 15.  

δ) Το οργανόγραμμα λειτουργίας του, με τα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που 

κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις, καθώς και των τυχόν επιτροπών και 

συμβουλίων που λειτουργούν στον ΟΕΠ. 

ε) Ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για το κάθε 

εκδιδόμενο έντυπο από τον ΟΕΠ. 

στ)  Περιγραφή της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού του, καθώς και της 

διαπιστευμένης εργαστηριακής του υποδομής για τη διενέργεια των απαιτούμενων 

εργαστηριακών αναλύσεων, ή όταν δεν διαθέτει δική του υποδομή, αποδεικτικά έγγραφα για 

τη συνεργασία του με εργαστήρια της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, τα οποία 

διαπιστεύονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 882/2004 και τα οποία πρέπει να 

καλύπτουν τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων αναλύσεων.  

ζ) Τις εφαρμοζόμενες τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης ανά πεδίο 

πιστοποίησης, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα εντύπων, σύμφωνα με την περ. (γ΄) του 

άρθρου 92ε του Κανονισμού 889/2008.  

η) Υπεύθυνη δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από ενδεχόμενη σύγκρουση 

συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται, υπογεγραμμένη 

από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

3. Η έγκριση των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών φορέων ως ΟΕΠ χορηγείται για τα εξής, 

μεμονωμένα ή/και σε συνδυασμό, πεδία: 

α) Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα.  

β) Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα. 

γ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, φύκια και ζύμες. 

δ) Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια. 

ε) Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα. 

στ) Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές. 

4. Η Αρμόδια Αρχή μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την αποδοχή ή την απόρριψη της 

αίτησης, ο οποίος με απόφασή του, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει τον 
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αιτούντα ιδιωτικό φορέα ως ΟΕΠ και του αναθέτει τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 ή απορρίπτει 

την αίτησή του.  

5. Οι εγκεκριμένοι ΟΕΠ, μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εγγράφονται στο τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου 

και Πιστοποίησης και τους αποδίδεται κωδικός αριθμός σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 

του Κανονισμού 834/2007. 

6. Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι ΟΕΠ προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας, είναι ισότιμες μεταξύ τους.  

7. Μετά την απόφαση έγκρισης του ιδιωτικού φορέα ως ΟΕΠ, η Αρμόδια Αρχή αποστέλλει στον 

ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ αντίγραφο των στοιχείων της παρ. 2  

8. Για κάθε τροποποίηση που πραγματοποιούν οι ΟΕΠ στα στοιχεία της παρ. 2 μετά την έκδοση 

της απόφασης έγκρισής τους ενημερώνουν γραπτά την Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 
 

 
Άρθρο 7   

Διαδικασία αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των ιδιωτικών φορέων ως Οργανισμών 
Ελέγχου και Πιστοποίησης  

1. α) Σε περίπτωση αναστολής της έγκρισης του ΟΕΠ: 

αα) Λόγω αναστολής της διαπίστευσης του ΟΕΠ κατά ISO 17065 από τον Φορέα 

Διαπίστευσης: 

i) Ο ΟΕΠ ενημερώνει γραπτά την Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, το αργότερο 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης από τον Φορέα 

Διαπίστευσης, της απόφασης αναστολής στον ΟΕΠ. 

ii) Η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό την αναστολή της απόφασης έγκρισης του 

ΟΕΠ, όσον αφορά τον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό 

της αναστολής διαπίστευσης.  

iii) Ο ΟΕΠ ενημερώνει γραπτά τους παραγωγούς, το αργότερο, εντός δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία επίδοσης από τον Φορέα Διαπίστευσης της απόφασης 

αναστολής της έγκρισης με κοινοποίηση στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. 

iv) Ο ΟΕΠ ή και ο φορέας διαπίστευσης ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για την ημερομηνία 

λήξης της αναστολής της διαπίστευσης  και την επαναφορά του ΟΕΠ στην πρότερη 

κατάσταση και στη συνέχεια η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό την ανάκληση της 

απόφασης αναστολής έγκρισης. 

ββ) Λόγω επιβολής των κυρωτικών μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 16 της παρούσας: 

i) Η Αρμόδια Αρχή εισηγείται την έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναστολής της έγκρισης 

του ΟΕΠ όσον αφορά τον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα ίσο με 

αυτό της απόφασης μη συμμόρφωσης της περ. (γ’) της παρ. 2 του άρθρου 15.  

ii) Ο ΟΕΠ ενημερώνει γραπτά τους παραγωγούς, το αργότερο,  εντός δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με κοινοποίηση 

στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

β) Οι ΟΕΠ των οποίων η έγκριση έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις περ. (αα΄) και (ββ΄): 

αα) Δεν δύνανται να συνάψουν Συμβάσεις Ένταξης νέων Επιχειρηματιών στο Σύστημα 

Ελέγχου.  

ββ ) Δεν δύνανται να προβαίνουν σε τροποποιήσεις υφιστάμενων Συμβάσεων Ένταξης στο 

Σύστημα Ελέγχου. 

γγ) Δεν δύνανται να διενεργούν ελέγχους και να εκδίδουν αποδεικτικά έγγραφα, μέσω της 

ΗΒΔ, στο πλαίσιο του άρθρου 5 της παρούσας. 

δδ) Υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν τυχόν αιτήματα συμβεβλημένων με αυτούς 

επιχειρηματιών, για την αλλαγή ΟΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.  

2. α) Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης του ΟΕΠ: 
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αα) Λόγω ανάκλησης της διαπίστευσης κατά ISO 17065 από τον Φορέα Διαπίστευσης: 

i) Ο ΟΕΠ ενημερώνει σχετικά γραπτά την Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ το 

αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης από τον 

Φορέα Διαπίστευσης της απόφασης ανάκλησης στον ΟΕΠ. 

ii) Η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 

ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ όσον αφορά τον τομέα της βιολογικής παραγωγής και της 

ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 5. Η απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται σε 

ΦΕΚ 

iii) Ο ΟΕΠ ενημερώνει γραπτά τους παραγωγούς, το αργότερο, εντός δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, από τον Φορέα Διαπίστευσης, της απόφασης 

ανάκλησης της έγκρισης με κοινοποίηση στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.  

ββ) Λόγω επιβολής της κύρωσης της περ. (γ΄) της παρ. 2 του άρθρου 16: 

i) Η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 

ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ όσον αφορά τον τομέα της βιολογικής παραγωγής. Η 

σχετική απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. 

ii) Ο ΟΕΠ ενημερώνει γραπτά τους παραγωγούς, το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με κοινοποίηση 

στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. 

γγ) Σε περίπτωση οικειοθελούς παύσης λειτουργίας του ΟΕΠ: 

i) Ο ΟΕΠ ενημερώνει γραπτά όλους τους επιχειρηματίες που έχουν ενεργή Σύμβαση 

Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου μαζί του, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία της 

προγραμματισμένης παύσης λειτουργίας του, προκειμένου να διεκπεραιώσει τα αιτήματα 

τους για τη μεταγραφή τους σε άλλον ΟΕΠ με κοινοποίηση στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. 

ii) Η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 

ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ όσον αφορά στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.  Η 

απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. 

β) Οι ΟΕΠ των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί σύμφωνα με τις περ. (αα’), (ββ’) και (γγ’): 

αα) υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα των επιχειρηματιών που έχουν ενεργή 

Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου μαζί τους για τη μεταγραφή τους σε άλλον ΟΕΠ 

εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα. Οι επιχειρηματίες που δεν υποβάλλουν αίτημα 

μεταγραφής σε άλλο ΟΕΠ στο χρονικό αυτό διάστημα παύουν να είναι ενταγμένοι στο 

σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία. 

ββ) Παραδίδουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα τηρούμενα αρχεία των επιχειρηματιών που δεν 

έχουν  υποβάλει αίτημα  για μεταγραφή σε άλλον ΟΕΠ στο χρονικό διάστημα που 

προβλέπεται στην υποπερ. (αα΄).  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Άρθρο 8   
Διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 

834/2007  
 

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Κανονισμού 834/2007, προκειμένου ένας επιχειρηματίας να 

ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του ιδίου ως άνω Κανονισμού υποβάλλει σε έναν 

εκ των εγκεκριμένων ΟΕΠ της επιλογής του, αίτηση συνοδευόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση 

Επιχειρηματία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, με την οποία δεσμεύεται για την τήρηση των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του Κανονισμού 889/2008 και για την ορθότητα των 

στοιχείων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. 

2. Μετά τον έλεγχο επαλήθευσης των στοιχείων από τον ΟΕΠ στον οποίο υπέβαλε την αίτηση της 

παρ. 1 και σύμφωνα με την περ. (στ΄) της παρ. 1 του άρθρου 18 της παρούσας, ο επιχειρηματίας 
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συνάπτει μαζί του Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου (εφεξής Σύμβαση), σύμφωνα με το 

Παράρτημα IV.  

3. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο ΟΕΠ καταχωρίζει στην ΗΒΔ τα στοιχεία της περ. (4α) του 

άρθρου 4 της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Β΄3464/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

4.α) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος επιχειρηματία ενταγμένου στο σύστημα ελέγχου, για 

αναδρομική αναγνώριση οποιασδήποτε προηγούμενης χρονικής περιόδου ως μέρος της 

περιόδου μετατροπής, σε αγροτεμάχια για έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την 

περιπτ. (ε΄) του άρθρου 3 της παρούσας, το αίτημα υποβάλλεται στον ΟΕΠ και θα πρέπει να 

συνοδεύεται: 

αα. από τεκμηρίωση ότι στα αγροτεμάχια εφαρμόστηκαν μέτρα που εμπίπτουν στην  

περίπτωση (α’) της παρ. 2 του άρθρου 36  του Κανονισμού 889/08 ή 

ββ. από σχετική γνωμάτευση από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), στην περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκονται τα αγροτεμάχια, μετά από 

επιτόπιο έλεγχο  ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν 

χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη βιολογική παραγωγή για περίοδο 

τουλάχιστον 3 ετών, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού 

889/08. Στην γνωμάτευση της ΔΑΟΚ θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού 

των αγροτεμαχίων. 

β) Ο ΟΕΠ μετά από αξιολόγηση του αιτήματος και εφόσον έχει σύμφωνη γνώμη, διαβιβάζει το 

αίτημα με την τεκμηριωμένη εισήγηση του στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση. 

 

 

Άρθρο 9   
Υποχρεώσεις των ενταγμένων στο σύστημα ελέγχου  

Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου υποχρεούται: 

α) Να τηρεί ατομικό φάκελο με τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας για 

τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, και να τα θέτει, όποτε  του ζητείται, στη διάθεση του αρμόδιου 

ΟΕΠ και του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των ελέγχων τους. 

β) Να ενημερώνει γραπτά, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τον αρμόδιο για τον 

έλεγχό του ΟΕΠ, για κάθε τροποποίηση που αφορά στην περιγραφή της εκμετάλλευσης ή στα 

μέτρα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας καθώς 

και για τις αλλαγές στις αρχικές απαιτήσεις ελέγχου των άρθρων 70, 74, 80, 82, 86 και 88 του 

Κανονισμού 889/2008.  

γ) Να αποδέχεται τον έλεγχο και να συνεργάζεται με τους ελεγκτές του αρμόδιου ΟΕΠ, του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ και των ελεγκτικών οργάνων της ΕΕ, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους 

χώρους και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, καθώς και στα απαιτούμενα, από την ισχύουσα 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, αρχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Κανονισμού 889/2008. 

δ) Να επιτρέπει στους ελεγκτές του αρμόδιου ΟΕΠ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τη λήψη δειγμάτων, 

με σκοπό την υποβολή τους σε ανάλυση για την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και 

ουσιών στη βιολογική παραγωγή και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα. 

ε) Να συνυπογράφει την έκθεση ελέγχου, τα πρακτικά λήψης δειγμάτων και να καταγράφει τις 

τυχόν επιφυλάξεις του σε περίπτωση διαπίστωσης και καταγραφής μη συμμορφώσεων από τον 

ελεγκτή του αρμόδιου ΟΕΠ ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του για 

τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου ή/και της δειγματοληψίας.  

στ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων υποχρεούται να : 

αα) προβαίνει σε διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες.  
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ββ) ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τους πελάτες του και να διασφαλίζει ότι αφαιρούνται 

από την επισήμανση των προϊόντων και από τη διαφήμιση αυτών ενδείξεις, όροι, σήματα και 

λογότυποι, μέσω των οποίων γίνεται μνεία στην μέθοδο της βιολογικής παραγωγής, 

γγ) αποστέλλει στον αρμόδιο ΟΕΠ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 

λήψη της εντολής απόσυρσης από αυτόν των ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής, γραπτή τεκμηρίωση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση 

της εν λόγω διαδικασίας απόσυρσης.  

ζ) Να ακολουθεί τις διαδικασίες των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 91 του 

Κανονισμού 889/2008. 

η) Να ενημερώνει τον συμβεβλημένο με αυτόν ΟΕΠ για την επικείμενη εισαγωγή ή και εξαγωγή 

βιολογικών προϊόντων από ή σε Τρίτες χώρες, καθώς και να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση τους. 

θ) Να πληροφορεί τον συμβεβλημένο με αυτόν ΟΕΠ για τις τυχόν κυρώσεις που του έχουν 

επιβληθεί από άλλους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς και οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της 

μονάδας του.  

ι) Να υποβάλει αίτημα μεταγραφής σε νέο ΟΕΠ στην περίπτωση που γίνεται ανάκληση της 

έγκρισης λειτουργίας του ΟΕΠ με τον οποίο είναι συμβεβλημένος στο χρονικό διάστημα που 

ορίζεται στην υποπερ. (αα’) της περ. (β΄) της παρ.2 του άρθρου 7 της παρούσας. 

 

 

 
Άρθρο 10   

Διαδικασία αλλαγής ΟΕΠ από επιχειρήσεις ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου  
 

1. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 92 του Κανονισμού 889/2008, ο επιχειρηματίας που 

είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 και ο οποίος 

επιθυμεί να αλλάξει ΟΕΠ, υποβάλλει αίτηση σε έναν εκ των υπολοίπων εγκεκριμένων ΟΕΠ της 

επιλογής του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 και καταγγέλλει εγγράφως την ισχύουσα 

σύμβαση με τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕΠ, ενημερώνοντάς τον για τα στοιχεία του νέου 

ΟΕΠ, στον οποίον υποβλήθηκε η αίτηση.  

2. Ο  ΟΕΠ οφείλει να κάνει αποδεκτή τη καταγγελία της ισχύουσας σύμβασης του αιτούμενου  

επιχειρηματία, το αργότερο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, εφόσον: 

α) έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία που απορρέουν από τους 

σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης Σύμβασης, 

β) ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται σε προγραμματισμένο έλεγχο του ΟΕΠ, σύμφωνα με 

την υποπερ. (ββ΄),  περ. (ι΄), της παρ. 2, του άρθρου 5 της παρούσας της παρούσας. 

γ) ο ΟΕΠ δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ευρημάτων  που προέκυψαν από 

έλεγχο του επιχειρηματία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας, πριν 

από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης από αυτόν.  

3. Ο ΟΕΠ, ο οποίος έχει δεχτεί αίτημα ένταξης από έναν επιχειρηματία, ζητά εγγράφως από τον 

ΟΕΠ με τον οποίο ήταν συμβεβλημένος ο εν λόγω επιχειρηματίας, αντίγραφο του τηρούμενου 

ατομικού φακέλου ελέγχου με τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας , καθώς και 

του αντίστοιχου ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 

2289/161795/19.12.2014 Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο "παλιός" ΟΕΠ οφείλει να 

αποστείλει τους ανωτέρω φακέλους στον νέο ΟΕΠ εντός, το αργότερο, δύο (2) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης από τον «παλιό» ΟΕΠ. 

4. Αν υφίστανται μια ή περισσότερες εκκρεμότητες της παρ. 2, ο ΟΕΠ ενημερώνει σχετικά την 

επιχείρηση και τον νέο ΟΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταγγελία της 

Σύμβασης.  Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ του ΟΕΠ και του 

επιχειρηματία, ο ΟΕΠ οφείλει να αποδέχεται την καταγγελία της σύμβασης εφόσον ο 

επιχειρηματίας έχει προβεί σε προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.  
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5. Αφού παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των (10) εργασίμων ημερών της παρ. 2, εφόσον ο 

συμβεβλημένος ΟΕΠ δεν βεβαίωσε εγγράφως τον αιτούντα επιχειρηματία ότι συντρέχει κώλυμα 

των περ. (α’), (β’) και (γ΄) της παρ. 2 του άρθρου 10, η μεταξύ τους σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 

Στην περίπτωση αυτή ο «παλιός» ΟΕΠ υποχρεούται να διαβιβάσει τον τηρούμενο σε αυτόν 

φάκελο του επιχειρηματία στο «νέο» ΟΕΠ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

6. Μετά την τεκμηριωμένη ημερομηνία άρσης των τυχόν εκκρεμοτήτων της παρ. 2, ο παλιός ΟΕΠ 

οφείλει να κάνει αποδεκτή την καταγγελία της Σύμβασης, το αργότερο, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών. Αφού παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων  ημερών και ο 

«παλιός» ΟΕΠ δεν αποστείλει το φάκελο, λύεται αυτοδίκαια η  μεταξύ τους σύμβαση. 

7. Οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες αλληλογραφίας/επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων μερών πρέπει να γίνονται με τεκμηρίωση, ειδικότερα όσον αφορά στις 

ημερομηνίες διεκπεραίωσης για την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

8. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στον νέο ΟΕΠ, αυτός ελέγχει τα στοιχεία και συνάπτει  νέα 

Σύμβαση με τον επιχειρηματία, το αργότερο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

αποστολή του φακέλου σε αυτόν. 

9. Αν στην επιχείρηση έχουν επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για διαπιστωμένες μη 

συμμορφώσεις από τον προηγούμενο ΟΕΠ, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αλλαγή 

του ΟΕΠ και η εφαρμογή τους επιβλέπεται από τον νέο ΟΕΠ.  

10. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, για την εφαρμογή του άρθρου 63 του Κανονισμού 

889/2008, ο επιχειρηματίας, βάσει των παραστατικών εγγράφων που τηρεί στον φάκελο ελέγχου 

(τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) υπολογίζει και καταγράφει τις συγκεκριμένες παρτίδες ή/και 

ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.  Στη συνέχεια 

υπολογίζει τα αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης με τον  νέο ΟΕΠ. Τα αποτελέσματα του παραπάνω υπολογισμού καταγράφονται στο 

τηρούμενο σχετικό αρχείο και ελέγχονται για την ορθότητά τους κατά τον έλεγχο σύμφωνα με τη 

παρ. 10 του παρόντος άρθρου.  

11. Μετά την υπογραφή της νέας Σύμβασης, ο νέος ΟΕΠ προβαίνει εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της, στη διενέργεια φυσικού πλήρους ελέγχου, προκειμένου να 

εκδοθεί νέο ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο μέσω της ΗΒΔ. Έως την έκδοση του νέου 

αποδεικτικού εγγράφου εξακολουθεί να ισχύει το αποδεικτικό έγγραφο του προηγούμενου ΟΕΠ. 

12. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται για την αλλαγή ΟΕΠ από ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου 

επιχειρήσεις, μέσω της ΗΒΔ, σε εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 92 του 

Κανονισμού 889/2008.  

 

 
 

Άρθρο 11   

Τηρούμενα αρχεία 
 

1. Ο ΟΕΠ τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για κάθε επιχειρηματία που είναι συμβεβλημένος 

μαζί του, φάκελο ελέγχου, ο οποίος περιέχει: 
α) την αίτηση-δήλωση ένταξης του επιχειρηματία, 

β) ένα αντίγραφο της Σύμβασης,  

γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 63, της παρ. 3 του άρθρου 65 και 

των άρθρων 70, 74, 80, 82, 86 και 88 του Κανονισμού 889/2008, 

δ) το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή παρασκευής καθώς 

και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,  

ε) τις εκθέσεις ελέγχων, 

στ) τα πρακτικά δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί στον εν λόγω επιχειρηματία εν 

και τα αποτελέσματά τους,  

ζ) τα έγγραφα αποφάσεων πιστοποίησης, 
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η) τα εκδοθέντα αποδεικτικά έγγραφα, 

θ) τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, επιβληθείσες κυρώσεις καθώς και τις διορθώσεις και 

διορθωτικές ενέργειες που επιβλήθηκαν για την άρση των επιπτώσεων,  

ι) τη σχετική με τους ελέγχους αλληλογραφία με τον επιχειρηματία και τις Αρμόδιες Αρχές των 

άρθρων 3 και 4 της παρούσας ή άλλες δημόσιες αρχές.  

ια) στην περίπτωση εισαγωγέα, τα φωτοαντίγραφα των Πιστοποιητικών Ελέγχου του άρθρου 13 

του Κανονισμού 1235/2008 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

2. Κάθε επιχειρηματίας υποχρεούται να τηρεί ατομικό φάκελο σύμφωνα με την παρ. α΄ του 

άρθρου     9,  με τα παρακάτω αρχεία: 

α) αντίγραφα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και της 

Σύμβασης και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου. 

β) το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή παρασκευής, καθώς 

και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, 

γ) αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχων και των πρακτικών δειγματοληψιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί, 

δ) την αλληλογραφία του επιχειρηματία με τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕΠ και με τις 

Αρχές των άρθρων 3 και 4,  

ε) τις τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, τις διορθωτικές ενέργειες και τις κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν, 

στ) τις τυχόν άδειες παρέκκλισης που του έχουν δοθεί από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού 834/2007, της παρ. 4 του άρθρου 9, των  παρ. 1 και 2 

του άρθρου 18, της παρ. 4 του άρθρου27, της παρ. 1 του άρθρου 29, άρθρου 39, της παρ. 2 του 

άρθρου 40 , άρθρου 42, άρθρο 47 του Κανονισμού 889/208 και των υπ’ αριθ. 95767/6-8-10, 

(Β΄1343/ 2010),  245100/06-02-2006, (Β’177/13-02-2006)  και 295194/22.4.20109 

(Β΄756/24.4.2009) αποφάσεων,  

ζ) στην περίπτωση του εισαγωγέα, τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών ελέγχου του άρθρου 13 

του Κανονισμού 1235/2008 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες,  

η) αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ,  

θ) αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τη νόμιμη 

λειτουργία των επιχειρήσεων  

ι) ημερολόγιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα, το οποίο 

υπογράφεται από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΟΕΠ ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  

ια) τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 66 του Κανονισμού 889/2008.  

 

 

 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ  

 
Άρθρο 12  

Εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 
1. Βιολογικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως 

βιολογικά, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού 834/2007 και τις διατάξεις του Καν. 

(ΕΚ) 1235/2008. 

2. α) Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ), ή και οι 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, κατά 

περίπτωση, ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της αποστολής  των εισαγόμενων 
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προϊόντων  βιολογικής παραγωγής φυτικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες και τη θεώρηση του 

σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Κανονισμού 

1235/2008.  

β) Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τον 

έλεγχο της αποστολής των εισαγόμενων προϊόντων βιολογικής παραγωγής ζωικής προέλευσης 

από Τρίτες Χώρες και τη θεώρηση του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 

8 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1235/2008.  

γ) Τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών του 

ΥΠΑΑΤ ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της αποστολής του εισαγόμενου 

πολλαπλασιαστικού υλικού βιολογικής παραγωγής (σπόροι σποράς και λοιπό 

πολλαπλασιαστικό υλικό) από Τρίτες Χώρες και τη θεώρηση του σχετικού πιστοποιητικού 

ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1235/2008.   

δ) Οι Επόπτες Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Κ.Ζ.) αφενός των Εργαστηρίων Ελέγχου 

κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.) του ΥΠΑΑΤ καθώς και οι Επόπτες Κυκλοφορίας 

Ζωοτροφών (Ε.Κ.Ζ.) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και τα τμήματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης των Αποκεντρωμένων Δ/νσεων του ΥΠΑΑΤ, ορίζονται ως οι αρμόδιες 

αρχές για τον έλεγχο των βιολογικών ζωοτροφών κατά την εισαγωγή τους στη χώρα μας και 

από Τρίτες Χώρες και τη θεώρηση του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 

8 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1235/2008.   

 

                                             ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Άρθρο 13   

Κανόνες επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων 
Για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 

25 του Κανονισμού(ΕΚ) 834/2007 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 57, 58, 59, 60, 61 και 62 του 

Κανονισμού(ΕΚ) 889/2008, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού(ΕΚ) 

834/07.  

 

Άρθρο 14 
Εθνικό Σήμα  

Καθιερώνεται η προαιρετική χρήση εθνικού σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων 

βιολογικής παραγωγής  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του καν. (ΕΚ) 

834/2007 του Συμβουλίου. Λεπτομέρειες αναφορικά με τους όρους εκπόνησης του σήματος και 

τις προϋποθέσεις χρήσης του, θα καθοριστούν με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΛΕΓΧΟΙ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΛΕΓΧΟΙ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΕΠ 
 

Άρθρο 15 
Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους εγκεκριμένους ΟΕΠ 

1. Ο έλεγχος που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στους ΟΕΠ, περιλαμβάνει:  

α) Διοικητικό έλεγχο στην έδρα του ΟΕΠ  τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, σύμφωνα με τα 

άρθρα 92γ και 92ε του Κανονισμού  889/2008, και  ο οποίος αφορά στην επαλήθευση: 

αα) Της συμμόρφωσης του ΟΕΠ προς την τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου καθώς και της 

εφαρμογής της λεπτομερούς περιγραφής των μέτρων ελέγχου και των προφυλάξεων που 

αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό του. 

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



16 

 

Επιπρόσθετα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των τηρούμενων 

ατομικών φακέλων ελέγχου των συμβεβλημένων με τον ΟΕΠ επιχειρηματιών, καθώς και 

στους χειρισμούς του ΟΕΠ στις περιπτώσεις προσφυγών,  καταγγελιών, και στη διαχείριση 

γραπτών παραπόνων από επιχειρηματίες ή/και  το καταναλωτικό κοινό, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαδικασίες που έχει υποβάλει για την έγκριση του όπως προβλέπεται στην 

περ. (ζ’) της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας . 

ββ) Της τήρησης της υποχρέωσης που αφορά στην ελάχιστη συχνότητα των διενεργούμενων 

ελέγχων από τον ΟΕΠ σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 92γ του Κανονισμού 889/2008 καθώς και 

του άρθρου 18 της παρούσας . 

γγ)  Της τεκμηρίωσης  της εφαρμογής  της διαδικασίας ανάλυσης  με βάση την εκτίμηση 

κινδύνου που καταρτίζεται έτσι ώστε να αιτιολογείται από τον ΟΕΠ η ένταση των ετησίων 

ελέγχων ή των συμπληρωματικών ελέγχων ή η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος 

διενέργειας δειγματοληψιών, που διενεργεί μετά από σχετική αναγγελία ή και 

αιφνιδιαστικά.  

δδ) Της διενέργειας δειγματοληψιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του Κανονισμού 

(ΕΚ) 889/2008.  

εε) Της εφαρμογής της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους ΟΕΠ και Αρχές 

Ελέγχου, στο πλαίσιο εφαρμογής της απαίτησης του άρθρου 31 του Κανονισμού 834/2007.  

στστ) Ότι το προσωπικό του ΟΕΠ που εμπλέκεται στη διενέργεια των ελέγχων και στη 

χορήγηση πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 92γ του Κανονισμού 

889/2008 όσο αφορά στην κατάρτισή τους. Η εναλλαγή των ελεγκτών, για τον έλεγχο κάθε 

επιχειρηματία, πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο, σε χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του ελεγκτικού έργου σε 

συγκεκριμένο επιχειρηματία.  

ζζ) Της υλοποίησης των αναγκαίων διορθώσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που οφείλει 

να επιβάλλει στους επιχειρηματίες που υπόκεινται στον έλεγχό του, στις περιπτώσεις 

διαπίστωσης μη συμμορφώσεων ως προς τη κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που 

διέπει τη βιολογική παραγωγή, καθώς και της εφαρμογής των αντίστοιχων κυρώσεων που 

επιβλήθηκαν στους επιχειρηματίες όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό «κατάλογο 

κυρώσεων» του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.  

ηη)της τήρησης διαδικασίας που εξασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα κάθε προϊόντος σε όλα τα 

στάδια μεταποίησης ή παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 27 του Κανονισμού  

834/07. 

β) Επιτόπιους ελέγχους, που αφορούν στην αξιολόγηση ή/και την επαλήθευση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών ελέγχου για κάθε διαπιστευμένο και 
εγκεκριμένο πεδίο ελέγχου του ΟΕΠ είτε ως: 

αα) Παρατηρητής κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτή του εν λόγω ΟΕΠ, είτε ως, 

ββ) Διενεργών έλεγχο επαλήθευσης σε εκμεταλλεύσεις επιχειρηματιών που ήδη έχουν 

ελεγχθεί από τον ΟΕΠ, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου του ΟΕΠ. 

Ο αριθμός των εν λόγω ελέγχων είναι τουλάχιστον ίσος με το ήμισυ της τετραγωνικής ρίζας 

του συνολικού αριθμού των ενταγμένων επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου και 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

Οι έλεγχοι θα επιμερίζονται ανά ΟΕΠ και ανά πεδίο δραστηριότητάς του ως ακολούθως: 

α) Ανά ΟΕΠ, αναλογικά με το ποσοστό των συμβεβλημένων με αυτόν επιχειρηματιών 

προς τον συνολικό αριθμό των ενταγμένων επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου και 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, και  

β) Ανά πεδίο δραστηριότητας κάθε ΟΕΠ, αναλογικά με το ποσοστό των συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών ανά πεδίο δραστηριότητάς του προς τον συνολικό αριθμό των 

ενταγμένων επιχειρηματιών με τον ΟΕΠ. 

 Οι εν λόγω επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους ελεγκτές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με 

βάση τη γενική εκτίμηση του κινδύνου και σύμφωνα με τον μηνιαίο προγραμματισμό των 
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ελέγχων που αποστέλλουν οι ΟΕΠ, σε εφαρμογή της υποπερ. (ββ΄) της περ. (ι’) της παρ. 2  του 

άρθρου 5 της παρούσας και ενδεχομένως επιπρόσθετα με τη συχνότητα ή την απουσία 

διαπίστωσης μη συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας που διέπουν τη βιολογική παραγωγή από τους υποκείμενους στον έλεγχο των 

ΟΕΠ, επιχειρηματιών. Ποσοστό 10% τουλάχιστον των ως άνω αναφερομένων επιτόπιων 

ελέγχων, θα πρέπει να διενεργούνται υπό την μορφή αιφνιδιαστικών ελέγχων με βάση τη 

γενική εκτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής κριτήρια: 

i) τα αποτελέσματα των προηγουμένων ελέγχων,  

ii) την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, 

iii) τον κίνδυνο ανάμειξης προϊόντων και  

iv) ενδεχομένως κατά περίπτωση όσον αφορά την επιλογή του ΟΕΠ, τον αριθμό των 

ελεγχόμενων επιχειρηματιών του, ή/και τη συχνότητα ή την απουσία διαπίστωσης μη 

συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που 

διέπουν τη βιολογική παραγωγή και τους υποκείμενους, στον έλεγχο του, επιχειρηματίες ή 

και άλλα κριτήρια. 

2. Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ μετά από τον έλεγχο της παρ. 1: 

α) συντάσσει έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα ελεγχθέντα πεδία, οι τυχόν μη 

συμμορφώσεις του Παραρτήματος Iβ από τον ΟΕΠ με τις αντίστοιχες κυρώσεις καθώς και του 

Παραρτήματος Ι από τους ελεγχόμενους επιχειρηματίες. 

αα) Στις περιπτώσεις των ελέγχων της περ. (α’) και της υποπερ.  (αα’)  της περ. (β’) της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΕΠ δύναται να διατυπώσει τις τυχόν 

αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και τις επιφυλάξεις του σχετικά με 

τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις στην έκθεση ελέγχου και  τη συνυπογράφει. 

Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου παραδίδεται στον ελεγχόμενο ΟΕΠ . 

ββ) Στις περιπτώσεις των ελέγχων της υποπερ. (ββ’) της περ. (β΄) της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, ο ΕΛΓΟ παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης στον επιχειρηματία στην οποία έχει τη 

δυνατότητα να αναγράψει τις τυχόν αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του ελέγχου, 

καθώς και τις επιφυλάξεις του σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις. Στη 

συνέχεια αποστέλλει την έκθεση αυτή στον ελεγχόμενο ΟΕΠ προκειμένου να διατυπώσει 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τις τυχόν αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του 

ελέγχου, καθώς και τις επιφυλάξεις του σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις που 

τον αφορούν.  

β) εξετάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου, τις τυχόν 

διατυπωμένες αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του ΟΕΠ ή του ελεγχόμενου επιχειρηματία και 

τους καλεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να καταθέσουν γραπτά τις απόψεις τους καθώς 

και τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.  

γ) εκδίδει απόφαση μη συμμόρφωσης με αναγραφή των διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων 

και των κυρωτικών μέτρων των παραρτημάτων Ιβ και Ι για τους ΟΕΠ και τους επιχειρηματίες 

αντίστοιχα. 

αα)  αποστέλλει στον ΟΕΠ, με κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή, την απόφαση μη 

συμμόρφωσης του ΟΕΠ 

ββ) αποστέλλει στον αρμόδιο ΟΕΠ την απόφαση μη συμμόρφωσης του ελεγχόμενου 

επιχειρηματία με σκοπό την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 18 της παρούσας με 

κοινοποίηση σε αυτόν.  

3. α) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΕΠ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

παραλαβής της απόφασης μη συμμόρφωσης αποστέλλει στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ τις 

απαραίτητες διορθώσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει, καθώς και τις απαιτούμενες 

διορθωτικές ενέργειες που προτείνει με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

β) Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αξιολογεί τις προτεινόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες εντός 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους, και εφόσον αυτές κριθούν αποδεκτές, 

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ΟΕΠ και αναλαμβάνει την επίβλεψη υλοποίησής τους, εντός 
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του καθορισμένου από τον ΟΕΠ χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.  Αν οι διορθώσεις και οι 

διορθωτικές ενέργειες δεν γίνουν αποδεκτές καθώς επίσης και στην περίπτωση που ο ΟΕΠ δεν 

τις αποστείλει, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απαιτεί την αποστολή νέων από τον ΟΕΠ εντός  πέντε (5) 

εργασίμων ημερών 

4. Μετά την έκδοση της απόφασης μη συμμόρφωσης του ΟΕΠ της περ. (γ΄) της παρ. 2 και 

παράλληλα με τις διαδικασίες της παρ. 3, ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει την εν λόγω απόφαση 

στην Αρμόδια Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών  

5. Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στον ΟΕΠ την απόφαση μη συμμόρφωσης του ΟΕΠ της περ.(γ΄) της 

παρ. 2. Ο ΟΕΠ  δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων εντός δέκα 

(10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης  της. Η ένσταση κατατίθεται στην 

Αρμόδια Αρχή, η οποία τη διαβιβάζει στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του 

άρθρου 23 της παρούσας και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις παρ. 3 και 4 του 

ιδίου άρθρου. 

6. Οι κυρώσεις του άρθρου 16 της παρούσας, για την απόφαση μη συμμόρφωσης της περ. (γ΄) 

της παρ. 2 στην περίπτωση που δεν επιβληθεί ένσταση σύμφωνα με την παρ. 5, επιβάλλονται με 

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας 

Αρχής. 

7. Η Υπουργική Απόφαση κοινοποιείται από την Αρμόδια Αρχή στον ΟΕΠ για την εκτέλεση της. 

 

 

 
 

Άρθρο 16   
Κατάταξη μη συμμορφώσεων των ΟΕΠ - Κυρώσεις στους ΟΕΠ 

1. Οι διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, η οποία αφορά 

στην αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που προκαλούν, 

κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 17 και το Παράρτημα Ιβ της 

παρούσας. Ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων για μη 

συμμορφώσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ιβ της παρούσας, κατατάσσοντας 

την καθεμία στις κατηγορίες του άρθρου 17. 

 
2. Τα κυρωτικά μέτρα που επιβάλλονται στους ΟΕΠ σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεων είναι τα 

εξής:  

α) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ια και κυμαίνεται 

από 1.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με:  

αα) Την κατηγορία της μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 17. 

ββ) Τον αριθμό των μη συμμορφώσεων. 

γγ) Το μέγεθος του ΟΕΠ, το οποίο καθορίζεται με βάση τον αριθμό των συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών. 

δδ) Το εύρος της μη συμμόρφωσης, το οποίο καθορίζεται από το ποσοστό των 

επιχειρηματιών που επηρεάζει η μη συμμόρφωση σε κάθε μία από τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

 i) Φυτικής παραγωγής. 

 ii) Ζωικής παραγωγής. 

 iii) Μεταποίησης.  

 iv) Εισαγωγής.  

 v) Εξαγωγής. 

 vi) Εμπορίου – διακίνησης.  

 vii) Λοιπές δραστηριότητες εκτός των παραπάνω.  

Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα  επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, βεβαιώνονται ως δημόσια 
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έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

β) Αναστολή της έγκρισης, η οποία επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες 

ανάλογα με την κατηγορία της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με την διαδικασία 

του άρθρου 7. Ο ορισμός του χρονικού διαστήματος αναστολής της λειτουργίας ενός ΟΕΠ 

γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 και ανά κατηγορία μη συμμορφώσεων.  

γ) Ανάκληση της έγκρισης με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά 

από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7.  

 
 

Άρθρο 17  
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων ανά κατηγορία μη συμμορφώσεων 

Τα κυρωτικά μέτρα ανά κατηγορία μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ, έχουν ως 

εξής: 

1. Κατηγορία Ι: 

α) Αναστολή της έγκρισης του ΟΕΠ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σύμφωνα με την 

υποπερ. (ββ’) της  περ. (α’) της παρ. 1 του άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ια.  

β) Ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. (α’) της παρ. 2 του 

άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το Παράρτημα Ια, αν έχουν 

επιβληθεί στον ΟΕΠ τα κυρωτικά μέτρα της περ. (α΄) και δεν έχει αποστείλει τις διορθώσεις και 

τις διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 15 της παρούσας. 

γ) Ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ  σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. (α’) της παρ. 2 του 

άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το Παράρτημα Ια, αν έχουν 

επιβληθεί στον ΟΕΠ τα κυρωτικά μέτρα της περ. (α΄) και μετά την επαναλειτουργία του φορέα 

διαπιστωθεί από τον έλεγχο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές 

ενέργειες ή/και αν διαπιστωθεί υποτροπή.  

2. Κατηγορία ΙΙ: 

α) Χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το Παράρτημα Ια.  

β) Αναστολή για ένα (1) μήνα της έγκρισης του ΟΕΠ  σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περιπτ. 

(α’) της παρ. 1 του άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου  σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ια, αν έχουν επιβληθεί στον ΟΕΠ τα κυρωτικά μέτρα της περ. (α΄) και ο ΟΕΠ δεν έχει αποστείλει 

τις διορθώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 

15 της παρούσας. 

γ) Αναστολή για τρείς (3) μήνες της έγκρισης του ΟΕΠ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. 

(α’) της παρ. 1 του άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου  σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ια, αν ο ΟΕΠ δεν υλοποιήσει τις διορθώσεις ή και τις διορθωτικές ενέργειες.  

δ) Ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. (α’) της παρ. 2 του 

άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το Παράρτημα Ια, αν μετά το πέρας 

του χρονικού διαστήματος της αναστολής της έγκρισης των περ. (β΄) και (γ΄) της παρούσας 

παραγράφου, ο ΟΕΠ εξακολουθεί να μην υλοποιεί τις διορθώσεις ή και τις διορθωτικές 

ενέργειες.  

ε) Σε περίπτωση υποτροπής η μη συμμόρφωση κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι και 

επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. (α΄) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Κατηγορία ΙΙΙ: 

α) Αναστολή για ένα (1) μήνα της έγκρισης του ΟΕΠ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. 

(α’) της παρ. 1 του άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου  σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ια, αν ο ΟΕΠ δεν αποστείλει τις διορθώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα τη 

διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 15 της παρούσας. 

β) Χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το Παράρτημα Ια, αν ο ΟΕΠ δεν υλοποιήσει τις 

διορθωτικές ενέργειες. 
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γ) Αναστολή για ένα (1) μήνα της έγκρισης του ΟΕΠ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. 

(α’) της παρ. 1 του άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου  σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ια, αν μετά την επιβολή του χρηματικού προστίμου της περ. (β΄) διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν 

να μην υλοποιούνται οι διορθώσεις ή/και οι διορθωτικές ενέργειες.  

δ) Ανάκληση της έγκρισης του ΟΕΠ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ’) της  περ. (α’) της παρ. 2 του 

άρθρου 7 και επιβολή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το Παράρτημα Ια, αν μετά το πέρας 

του χρονικού διαστήματος της αναστολής της έγκρισης της περ. (γ΄), ο ΟΕΠ εξακολουθεί να μην 

υλοποιεί τις διορθώσεις ή/και τις διορθωτικές ενέργειες. 

ε) Σε περίπτωση υποτροπής, η μη συμμόρφωση κατατάσσεται στην Κατηγορία ΙΙ και 

επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 2, της περ. (α΄) του παρόντος άρθρου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΛΕΓΧΟΙ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 18  
Διαδικασίες ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στις επιχειρήσεις 

1. Οι ΟΕΠ σε εφαρμογή της περ. (β΄) της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας υποχρεούνται να :  

α) Διενεργούν έναν τουλάχιστον υποχρεωτικό ετήσιο φυσικό έλεγχο σε κάθε ενταγμένη 

επιχείρηση στο σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Κανονισμού 

834/2007 και την παρ. 1 του άρθρου 65 και του άρθρου 90 του Κανονισμού 889/2008,. Ο 

έλεγχος αυτός διενεργείται εντός της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου των 

καλλιεργουμένων ειδών ή εντός του τρέχοντος έτους εκτροφής για μονάδες ζωικής παραγωγής, 

ή εντός της τρέχουσας παρασκευαστικής περιόδου για μονάδες παρασκευής. Ειδικότερα, κατά 

την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου ο ετήσιος φυσικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά 

εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης του επιχειρηματία με τον 

ΟΕΠ.  

β) Διενεργούν συμπληρωματικές επισκέψεις ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του 

συνόλου των συμβεβλημένων με αυτούς επιχειρηματίες ανά δραστηριότητα, βάσει της 

διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου, σε εφαρμογή της περ. (β΄) της παρ. 2 του άρθρου 92γ του 

Κανονισμού 889/2008.  

γ)  Διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο  2  της παρούσας, σε 

εφαρμογή της περ. (γ’) της παρ. 2 του άρθρου 92γ του Κανονισμού 889/2008 σε ποσοστό 

τουλάχιστον 20% ανά δραστηριότητα, επί του συνόλου των ελέγχων των περ. (α’) και (β’) της 

παρούσας παραγράφου.  

δ) Διενεργούν δειγματοληψίες με σκοπό την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών 

στη βιολογική παραγωγή σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 65 του 

Κανονισμού 889/2008 σε ποσοστό τουλάχιστον 5 % του αριθμού των επιχειρήσεων ανά 

δραστηριότητα αυτών, που υπόκεινται στον έλεγχο επί του συνόλου των ελέγχων των περ. (α΄) 

και (β΄) της παρούσας παραγράφου.  

ε) Διενεργούν ελέγχους μετά από καταγγελίες που διαβιβάζονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε 

αυτούς, για παρατυπίες ή παραβάσεις για ελληνικά βιολογικά προϊόντα που έχουν εντοπιστεί 

στην αγορά άλλων κρατών μελών της ΕΕ και έχουν κοινοποιηθεί στην Αρμόδια Αρχή μέσω 

ανάρτησης στο ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία 

(ΟFIS), καθώς και για καταγγελίες που αφορούν σε ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα 

ελέγχου σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 20 της παρούσας . 

στ) Διενεργούν σε εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του 

Κανονισμού 889/2008 έλεγχο επαλήθευσης των δηλωθέντων στοιχείων της εκμετάλλευσης, 

όπως αυτή έχει δηλωθεί, και συντάσσουν έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται οι τυχόν 

ελλείψεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η έκθεση υπογράφεται από τον επιχειρηματία 

και από τον ΟΕΠ.  
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2. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων των περ. (α΄) έως και (ε΄)  της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 

διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις που αφορούν σε άλλες ενωσιακές ή/και εθνικές διατάξεις για τα 

προϊόντα του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (α΄) της παρούσας, ιδίως διατάξεις που διέπουν την 

παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία 

για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και άλλων Υπουργείων, οι ΟΕΠ 

ενημερώνουν άμεσα και γραπτώς, σχετικά με τα ευρήματα αυτά την Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια 

Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την 

εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, για τις τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειές τους. 

3. Οι έλεγχοι των περ. (α΄) έως και (δ΄) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται από 

τον ΟΕΠ με βάση τη γενική εκτίμηση του κινδύνου σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και 

διανομής λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής κριτήρια: 

α) Τα αποτελέσματα των προηγουμένων ελέγχων,  

β) Την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, 

γ) Τον κίνδυνο ανάμειξης προϊόντων  

δ) Νέες εντάξεις παραγωγών στο σύστημα ελέγχου 

ε) Τύπος και αξία προϊόντων 

στ) Απότομη αύξηση παραγωγής 

ζ) Παράπονα/καταγγελίες 

η) Υποψίες για παραβάσεις  και παρατυπίες  

4.α) Στην περίπτωση που ανιχνεύονται μη επιτρεπόμενα προϊόντα και ουσίες σε ένα αγροτεμάχιο 

ενός επιχειρηματία, ο αρμόδιος ΟΕΠ προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να διερευνηθεί αν 

πρόκειται για χρήση από την πλευρά του επιχειρηματία ή επιμόλυνση. Αν από την αξιολόγηση 

προκύψει ότι η ανίχνευση οφείλεται σε χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών από τον 

επιχειρηματία, τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 19 σε όλα τα 

αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται το ίδιο φυτικό είδος.  

    Ο επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει τεκμηριωμένη ένσταση στον ΟΕΠ κατά της απόφασης του 

προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, δύναται να διενεργηθεί δειγματοληψία από τον 

ΟΕΠ σε όλα τα αγροτεμάχια του επιχειρηματία στα οποία καλλιεργείται το ίδιο φυτικό είδος, με 

πληρωμή του κόστους των αναλύσεων από τον μη συμμορφούμενο επιχειρηματία, 

προκαταβολικά.  

β)Προκειμένου ο ΟΕΠ να αξιολογήσει εάν  η ανίχνευση των απαγορευμένων προϊόντων 

οφείλεται σε επιμόλυνση αξιολογεί τα παρακάτω στοιχεία.  

αα) Το είδος των γειτονικών καλλιεργειών 

ββ)Το είδος και η συγκέντρωση των ανιχνεύσιμων δραστικών ουσιών  

γγ) Το χρόνο δειγματοληψίας 

δδ) Την επαρκή αιτιολόγηση από τον επιχειρηματία και  

γγ)Την επάρκεια των δηλωθέντων προληπτικών μέτρων αποφυγής κινδύνων επιμόλυνσης 

σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού 889/2008  

γ) Στην περίπτωση που ανιχνεύονται σε ένα αγροτεμάχιο μη επιτρεπόμενα προϊόντα και ουσίες 

σε τιμές μεγαλύτερες των μεγίστων επιτρεπόμενων σε συμβατικές καλλιέργειες τιμών 

υπολειμμάτων (MRL) ή η χρήση τους απαγορεύεται στη συμβατική γεωργία για τη 

συγκεκριμένη καλλιέργεια,  οι ΟΕΠ οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και χωρίς καμία 

καθυστέρηση, μετά την έκδοση των εργαστηριακών αναλύσεων, την οικεία ΔΑΟΚ στην 

αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ελεγχόμενη εκμετάλλευση με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην 

Αρμόδια Αρχή και την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. 

5. Ο ΟΕΠ μετά από κάθε έλεγχο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 

α) Συντάσσει έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου, οι 

διατάξεις των Κανονισμών 834/2007, 889/2008 και 1235/2008 και της παρούσης που τυχόν 

παραβιάζονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσης. Στην 

έκθεση ελέγχου, ο επιχειρηματίας δύναται να διατυπώσει τις τυχόν αντιρρήσεις του για τα 
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αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και τις τυχόν επιφυλάξεις του σχετικά με τις 

διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις και την συνυπογράφει. Η έκθεση ελέγχου τηρείται από τον 

ΟΕΠ και ένα αντίγραφό της παραδίδεται στον ελεγχόμενο.  

β) Εξετάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου, τις τυχόν 

διατυπωμένες αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του επιχειρηματία και τον καλεί εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών να καταθέσει τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.  

γ) Εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των 

ελέγχων, απόφαση συμμόρφωσης/μη συμμόρφωσης με αναγραφή των διαπιστωμένων μη 

συμμορφώσεων,  την οποία αποστέλλει στον επιχειρηματία. 

δ) Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης μη συμμόρφωσης για ένα επιχειρηματία από τον ΟΕΠ ή 

από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την υποπερ. (ββ΄) της περ. (γ΄) της παρ. 2 του άρθρου 15, 

ο ΟΕΠ προβαίνει στην έκδοση απόφασης επιβολής  κυρώσεων σύμφωνα με το  Παράρτημα Ι 

του άρθρου 25. Στην απόφαση κυρώσεων αναγράφονται  επίσης οι κυρώσεις που θα 

επιβληθούν σε περίπτωση υποτροπής για κάθε διαπιστωθείσα περίπτωση μη συμμόρφωσης 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της παρούσας.  

6. α) Ο επιχειρηματίας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της 

απόφασης μη συμμόρφωσης αποστέλλει στον ΟΕΠ τις απαραίτητες διορθώσεις που πρόκειται 

να πραγματοποιήσει, καθώς και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες που προτείνει με 

καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

β) Ο ΟΕΠ αξιολογεί τις προτεινόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από τη λήψη τους, και εφόσον αυτές κριθούν αποδεκτές, αναλαμβάνει την 

επίβλεψη υλοποίησής τους, εντός του καθορισμένου από τον επιχειρηματία 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Αν οι διορθώσεις και οι διορθωτικές ενέργειες δεν γίνουν 

αποδεκτές καθώς επίσης και στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν τις αποστείλει, ο ΟΕΠ 

επιβάλλει στον επιχειρηματία τις απαραίτητες διορθώσεις, καθώς και τις κατάλληλες 

διορθωτικές ενέργειες και καθορίζει τον χρόνο υλοποίησής τους.  

7. Αν ο επιχειρηματίας αποτύχει να υλοποιήσει τις διορθώσεις ή/και τις διορθωτικές ενέργειες 

εντός του καθορισμένου σύμφωνα με την παρ. 6 χρονικού διαστήματος, αυτό θεωρείται 

υποτροπή της συγκεκριμένης μη συμμόρφωσης και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 19 
Κυρώσεις στις επιχειρήσεις 

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 92δ του Κανονισμού 889/2008, το Παράρτημα Ι της παρούσας 

περιλαμβάνει κατάλογο παραβάσεων και παρατυπιών οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα 

των προϊόντων και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται από τους ΟΕΠ σε περίπτωση 

παραβάσεων και παρατυπιών από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό τους και οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή.  

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους επιχειρηματίες με την έκδοση απόφασης επιβολής 

κυρώσεων από τους ΟΕΠ σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεων έχουν ως εξής: 

α) Υποβιβασμός Πιστοποίησης Προϊόντος (ΥΠΠ) σε εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρου 30 του Κανονισμού 834/07: 

Αφορά συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντος του Επιχειρηματία που επηρεάζεται από τη μη 

συμμόρφωση και μπορεί να προέρχεται:  

αα) από μεταποίηση,  

ββ) από την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων αγροτεμαχίων,  

γγ) από την παραγωγή των ζώων συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών,  

δδ) από την παραγωγή φυκιών,  

εε) από την παραγωγή ζυμών και  

στστ) από εισαγωγή από Τρίτη χώρα.  
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Ο υποβιβασμός της πιστοποίησης των προϊόντων από βιολογικά ή μεταβατικού σταδίου σε 

συμβατικά περιλαμβάνει την αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής τους. Η διαδικασία ΥΠΠ πρέπει να ολοκληρώνεται από τον υπεύθυνο 

επιχειρηματία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης επιβολής 

κυρώσεων από τον ΟΕΠ, με τη διαβίβαση σε αυτόν σχετικής τεκμηρίωσης.  

β) Υποβιβασμός σταδίου πιστοποίησης αγροτεμαχίου(ων) (ΥΠΑ) ή ζώων (ΥΠΖ): 

Τα αγροτεμάχια ή τα ζώα υποβιβάζονται σε συμβατικά και επιβάλλονται εκ νέου οι περίοδοι 

μετατροπής της παρ. 1 του άρθρου 36 και παρ. 1 του άρθρου 38 του Κανονισμού 889/08 

γ) Μερική αναστολή της Πιστοποίησης (ΜΑΠ) σε εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρου 30 του Κανονισμού 834/07: 

Απαγορεύεται στην επιχείρηση η εμπορία μιας ή περισσοτέρων παρτίδων προϊόντος ή και του 

συνόλου της παραγωγής με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής. 

δ) Αναστολή της πιστοποίησης (ΑΠ) σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 30 του Κανονισμού  834/07: 

Απαγορεύεται στην επιχείρηση η εμπορία όλων των προϊόντων με αναφορά στο βιολογικό 

τρόπο παραγωγής για χρονικό διάστημα διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, χωρίς να 

διακόπτεται η σύμβαση μεταξύ του επιχειρηματία και του ΟΕΠ.  

ε) Ανάκληση πιστοποίησης (ΑΝΠ) σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

30 του Κανονισμού 834/07: 

Ανάκληση της πιστοποίησης και απαγόρευση της επιχείρησης της εμπορίας προϊόντων με 

αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής τους, για χρονικό διάστημα διάρκειας από ένα (1) 

έως και τρία (3) έτη, με ταυτόχρονη διακοπή της σύμβαση του επιχειρηματία με τον ΟΕΠ. Σε 

επιχειρηματία στον οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση της ανάκλησης της πιστοποίησής του, 

απαγορεύεται να συνεργαστεί με άλλο εγκεκριμένο ΟΕΠ πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα 

ισχύος της ανωτέρω κύρωσης.  

 

 

Άρθρο 20  

Διαδικασία ελέγχου σε περιπτώσεις καταγγελιών  

1. Στις περιπτώσεις καταγγελιών που πραγματοποιούνται για ελληνικά βιολογικά προϊόντα που 

έχουν εντοπιστεί στην αγορά άλλων κρατών μελών  της  ΕΕ και έχουν  κοινοποιηθεί  στην Αρμόδια 

Αρχή μέσω ανάρτησης στο ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για την Βιολογική 

Γεωργία (OFIS), καθώς και από καταγγελίες για βιολογικά προϊόντα ή για επιχειρήσεις ενταγμένες 

ή μη στο σύστημα ελέγχου διενεργείται επαλήθευση της τήρησης ή μη των διατάξεων των 

Κανονισμών 834/2007, 889/2008 και 1235/2008, καθώς και της παρούσας και των εθνικών 

διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 25 της παρούσας. 

Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει: 

α) την επαλήθευση της τήρησης των κανόνων παραγωγής, παρασκευής, διακίνησης και 

επισήμανσης της βιολογικής παραγωγής,  

β) την εξακρίβωση της ορθότητας του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 29 του 

Κανονισμού 834/2007 και της παρ. 1 του άρθρου 68 του Κανονισμού 889/2008, 

γ) τη διενέργεια των δειγματοληψιών σε προϊόντα βιολογικής παραγωγής με σκοπό την 

ανάλυσή τους προς ανίχνευση μη επιτρεπομένων προϊόντων και ουσιών στη βιολογική 

παραγωγή, με βάση την εκτίμηση  κινδύνου.  

δ) τον προσδιορισμό, μέσω της ιχνηλασιμότητας,  του υπεύθυνου  της  παράβασης  

2. Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: 

α)  διερευνά τις υποθέσεις καταγγελιών για επιχειρήσεις που δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα 

ελέγχου σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 της παρόντος άρθρου,  
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β) αποστέλλει τις καταγγελίες στους αρμόδιους ΟΕΠ και τους συντονίζει για τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου,  

γ) αποστέλλει έκθεση ελέγχου στην Αρμόδια Αρχή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 

είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  κοινοποίησης της καταγγελίας 

σε αυτόν.  

3. Ο έλεγχος από τους ΟΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 και τα 

αποτελέσματα των ελέγχων αποστέλλονται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση  της καταγγελίας.  

 
Άρθρο 21   

Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται  
κατά τους ελέγχους στα σημεία πώλησης 

1. Όταν κατά τον έλεγχο που διενεργείται στα σημεία πώλησης προϊόντων, με ενδείξεις περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής τους, από: 
α) τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την περ. (γ’)της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας,  

β) τον ΕΦΕΤ ή/και τις ΔΑΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

εντοπιστούν μη συμμορφώσεις ως προς την ισχύουσα νομοθεσία περί βιολογικής γεωργίας, 

αυτές καταγράφονται σε έκθεση ελέγχου. 

2. α) Στην έκθεση ελέγχου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπός του δύναται να καταγράφει τις τυχόν αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του 

ελέγχου, ή/και τις επιφυλάξεις του σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις και σε 

κάθε περίπτωση συνυπογράφει την εν λόγω έκθεση. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης των ελέγχων εξετάζει τις 

καταγραφείσες τυχόν αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του ελεγχόμενου επιχειρηματία και καλεί 

τον επιχειρηματία ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του να καταθέσει τις απόψεις του και τυχόν 

υποστηρικτικά έγγραφα ή/και δικαιολογητικά. 

β) Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου των αρμόδιων αρχών της περ. (β΄) της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, στις περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί μη συμμορφώσεις αποστέλλεται εντός πέντε 

(5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης ελέγχου των αρμοδίων 

αρχών της περ. (β’) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καλεί τον επιχειρηματία ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του να καταθέσει τις απόψεις του και τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα ή/και 

δικαιολογητικά 

3. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών: 

α) από την ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου του ή 

β) από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης ελέγχου των αρμόδιων αρχών της περ. (β’) της 

παρ. 1 εντοπίζει τον υπεύθυνο για την διάπραξη της μη συμμόρφωσης βάση των στοιχείων 

ιχνηλασιμότητας ήτοι:  

ι) την επιχείρηση που παρήγαγε το μη συμμορφούμενο προϊόν ή 

ιι) την επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά προϊόν με ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής.  

4. Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι την ευθύνη της μη συμμόρφωσης την 

έχει επιχειρηματίας που είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου, αποστέλλει την έκθεση ελέγχου 

της περ. (α΄) της παρ. 1 και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στον αρμόδιο ΟΕΠ προκειμένου αυτός να: 

α) επαληθεύσει τη μη τήρηση των κανόνων παραγωγής/παρασκευής/διακίνησης/ επισήμανσης 

της βιολογικής παραγωγής  

β) προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεση των ενδείξεων περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής από τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, σε εφαρμογή του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κανονισμού 834/2007 και επαληθεύει ότι έχουν 

ενημερωθεί οι παραλήπτες του συγκεκριμένου προϊόντος. 
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γ) παρακολουθεί τις διορθώσεις ή/και τα διορθωτικά μέτρα που πρόκειται να λάβουν οι 

επιχειρηματίες που εμπλέκονται με την υπό εξέταση καταγγελία. 

δ) επιβάλλει τα κυρωτικά μέτρα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 19. 

5. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδίδει απόφαση  μη συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων στον 

επιχειρηματία που ευθύνεται και είναι εκτός συστήματος ελέγχου και την αποστέλλει στην 

Αρμόδια Αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,  με την οποία: 

α) επιβάλλει άμεσες διορθώσεις με σαφές  χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, και  

β) εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή την επιβολή διοικητικού χρηματικού προστίμου, το ύψος του 

οποίου καθορίζεται από τον τύπο ΧΠ= ΑΠ x 10, όπου:  

αα) ΧΠ= χρηματικό πρόστιμο,  

ββ) ΑΠ= αξία πώλησης εμπορεύματος, προ ΦΠΑ, που αφορά στην ή στις παρτίδες που 

επηρεάζονται από την μη συμμόρφωση 

 γ) εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους  δέκα πέντε 

χιλιάδων (15.000) ευρώ σε περίπτωση  άρνησης του επιχειρηματία να διενεργηθεί ο έλεγχος 

από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ  

δ) εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ σε περίπτωση  άρνησης του επιχειρηματία να συνυπογράψει την έκθεση ελέγχου 

της περ. β της παρ 2 του παρόντος άρθρου.  

ε) εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή την επιβολή του διπλάσιου χρηματικού προστίμου της περ. 

(β’) στους επιχειρηματίες που δεν προβαίνουν στις άμεσες διορθώσεις της περ. (α΄)  

στ) εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή την επιβολή του διπλάσιου χρηματικού προστίμου της 

περίπτωσης β) στην περίπτωση υποτροπής  

6. Η Αρμόδια Αρχή  αποστέλλει την απόφαση της παρ. 5 στον υπεύθυνο επιχειρηματία ο οποίος 

έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων εντός δέκα 

(10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης  της. Η ένσταση κατατίθεται στην 

Αρμόδια Αρχή, η οποία τη διαβιβάζει στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του 

άρθρου 23 προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου .  

7. Τα χρηματικά πρόστιμα της παρ. 5 στην περίπτωση που δεν επιβληθεί ένσταση σύμφωνα με 

την παρ. 6 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά 

από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.  

8. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού 

Προϋπολογισμού.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΤΕΛΗ  

 
Άρθρο 22  

Τέλη ελέγχων 
1.α) Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 28 του Κανονισμού 834/2007 το ύψος των τελών που 

καταβάλλουν οι συμβαλλόμενοι με τους ΟΕΠ επιχειρηματίες σε αυτούς για την 

πραγματοποίηση των ελέγχων της περ. (α΄) της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, 

καθορίζεται με τη σύμβαση της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας. 

β) Οι ΟΕΠ προβαίνουν σε διακοπή της σύμβασης  με τον  επιχειρηματία αν αυτός δεν 

εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ελέγχου 

και πιστοποίησης μετά από δύο συνεχόμενες έγγραφες ειδοποιήσεις του ΟΕΠ που απέχουν η 

πρώτη από την δεύτερη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και που έχουν γίνει 

με απόδειξη, η δεύτερη ειδοποίηση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες πριν την λήξη του αποδεικτικού εγγράφου του επιχειρηματία του Παραρτήματος XII του 

Κανονισμού 889/2008. Στην περίπτωση που οι αρμόδιοι ΟΕΠ δεν προβούν στη διακοπή της 

σύμβασής τους με τον επιχειρηματία, θεωρείται ότι αναλαμβάνουν με ευθύνη τους τη 
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συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του ελέγχου και πιστοποίησης προς το εν λόγω 

επιχειρηματία, με ρύθμιση ή/και πίστωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.  

 

2.  Το κόστος των υπηρεσιών επίβλεψης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που θεσπίζονται στην παρούσα 

απόφαση, η διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με 

κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών,  μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ προς την Αρμόδια Αρχή, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 2637/1998.  

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
Άρθρο 23 

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 
1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τριμελής επιτροπή εξέτασης 

των ενστάσεων, αποτελούμενη από: 

α) Τον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, ως πρόεδρο με τον 

αναπληρωτή του. 

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων, 

ως μέλος με τον αναπληρωτή του.  

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και 

Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως μέλος με τον αναπληρωτή του. 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων της παρ. 5 του άρθρου 15 και της παρ. 6 

του άρθρου 21 της παρούσας και η έκδοση σχετικών αποφάσεων 

3. Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής της ένστασης από αυτήν. Τα θέματα στην επιτροπή εισηγείται ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ. 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την απόφαση της παρ. 2 στην Αρμόδια Αρχή,  η οποία εισηγείται την 

έκδοση Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή των 

κυρώσεων του άρθρου 16 και 21. Η Υπουργική Απόφαση αποστέλλεται από την Αρμόδια Αρχή 

στους ενδιαφερομένους για την εκτέλεση της.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, ορίζεται η θητεία των μελών της και καθορίζεται ο τρόπος 

λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο. 

 

 

Άρθρο 24   
Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή 

1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιστημονική Τεχνική 

Επιτροπή (εφεξής ΕΤΕ) ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για τεχνικά και επιστημονικά 

θέματα στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, αποτελούμενη από: 

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και 

Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, 

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Διεύθυνσης 

Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως μέλος με τον 

αναπληρωτή του, 

γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και 

Υδατοκαλλιεργειών της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και 

Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως μέλος με τον αναπληρωτή του, 

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως 

μέλος με τον αναπληρωτή του, 
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ε) έναν εκπρόσωπο του ΕΦΕΤ με τεκμηριωμένη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο με τον 

αναπληρωτή του. 

στ) τρείς (3) εκπροσώπους εγκεκριμένων ΟΕΠ, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά τους 

όργανα,  

ζ) δύο  (2) εκπρόσωπους  των επαγγελματικών οργανώσεων των βιοκαλλιεργητών ως μέλη, οι 

οποίος κατά προτίμηση, διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στα θέματα της βιολογικής 

παραγωγής, 

η) έναν (1) εκπρόσωπο των Οργανώσεων Καταναλωτών ως μέλος, ο οποίος κατά προτίμηση, 

διαθέτει επιστημονικές ή/και τεχνικές γνώσεις στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, 

θ) έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) ως μέλος, ο οποίος 

κατά προτίμηση, διαθέτει επιστημονικές ή/και τεχνικές γνώσεις  στον τομέα της βιολογικής 

παραγωγής, και  

ι) δύο (2) εκπροσώπους ως μέλη, καθηγητές της γεωπονικής επιστήμης από τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής 

Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ. 

2. Η θητεία των μελών της ΕΤΕ είναι τριετής . 

3. Έργο της ΕΤΕ είναι: 

α) η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ελέγχου, καθώς επίσης και για κάθε 

άλλο θέμα που αφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων,  

β) η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα 

προδιαγραφών που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής,  

γ) η παροχή τεχνικής και επιστημονικής γνώμης για θέματα που αφορούν ιδίως προϊόντα, 

ουσίες, μέσα επεξεργασίας και πρόσθετα τροφίμων, που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε 

όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας των βιολογικών προϊόντων, και  

δ) η υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ΟΕΠ. 

4. Η ΕΤΕ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της και σε κάθε περίπτωση 

πραγματοποιεί μία συνεδρίαση ανά (2) δύο μήνες. Για την απαρτία της απαιτείται η παρουσία 

τουλάχιστον εννιά (9) μελών. 

5. Η ΕΤΕ συνεδριάζει και αποφαίνεται επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία  

συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, 

Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ή/και άλλων μελών της και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 

ψήφος του προέδρου προσμετράται διπλή. 

6. Ο πρόεδρος, κατόπιν εισήγησής του ή και οποιουδήποτε μέλους της ΕΤΕ,  μπορεί να καλεί 

ενώπιον της, οποιονδήποτε άλλον ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος δύναται να παρέχει 

εμπεριστατωμένη άποψη επί των προς συζήτηση θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της ΕΤΕ και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο. 

 
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 25 

Παραρτήματα 
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Ι έως IV, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ» 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

 

A/
A 

ΚΑΝ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απόκλιση 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παρατυπίας 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παράβασης 

Επιβαλλόμενες 
συστάσεις -  
κυρώσεις  

Υποτροπή Παρατηρήσεις 

1 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

9 

Χρήση  ΓΤΟ και προϊόντων 

παραγόμενων από ή με ΓΤΟ ως 

τρόφιμα, ζωοτροφών, βοηθητικών 

μέσων επεξεργασίας, λιπασμάτων, 

βελτιωτικών εδάφους, σπόρων, 

αγενούς φυτικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού, μικροοργανισμών και ζώων. 

  Χ   
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ,ΜΑΠ  

ΑΠ   

2 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

11 

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας 

έχει δηλώσει παράλληλη παραγωγή , ο 

επιχειρηματίας δεν διαχωρίζει τη γη, τα 

ζώα και τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για τις μονάδες 

βιολογικής παραγωγής ή που 

παράγονται από αυτές, από τη γη, τα 

ζώα και τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για τις μονάδες μη 

βιολογικής παραγωγής ή παράγονται 

από αυτές,  και ο επιχειρηματίας δεν  

τηρεί κατάλληλα μητρώα στα οποία 

εμφαίνετε ο διαχωρισμός 

  χ   
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ,ΜΑΠ  

ΑΠ   
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3 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 
17.1.δ 

Η μονάδα εφαρμόζει εν μέρει 

βιολογικές μεθόδους παραγωγής και εν 

μέρει βρίσκεται σε φάση μετατροπής 

προς βιολογική παραγωγή, ωστόσο η 

επιχείρηση δεν διατηρεί τα μεν 

βιολογικά παραγόμενα προϊόντα 

χωριστά από τα προς μετατροπή 

προϊόντα, τα δε ζώα χωριστά ή έτοιμα 

προς διαχωρισμό  

χ     ΠΡ ΥΠΠ,ΜΑΠ    

4 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

17.1.δ 

Η μονάδα εφαρμόζει εν μέρει 

βιολογικές μεθόδους παραγωγής και εν 

μέρει βρίσκεται σε φάση μετατροπής 

προς βιολογική παραγωγή, ωστόσο η 

επιχείρηση δεν τηρεί κατάλληλα 

αρχεία που αποδεικνύουν τον 

διαχωρισμό· 

  χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ  ΑΠ   

5 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

17.1.γ 

Εμπορία των προϊόντων ως βιολογικά, 

ενώ η συγκεκριμένη περίοδος 

μετατροπής της δραστηριότητας αυτής 

δεν τηρήθηκε 

    χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ   

6 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

23, 24, 

25, 26 

Χρήση όρων που αναφέρονται στη 

βιολογική παραγωγή για την 

επισήμανση και τη διαφήμιση 

προϊόντων οι οποίοι δεν είναι 

σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 

23,24,25 και 26 του Καν.(ΕΚ) 834/07.  

  X   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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7 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

29.2 

Η επιχείρηση δεν επαληθεύει τα 

αποδεικτικά στοιχεία των 

προμηθευτών της. 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

8 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

57 

Χρήση του λογότυπου βιολογικής 

παραγωγής της ΕΕ ο οποίος δεν είναι 

σύμφωνος με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος ΧΙ μέρος Α του Καν.(ΕΚ) 

889/08,  

  X   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

9 
ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

57 

Χρήση του λογότυπου βιολογικής 

παραγωγής της ΕΕ σε ένα προϊόν το 

οποίο δεν παράγεται σύμφωνα με  τις 

απαιτήσεις των Καν.(ΕΚ) 834/07, 

889/08 και 1235/08 ή από 

επιχειρηματίες που δεν τηρούν τις 

απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου 

    X ΥΠΠ, ΑΝΠ     

10 
ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

58 

Μη τήρηση των όρων για τη 

χρησιμοποίηση του κωδικού και του 

τόπου καταγωγής σχετικά με την 

επισήμανση όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 58 τουΚαν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

11 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

59 

Μη τήρηση των ειδικών απαιτήσεων 

για την χρησιμοποίηση εμπορικών 

σημάτων και ονομασιών πώλησης στην 

επισήμανση των ζωοτροφών βάσει του 

άρθρο 59 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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12 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 
60 

Χρήση των όρων  που αναφέρονται στο 

άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του  λογότυπου 

βιολογικών προϊόντων της ΕΕ σε 

μεταποιημένες ζωοτροφές ενώ δεν  

πληρούνται οι απαιτήσεις των 

διατάξεων του άρθρου 60 του Καν.(ΕΚ) 

889/08. 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

13 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

61 

Χρησιμοποίηση ενδείξεων στις 

μεταποιημένες ζωοτροφές ενώ δεν  

πληρούνται οι απαιτήσεις των 

διατάξεων του άρθρου 61 του Καν.(ΕΚ) 

889/08 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

14 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

62 

Χρήση της ένδειξης  «προϊόντα υπό 

μετατροπή στη βιολογική γεωργία»  σε 

προϊόντα φυτικής προέλευσης που 

παράγονται κατά το στάδιο 

μετατροπής ενώ δεν τηρούνται οι 

παρακάτω όροι :  

α) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής 

τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από 

την εσοδεία·  

β) η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με 

χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που 

την καθιστούν εμφανέστερη από την 

ονομασία πώλησης του προϊόντος, και 

ολόκληρη έχει το ίδιο μέγεθος 

χαρακτήρων·  

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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γ) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό 

συστατικό γεωργικής προέλευσης·  

δ) η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό 

του φορέα ελέγχου ή της αρχής 

ελέγχου, ο οποίος αναφέρεται στο 

άρθρο 27 παράγραφος 10 του 

Κ.Καν.(ΕΚ) 834/2007. 

15 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 
64 

Ο  επιχειρηματίας δεν κοινοποιεί 

έγκαιρα στον  φορέα ελέγχου κάθε 

τροποποίηση της περιγραφής ή των 

μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 63 

και των αρχικών απαιτήσεων ελέγχου 

που ορίζονται στα άρθρα 70, 74, 80, 82, 

86 και 88 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

16 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

66 

Ο επιχειρηματίας δεν τηρεί τα 

αποδεικτικά έγγραφα στη μονάδα 

παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις του  

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 66 του 

Καν. (ΕΚ)889/08 

  χ   
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ,ΜΑΠ   

ΑΠ   
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17 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

67 

Ο επιχειρηματίας: α) δεν παρέχει στην 

Αρμόδια Αρχή ή τον φορέα ελέγχου, 

για τους σκοπούς του ελέγχου, 

πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας 

και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς 

και στους λογαριασμούς και στα 

σχετικά αποδεικτικά έγγραφα· β) δεν 

παρέχει στην αρχή ή στον φορέα 

ελέγχου κάθε πληροφορία που είναι 

ευλόγως απαραίτητη για τη διενέργεια 

του ελέγχου· γ)δεν  υποβάλλει, εάν του 

ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή ή τον 

φορέα ελέγχου, τα αποτελέσματα των 

δικών του προγραμμάτων διασφάλισης 

της ποιότητας. 

    χ ΥΠΠ,ΥΠΑ-ΥΠΖ,ΑΠ ΑΝΠ   

18 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

69 

Αγορά  προϊόντων χωρίς αυτά  να 

συνοδεύονται  από  δήλωση του 

πωλητή ( σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του παραρτήματος ΧΙΙΙ του Καν.(ΕΚ) 

889/08) στην οποία να βεβαιώνεται ότι 

τα προϊόντα αυτά δεν έχουν παραχθεί 

από ή με γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς (ΓΤΟ) . 

  Χ   
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ,ΜΑΠ  

ΑΠ   

19 
ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

63.1, 

70.1, 

73α 

Ο επιχειρηματίας δηλώνει ανακριβή 

στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 63 , στην  

παράγραφο 1 του άρθρου 70, στο 

άρθρο 74, στο άρθρο 79α   στο άρθρο 

80 στο άρθρο 82, στο άρθρο 86 στο 

άρθρο 88 και το άρθρο 73α του 

    χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ   
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Καν.(ΕΚ) 889/08 

20 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

889/08 

65.3 

Μετά από κάθε επίσκεψη ελέγχου από 

τους αρμόδιους φορείς ελέγχου ο 

επιχειρηματίας (ή ο αντιπρόσωπος του) 

δεν συνυπογράφει  την έκθεση 

ελέγχου. 

    χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ   

21 

ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

 Άρθρο 

29 

Παραποίηση εγγράφων που 

σχετίζονται με την πιστοποίηση των 

βιολογικών προϊόντων 

    χ ΥΠΠ,ΑΝΠ     

22 
ΚΑΝ.(Ε

Κ) 

834/07 

 τίτλος II 
Μίγμα βιολογικών προϊόντων και μη 

βιολογικών προϊόντων 
    χ ΥΠΠ,ΑΝΠ     

23 

Παρο

ύσα 

ΥΑ 

Παρ.1 

άρθρου 

18 & 

άρθρο 

15 

Άρνηση της πραγματοποίησης ελέγχου 

από τον ΟΕΠ ή τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  Χ ΥΠΠ, ΑΝΠ   
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A/
A 

ΚΑΝ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απόκλιση 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παρατυπίας 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παράβασης 

Επιβαλλόμενες 
συστάσεις -  
κυρώσεις  

Υποτροπή 
Παρατηρή
σεις 

1 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
11 

Στη φυτική παραγωγή υπάρχει 

συνύπαρξη, στην ίδια εκμετάλλευση 

μονάδων που δεν ακολουθούν το 

βιολογικό τρόπο παραγωγής, ενώ 

περιλαμβάνονται ποικιλίες που δεν 

μπορούν να διαφοροποιηθούν εύκολα. 

  χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ  ΑΠ   

2 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
12.1.α 

Η  βιολογική φυτική παραγωγή δεν 

χρησιμοποιεί τεχνικές άροσης και 

καλλιέργειας που διατηρούν ή 

αυξάνουν τις οργανικές ύλες του 

εδάφους, βελτιώνουν τη σταθερότητα 

και τη βιοποικιλότητά του και 

αποτρέπουν τη συμπίεση και τη 

διάβρωσή του· 

χ     ΠΡ ΜΑΠ    

3 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
12.1.β 

Η γονιμότητα και η βιολογική 

δραστικότητα του εδάφους δεν 

διατηρείται και δεν βελτιώνεται με 

πολυετή αμειψισπορά που 

περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες 

καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, και με 

τη διασπορά κόπρου ζώων ή 

οργανικών υλών, αμφοτέρων κατά 

προτίμηση λιπασματοποιημένων, από 

βιολογική παραγωγή· 

χ     ΠΡ ΜΑΠ    
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4 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
12.1.ζ 

Η πρόληψη των ζημιών που 

προκαλούνται από βλαβερούς 

οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια δεν 

βασίζεται πρωτίστως στην προστασία 

από τους φυσικούς εχθρούς, στην 

επιλογή ειδών και ποικιλιών, στην 

αμειψισπορά και στις καλλιεργητικές 

τεχνικές και σε θερμικές διεργασίες· 

χ     ΠΡ ΜΑΠ    

5 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 

12.1.η, 

16.1.α 

Σε περίπτωση που έχει εντοπισθεί 

απειλή για τις καλλιέργειες, 

χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα ενώ δεν έχουν εγκριθεί για 

χρήση σε βιολογικές παραγωγές 

δυνάμει του άρθρου 16 του Καν. (ΕΚ) 

834/07· 

  χ   ΥΠΠ, ΥΠΑ,ΜΑΠ  ΑΠ 

Οι 
κυρώσεις 
επιβάλλον
ται στο 
σύνολο 
των 
ομοειδών 
αγροτεμα
χίων 

6 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 

12.1.η, 

16.1.α 

Ανίχνευση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων ενώ δεν έχουν εγκριθεί για 

χρήση σε βιολογικές παραγωγές 

δυνάμει του άρθρου 16 του Καν. (ΕΚ) 

834/07 λόγω επιμόλυνσης 

Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ 
ΥΠΠ, 
ΥΠΑ,ΜΑΠ 

 

7 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 

12.1.η, 

16.1.α 

Σε περίπτωση που έχει εντοπισθεί 

απειλή για τις καλλιέργειες, 

χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα ενώ δεν έχουν εγκριθεί για 

χρήση σε βιολογικές παραγωγές 

δυνάμει του άρθρου 16 σε επίπεδα 

άνω των μεγίστων επιτρεπομένων 

(MRL) βάσει της οριζόντιας νομοθεσίας  

    χ ΥΠΠ, ΥΠΑ,ΑΠ ΑΝΠ   
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8 

ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07         

ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 

12.1.ι,           

16.1.στ              

95.γ 

Χρήση προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης σε εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

φυτών, συμπεριλαμβανομένης της 

αποθήκευσης σε γεωργική 

εκμετάλλευση τα  οποία  δεν έχουν 

λάβει έγκριση. 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

9 

ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07          

ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 

12.1.θ             

45.1.β 

Για την παραγωγή προϊόντων εκτός 

σπόρων και αγενούς φυτικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού, δεν 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνον σπόροι και πολλαπλασιαστικό 

υλικό που έχουν παραχθεί με 

βιολογική μέθοδο. Προς τούτο, το 

μητρικό φυτό, στην περίπτωση των 

σπόρων, και το γονικό φυτό, στην 

περίπτωση του αγενούς 

πολλαπλασιαστικού υλικού, δεν έχουν 

παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες 

του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον 

επί μία γενεά ή, προκειμένου για 

πολυετείς καλλιέργειες, επί δύο 

καλλιεργητικές περιόδους 

  χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ  ΑΠ   

10 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
4 

Παραγωγή βιολογικών προϊόντων με  

υδροπονική μέθοδο 
    χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ   
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11 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
6 

Τα συστατικά του υποστρώματος 

εδάφους για την παραγωγή 

μανιταριών δεν είναι σύμφωνα με 

αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 

τουΚαν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ  ΑΠ   

12 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
36 

Δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες 

μετατροπής σε βιολογικά  φυτά και 

φυτικά προϊόντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 36 του Καν.(ΕΚ) 

889/08. 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

13 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
40 

Διατήρηση από τον παραγωγό 

μονάδων βιολογικής και μη βιολογικής 

παραγωγής στην ίδια περιοχή χωρίς να 

τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ  ΑΠ   

14 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
71 

Ο επιχειρηματίας  δεν  γνωστοποιεί 

στον φορέα ελέγχου το λεπτομερές 

πρόγραμμά της παραγωγής φυτικών 

προϊόντων ανά αγροτεμάχιο κάθε έτος 

χ     ΠΡ ΜΑΠ    

15 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
72 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί μητρώο 

φυτικής παραγωγής με τα στοιχεία τα 

οποία αναφέρονται στο άρθρο 72 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ, ΥΠΑ,ΜΑΠ  ΑΠ   

16 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 

 3.1              

5.1 

 Χρησιμοποίηση λιπασμάτων ,  

βελτιωτικών εδάφους , 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων  τα 

οποία δεν αναφέρονται στα 

παράρτημα Ι και ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ, ΥΠΑ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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17 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
3.1 

Οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν 

έγγραφα που αποδεικνύουν την 

ανάγκη χρησιμοποίησης των 

λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, 

και φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα 

οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι 

και ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  χ   ΥΠΠ, ΥΠΑ,ΜΑΠ  ΑΠ   

18 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
3.2 

 Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου 

που διασπείρεται στην εκμετάλλευση 

υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραμμα 

αζώτου ετησίως ανά εκτάριο 

χρησιμοποιήσιμης γεωργικής γης.  

χ     ΠΡ 
ΥΠΠ, 
ΥΠΑ,ΜΑΠ  

  

19 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
3.3 

Σύναψη  συνεργασίας για την 

εξάπλωση της πλεονάζουσας κόπρου 

βιολογικής παραγωγής με άλλες 

εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις μη 

συμμορφούμενες 

χ     ΠΡ ΜΑΠ    

20 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
5.2 

Για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε 

παγίδες και διανομείς, με εξαίρεση τις 

συσκευές φερομόνης, οι παγίδες ή/και 

διανομείς εκλύουν τις ουσίες στο 

περιβάλλον και δεν αποτρέπουν την 

επαφή ανάμεσα στις ουσίες και τις 

καλλιέργειες. Μετά την χρήση, δεν 

πραγματοποιείται ασφαλής συλλογή 

και διάθεση των παγίδων. 

χ     ΠΡ ΜΑΠ    

21 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 

12.2, 

70.2 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί τους 

όρους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του  άρθρου 12 του 

Καν.(ΕΚ) 834/07 στην περίπτωση 

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



40 

 

συλλογής αγρίων φυτών  

22 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
72.δ 

Έλλειψη ημερολογίου καλλιέργειας ή 

πληροφοριών που θα διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση των πρακτικών στην 

περίπτωση συλλογής αγρίων φυτών  

  χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   

A/
A 

ΚΑΝ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απόκλιση 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παρατυπίας 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παράβασης 

Επιβαλλόμενες 
συστάσεις -  
κυρώσεις  

Υποτροπ
ή 

Παρατηρήσ
εις 

1 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
33 

Κατά την εισαγωγή  προϊόντων από 

Τρίτες Χώρες με σήμανση περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής  δεν 

καλύπτονται από τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ελέγχου το οποίο 

εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές, τις 

αρχές ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου 

της τρίτης  χώρας 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

2 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
33 

Ο εισαγωγέας δεν τηρεί πρωτότυπο 

πιστοποιητικό ελέγχου από κάθε 

εισαγωγή για τουλάχιστον δύο έτη  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

3 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
30 

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

ταυτόχρονη συλλογή βιολογικών και 

μη βιολογικών προϊόντων, ενώ δεν 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

για την πρόληψη κάθε πιθανής 

ανάμιξης ή ανταλλαγής με μη 

βιολογικά προϊόντα και για να 

διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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βιολογικών προϊόντων. Η επιχείρηση 

δεν διατηρεί τα στοιχεία που 

αφορούν τις ημερομηνίες, ώρες, και 

το δίκτυο συλλογής και την ημέρα 

και ώρα παραλαβής των προϊόντων 

στη διάθεση του αρμόδιου φορέα 

ελέγχου. 

4 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
31 

Οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τις 

διατάξεις του άρθρου 31 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 σχετικά με τη 

συσκευασία και τη μεταφορά 

βιολογικών προϊόντων σε άλλες 

επιχειρήσεις ή μονάδες  

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

5 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
32 

Μη τήρηση των ειδικών κανόνων 

μεταφοράς ζωοτροφών σε άλλες 

μονάδες παραγωγής/παρασκευής ή 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 32 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

6 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
33 

Κατά την παραλαβή ενός βιολογικού 

προϊόντος, ο επιχειρηματίας δεν 

ελέγχει το κλείσιμο της συσκευασίας 

ή του εμπορευματοκιβωτίου, όταν 

αυτό απαιτείται, ούτε την ύπαρξη 

των αναφερόμενων στο άρθρο 31 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 ενδείξεων. Ο 

επιχειρηματίας δεν αντιπαραβάλλει 

τις πληροφορίες της αναφερόμενης 

στο άρθρο 31 του Καν.(ΕΚ) 889/08  

σήμανσης με τα στοιχεία των 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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συνοδευτικών εγγράφων. Το 

αποτέλεσμα των επαληθεύσεων 

αυτών δεν  καταγράφεται επακριβώς 

στα αναφερόμενα στο άρθρο 66 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 αποδεικτικά 

έγγραφα 

7 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
34 

Μη τήρηση των ειδικών κανόνων 

παραλαβής προϊόντων από τρίτη 

χώρα βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 34 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

8 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
83 

Ο εισαγωγέας και ο πρώτος 

παραλήπτης δεν τηρούν αποδεικτικά 

έγγραφα όπως ορίζονται στο άρθρο 

83 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

9 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
84 

Ο εισαγωγέας δεν ενημερώνει 

έγκαιρα τον φορέα ελέγχου για κάθε 

αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί 

στην Κοινότητα σύμφωνα με τα 

στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 84 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 

 Χ   ΜΑΠ ΑΠ   

10 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
32α 

Μη τήρηση των κανόνων μεταφοράς 

ζωντανών ιχθύων βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 32α του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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11 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
35.1 

Η διαχείριση των χώρων 

αποθήκευσης των προϊόντων δεν 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

ταυτοποίησης των παρτίδων και δεν 

αποτρέπει κάθε ανάμειξη με ή 

επιμόλυνση από προϊόντα ή/και 

ουσίες που δεν συμμορφώνονται με 

τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. 

Δεν είναι δυνατή ταυτοποίηση των 

βιολογικών προϊόντων ανά πάσα 

στιγμή. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

12 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
35.2 

Όσον αφορά τις μονάδες βιολογικής 

παραγωγής φυτών, φυκιών, ζωικών 

προϊόντων και ζώων 

υδατοκαλλιέργειας, αποθηκεύονται 

στη μονάδα παραγωγής άλλες 

πρώτες ύλες εκτός από τις 

επιτρεπόμενες βάσει της 

νομοθεσίας. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

13 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
35.3 

Αποθήκευση αλλοπαθητικών 

κτηνιατρικών φαρμάκων και 

αντιβιοτικών στις εκμεταλλεύσεις 

χωρίς την τήρηση της διατάξεων τη 

παραγράφου 3 του άρθρου 35 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

14 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
35.4 

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις 

χειρίζονται ταυτόχρονα μη βιολογικά 

προϊόντα και βιολογικά προϊόντα και 

τα τελευταία αποθηκεύονται σε 

χώρους στους οποίους 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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αποθηκεύονται και άλλα γεωργικά 

προϊόντα ή τρόφιμα:  

α) τα βιολογικά προϊόντα δεν 

διατηρούνται χωριστά από τα άλλα 

γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα·  

β) δεν λαμβάνονται όλα τα μέτρα για 

να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των 

αποστολών και δεν αποφεύγονται οι 

αναμείξεις ή ανταλλαγές με μη 

βιολογικά προϊόντα·                                                      

γ) δεν έχει διενεργηθεί ο κατάλληλος 

καθαρισμός, ή η 

αποτελεσματικότητα του δεν  έχει 

ελεγχθεί, πριν πραγματοποιηθεί η 

αποθήκευση των βιολογικών 

προϊόντων ή ο επιχειρηματίας δεν 

καταγράφει τις εργασίες αυτές. 

15 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/09 
91 

Ο επιχειρηματίας δεν λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις 

υποψίας για παραβάσεις και 

παρατυπίες σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 91 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ   

A/
A 

ΚΑΝ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απόκλιση 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παρατυπίας 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παράβασης 

Επιβαλλόμενες 
συστάσεις -  
κυρώσεις  

Υποτροπ
ή 

Παρατηρήσ
εις 

1 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
19.1 

Η παρασκευή μεταποιημένων 

βιολογικών τροφίμων δεν 

διαχωρίζεται χρονικά ή τοπικά από 

τα μη βιολογικά τρόφιμα. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

2 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
18.1 

Η παραγωγή μεταποιημένων 

βιολογικών ζωοτροφών δεν 

διαχωρίζεται χρονικά ή τοπικά από 

την παραγωγή μεταποιημένων μη 

βιολογικών ζωοτροφών. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

3 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
19.2 

Για τη σύνθεση των βιολογικών 

μεταποιημένων τροφίμων δεν 

ακολουθούνται οι όροι που 

αναφέρονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 19 του Καν.(ΕΚ) 834/07. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

4 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
19.3 

Στην παρασκευή μεταποιημένων 

βιολογικών τροφίμων 

χρησιμοποιούνται ουσίες και 

τεχνικές που αποκαθιστούν ιδιότητες 

που χάνονται κατά τη μεταποίηση 

και την αποθήκευση βιολογικών 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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τροφίμων ή διορθώνουν τις 

συνέπειες αμέλειας κατά τη 

μεταποίηση των προϊόντων ή 

μπορούν να παραπλανήσουν με 

άλλο τρόπο όσον αφορά την 

πραγματική φύση των προϊόντων 

αυτών 

5 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
20.1 

Για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς 

δεν χρησιμοποιούνται μόνο 

βιολογικώς παραγόμενα 

υποστρώματα ή άλλα προϊόντα και 

ουσίες που  έχουν εγκριθεί για χρήση 

σε βιολογικές παραγωγές σύμφωνα 

με το άρθρο 21 του Καν.(ΕΚ) 834/07 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

6 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
20.2 

Σε βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές, 

συνυπάρχουν βιολογική και μη 

βιολογική μαγιά. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

7 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
27 

Χρησιμοποίηση προϊόντων και 

ουσιών στη μεταποίηση τροφίμων 

που δεν είναι σύμφωνες με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

8 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
28 

Χρησιμοποίηση ορισμένων μη 

βιολογικών συστατικών γεωργικής 

προέλευσης στην μεταποίηση 

τροφίμων που δεν απαριθμούνται 

στο παράρτημα ΙΧ του Καν.(ΕΚ) 

889/08 για την επεξεργασία 

βιολογικών τροφίμων 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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9 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
29 

Χρησιμοποίηση στην μεταποίηση,  

μη βιολογικών συστατικών 

γεωργικής προέλευσης τα οποία  δεν 

έχουν  έγκριση  από την Αρμόδια 

Αρχή. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

10 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
26.1 

Χρησιμοποίηση Πρόσθετων, 

βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και 

άλλες ουσίες και συστατικά για την 

επεξεργασία τροφίμων ή ζωοτροφών 

και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος 

επεξεργασίας, όπως ο καπνισμός 

που δεν τηρούν τις αρχές της ορθής 

πρακτικής κατά την παραγωγή 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

11 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
26.2 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής 

μεταποιημένων ζωοτροφών ή 

τροφίμων δεν έχουν καθιερώσει και 

δεν επικαιροποιούν τις 

ενδεδειγμένες διαδικασίες βάσει 

συστηματικού εντοπισμού των 

κρίσιμων σταδίων μεταποίησης. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

12 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
26.4 

Οι επιχειρήσεις: 

Α)δεν λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης 

για να αποτραπεί ο κίνδυνος 

μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες 

ουσίες ή προϊόντα· 

β)  δεν εφαρμόζουν τα κατάλληλα 

μέτρα καθαρισμού,  δεν 

παρακολουθούν την 

αποτελεσματικότητά τους και δεν 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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καταγράφουν τις εργασίες αυτές· 

γ)  δεν εγγυώνται ότι τα μη βιολογικά 

προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά 

με ένδειξη που περιέχει αναφορά σε 

βιολογική μέθοδο παραγωγής. 

13 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
26.5 

 Σε μονάδα επεξεργασίας που 

παρασκευάζονται ή αποθηκεύονται 

μη βιολογικά προϊόντα, ο 

επιχειρηματίας: 

α) δεν πραγματοποιεί τις εργασίες 

αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η 

πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή 

χρονική στιγμή από παρόμοιες 

εργασίες οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε μη βιολογικά 

προϊόντα·  

β) δεν αποθηκεύει τα βιολογικά 

προϊόντα, πριν και μετά τις εργασίες, 

σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη 

βιολογικά προϊόντα·  

γ)δεν  ενημερώνει την αρχή ελέγχου 

ή το φορέα ελέγχου για τις εργασίες 

και δεν τηρεί ενημερωμένο μητρώο 

όλων των εργασιών και των 

ποσοτήτων που υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία·  

δ)δεν  λαμβάνει τα απαραίτητα 

μέτρα για να εξασφαλίζεται η 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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ταυτοποίηση των παρτίδων και να 

αποτρέπονται οι προσμίξεις ή 

ανταλλαγές με μη βιολογικά 

προϊόντα·  

ε) δεν πραγματοποιεί εργασίες σε 

βιολογικά προϊόντα μόνο αφού 

προηγουμένως έχει προβεί στον 

απαραίτητο καθαρισμό του 

εξοπλισμού παραγωγής. 

14 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
27α 

Χρησιμοποίηση ουσιών για την 

παραγωγή, παρασκευή και 

μορφοποίηση της μαγιάς οι οποίες 

δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις 

του άρθρου 27α του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

15 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
29α 

Μη τήρηση των ειδικών διατάξεων 

σχετικά με την πλύση και την 

διαδικασία ξήρανσης των φυκιών 

βάσει του άρθρου 29α του Καν.(ΕΚ) 

889/08. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

16 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
29γ 

Χρησιμοποίηση προϊόντων και 

ουσιών στον αμπελοοινικό  τομέα  

που δεν είναι σύμφωνες με τις 

διατάξεις του άρθρου 29γ του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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17 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
29δ 

Μη τήρηση των οινολογικών 

πρακτικών και περιορισμών όπως 

αναφέρονται στις διατάξεις του 

άρθρου 29δ του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

18 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

889/08 
46α 

Προσθήκη εκχυλίσματος μη 

βιολογικής μαγιάς χωρίς να 

τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 

46α του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   

19 
ΚΑΝ.(ΕΚ) 

834/07 
10 

Xρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας για 

την επεξεργασία βιολογικών 

τροφίμων ή ζωοτροφών ή πρώτων 

υλών που χρησιμοποιούνται σε 

βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές. 

  Χ   ΥΠΠ,ΜΑΠ  ΑΠ   
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 

A/
A 

ΚΑΝ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απόκλιση 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παρατυπίας 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παράβασης 

Επιβαλλόμενες 
συστάσεις -  
κυρώσεις  

Υποτροπ
ή 

Παρατηρήσ
εις 

1 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
11 

Στη ζωική παραγωγή υπάρχει 

συνύπαρξη, στην ίδια εκμετάλλευση  

μονάδων που δεν ακολουθούν το 

βιολογικό τρόπο παραγωγής, ενώ 

περιλαμβάνονται ίδια είδη 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   

2 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.α.i 

Τα ζώα της βιολογικής κτηνοτροφίας 

δεν γεννιούνται και δεν εκτρέφονται 

σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις· 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   

3 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.α.ii 

Ως προς την προέλευση των ζώων 

για την αναπαραγωγή, εισάγονται σε 

εκμετάλλευση ζώα που δεν έχουν 

εκτραφεί με βιολογική μέθοδο, 

ωστόσο τα ζώα αυτά καθώς και τα 

προϊόντα τους θεωρούνται βιολογικά 

ενώ δεν τηρείται η περίοδος 

μετατροπής του άρθρου 17 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

Καν.(ΕΚ) 834/07. 

  Χ   
ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ   
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4 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.α.iii 

Τα ζώα που ζουν στην εκμετάλλευση 

στην αρχή της περιόδου μετατροπής 

καθώς και τα προϊόντα τους, 

θεωρούνται βιολογικά ενώ δεν  

τηρείται η περίοδος μετατροπής του 

άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

του  Καν.(ΕΚ) 834/07. 

    Χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ   

5 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.i 

Το προσωπικό που διατηρεί ζώα δεν 

διαθέτει τις απαραίτητες βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά 

την υγεία και τις ανάγκες προστασίας 

των ζώων· 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

6 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.iii 

Οι κτηνοτροφικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

πυκνότητας, και οι συνθήκες 

σταβλισμού δεν εξασφαλίζουν την 

κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, 

της φυσιολογίας και του έθους των 

ζώων· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

7 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.iii 

Τα ζώα δεν έχουν μόνιμη πρόσβαση 

σε υπαίθριους χώρους, κατά 

προτίμηση σε βοσκότοπους, όποτε 

το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 

και η κατάσταση του εδάφους, ενώ 

δεν επιβάλλονται περιορισμοί και 

υποχρεώσεις για την προστασία της 

υγείας του ανθρώπου και των ζώων 

βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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8 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.iv 

Ο αριθμός των ζώων δεν 

περιορίζεται με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, 

της κατασκαφής του εδάφους, της 

διάβρωσής του ή της ρύπανσης που 

προκαλείται από τα ζώα ή τη 

διασπορά της κόπρου τους· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

9 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.v 

Τα ζώα βιολογικής εκτροφής δεν 

διατηρούνται χωριστά από τα 

υπόλοιπα ενώ δεν συντρέχουν 

περιοριστικοί όροι για την βοσκή των 

ζώων βιολογικής εκτροφής σε κοινά 

εδάφη και ζώων μη βιολογικής 

εκτροφής σε εδάφη βιολογικής 

παραγωγής· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

10 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.vi 

Τα ζώα προσδένονται και 

απομονώνονται ενώ δεν συντρέχουν 

λόγοι ασφαλείας και προστασίας ή 

κτηνιατρικοί λόγοι για μεμονωμένα 

ζώα και για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

11 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.vii 

Η χρονική διάρκεια της μεταφοράς 

ζώων δεν περιορίζεται στο ελάχιστο· 
Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

12 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 

14.1.β.vii

i 

Η ταλαιπωρία των ζώων, 

συμπεριλαμβανομένου του 

ακρωτηριασμού τους, δεν 

περιορίζεται στο ελάχιστο, σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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συμπεριλαμβανομένης της στιγμής 

της σφαγής· 

13 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.ix 

Τα μελισσοκομεία δεν εγκαθίστανται 

σε περιοχές που εξασφαλίζουν πηγές 

νέκταρος και γύρης οι οποίες 

συνίστανται κυρίως σε βιολογικές 

καλλιέργειες ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, αυτοφυή βλάστηση ή 

δάση μη βιολογικής διαχείρισης ή 

καλλιέργειες στις οποίες 

εφαρμόζονται μόνον μέθοδοι 

περιορισμένων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Τα μελισσοκομεία 

βρίσκονται σε ικανή απόσταση από 

ενδεχόμενες πηγές μόλυνσης των 

μελισσοκομικών προϊόντων ή 

επιδείνωσης της υγείας των 

μελισσών· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

14 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.x 

Οι κυψέλες και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη 

μελισσοκομεία δεν είναι 

κατασκευασμένα κυρίως από φυσικά 

υλικά· 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

15 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.β.xi 

Κατά την συγκομιδή των 

μελισσοκομικών προϊόντων 

καταστρέφονται οι μέλισσες στις 

κηρήθρες 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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16 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.γ.i 

Η αναπαραγωγή στην ζωική 

παραγωγή δεν γίνεται με φυσικές 

μεθόδους (εξαίρεση, επιτρέπεται η 

τεχνητή σπερματέγχυση·) 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

17 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.γ.ii 

Η αναπαραγωγή στην ζωική 

παραγωγή υποβοηθείται με αγωγή 

με ορμόνες ή παρόμοιες ουσίες, 

εκτός εάν χρησιμοποιούνται, σε 

συγκεκριμένα ζώα, ως μορφή 

κτηνιατρικής θεραπευτικής αγωγής· 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   

18 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.γ.iiι 

Χρήση  τεχνικών κλωνοποίησης η 

εμβρυομεταφορά  στην ζωική 

παραγωγή 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   

19 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.γ.iv 

Επιλογή ακατάλληλων φυλών στην 

ζωική παραγωγή 
Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

20 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.γ.iv 

 Η επιλογή των φυλών δεν συμβάλλει 

στην αποφυγή των ταλαιπωριών και 

της ανάγκης ακρωτηριασμού των 

ζώων· 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

21 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.δ.i 

Οι ζωοτροφές δεν λαμβάνονται 

πρωτίστως από την εκμετάλλευση 

όπου διατηρούνται τα ζώα ή από 

άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις της 

ίδιας περιοχής· 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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22 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.δ.ii 

Τα ζώα δεν τρέφονται με βιολογικές 

ζωοτροφές οι οποίες καλύπτουν τις 

διατροφικές απαιτήσεις των ζώων 

στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής 

τους. ( Ωστόσο μέρος του σιτηρεσίου 

μπορεί να περιέχει ζωοτροφές από 

εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 

φάση μετατροπής προς βιολογική 

γεωργία) 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

23 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.δ.iii 

Τα ζώα, εκτός των μελισσών, δεν 

έχουν μόνιμη πρόσβαση σε 

βοσκότοπους ή ακατέργαστη 

χορτονομή· 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

24 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.δ.iv 

Χρήση μη βιολογικών υλικών 

ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, 

υλικών ζωοτροφών ζωικής και 

ανόργανης προέλευσης, πρόσθετων 

υλών ζωοτροφών, ορισμένων 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται 

στη διατροφή των ζώων και 

βοηθητικών μέσων επεξεργασίας  

ενώ δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε 

βιολογικές παραγωγές δυνάμει του 

άρθρου 16· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ ΑΠ   

25 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.δ.v 

Χρήση στις ζωοτροφές αυξητικών 

παράγοντες και συνθετικά 

αμινοξέων 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   
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26 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.δ.vi 

Τα θηλάζοντα ζώα δεν  τρέφονται με 

φυσικό γάλα, κατά προτίμηση 

μητρικό· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

27 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.ε.i 

Η πρόληψη των ασθενειών στα ζώα 

δεν βασίζεται στην επιλογή φυλών 

και στελεχών, στις κτηνοτροφικές 

διαχειριστικές πρακτικές, σε υψηλής 

ποιότητας ζωοτροφές και σωματική 

άσκηση, στην ενδεδειγμένη 

πυκνότητα των ζώων και σε επαρκείς 

και κατάλληλους χώρους 

σταβλισμού, στους οποίους 

διατηρούνται υγιεινές συνθήκες· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

28 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.ε.iι 

Οι ασθένειες των ζώων δεν 

αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να 

αποφεύγεται η ταλαιπωρία των 

ζώων· 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

29 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.ε.iι 

Χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά 

συνθετικά χημικά κτηνιατρικά 

φάρμακα, μεταξύ άλλων και 

αντιβιοτικά ενώ δεν είναι 

απαραίτητο 

    Χ ΥΠΠ, ΑΠ ΑΝΠ   

30 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
14.1.στ. 

Χρήση προϊόντων για τον καθαρισμό 

και την απολύμανση των 

κτηνοτροφικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων  που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

φυτών, συμπεριλαμβανομένης της 

  Χ   
ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ   
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αποθήκευσης σε γεωργική 

εκμετάλλευση. ενώ δεν έχουν 

εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές 

παραγωγές δυνάμει του άρθρου 16. 

31 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
18.2 

Τα βιολογικά υλικά ζωοτροφών ή τα 

υλικά ζωοτροφών που προέρχονται 

από παραγωγή σε φάση μετατροπής 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με 

ίδια υλικά μη βιολογικής παραγωγής 

στη σύνθεση βιολογικών 

ζωοτροφών. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

32 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
18.3 

Τα υλικά ζωοτροφών που 

χρησιμοποιούνται ή μεταποιούνται 

σε βιολογική παραγωγή έχουν 

υποβληθεί σε επεξεργασία με 

συνθετικούς χημικούς διαλύτες. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

33 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
18.4 

Χρησιμοποιούνται ουσίες και 

τεχνικές που αποκαθιστούν ιδιότητες 

που χάνονται κατά τη μεταποίηση 

και την αποθήκευση βιολογικών 

τροφίμων ή διορθώνουν τις 

συνέπειες αμέλειας κατά τη 

μεταποίηση ή μπορούν να 

παραπλανήσουν με άλλο τρόπο όσον 

αφορά την πραγματική φύση των 

προϊόντων αυτών. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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34 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
16 

Βιολογική εκτροφή κατά την οποία ο 

επιχειρηματίας- κτηνοτρόφος δεν 

έχει ιδιόκτητες εκτάσεις και δεν 

διαχειρίζεται τη γεωργική γη ή/και 

δεν έχει συνάψει γραπτή συμφωνία 

συνεργασίας με άλλο επιχειρηματία 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

35 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
22 

Χρήση μη επιτρεπόμενων  προϊόντων 

και ουσιών στις ζωοτροφές όπως 

ορίζονται στο άρθρο 22 του Καν.(ΕΚ) 

889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ ΑΠ   

36 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
37 

Δεν έχουν τηρηθεί οι ειδικοί κανόνες 

μετατροπής γαιών για την παραγωγή 

βιολογικών ζωικών προϊόντων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Καν.(ΕΚ) 889/08. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

37 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
38 

Δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες 

μετατροπής για τα ζώα και τα ζωικά 

προϊόντα  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 38 του Καν.(ΕΚ) 889/08. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

38 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
39 

Πρόσδεση των ζώων χωρίς την 

τήρηση των διατάξεων του άρθρου 

39 του Καν.(ΕΚ) 889/08. 
  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

39 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
41 

Διατήρηση βιολογικών και μη 

βιολογικών μελισσοκομικών 

μονάδων στην ίδια εκμετάλλευση 

χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του 

άρθρου 41 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   
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40 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
42 

Εισαγωγή πουλάδων ή νεοσσών  μη 

βιολογικής εκτροφής σε μονάδες 

βιολογικής παραγωγής  χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας 

αρχής, 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

41 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
43 

Χρησιμοποίηση μη βιολογικών 

πρωτεϊνούχων ζωοτροφών φυτικής 

και ζωικής προέλευσης για 

κτηνοτροφικά ζώα χωρίς να 

τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 

43 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

42 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
44 

Χρησιμοποίηση μη βιολογικού 

κεριού μελισσών χωρίς να τηρούνται 

οι διατάξεις του άρθρου 44 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

43 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
46 

Το τελικό στάδιο πάχυνσης ενηλίκων 

βοοειδών κρεοπαραγωγής 

πραγματοποιείται εντός κτιρίων, 

υπερβαίνει το ένα πέμπτο της 

διάρκειας ζωής των ζώων ή τους 

τρεις μήνες. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

44 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
75 

Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των 

ζώων όπως ορίζεται στο άρθρο 75 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

45 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
76 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί μητρώο 

ζώων  με τα στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 76 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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46 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
77 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί τα μέτρα 

ελέγχου των κτηνιατρικών 

φαρμάκων όπως ορίζονται στο 

άρθρο 77 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

47 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
78 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί τα ειδικά 

μέτρα ελέγχου της μελισσοκομίας  

όπως ορίζονται στο άρθρο 78 του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

48 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
10.1 

Η μόνωση, η θέρμανση και ο 

αερισμός του κτιρίου δεν  

εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του 

αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η 

θερμοκρασία, η σχετική υγρασία της 

ατμόσφαιρας και η συγκέντρωση 

αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη 

επιβλαβών για τα ζώα. Τα κτίρια δεν 

επιτρέπουν την είσοδο άφθονου 

φυσικού αερισμού και φωτός 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

  

49 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
10.3 

Η πυκνότητα των ζώων εντός των 

ενδιαιτημάτων δεν επιτρέπει την 

άνεση, την καλή διαβίωση και δεν 

ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες των 

ζώων που σχετίζονται κυρίως με τα 

είδη, τη φυλή και την ηλικία των 

ζώων. Δεν λαμβάνει επίσης υπόψη 

τις ανάγκες της συμπεριφοράς των 

ζώων που εξαρτώνται ιδίως από το 

μέγεθος της ομάδας και το φύλο των 

ζώων. Η πυκνότητα δεν 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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ανταποκρίνεται στις ανάγκες άνετης 

διαβίωσης των ζώων, παρέχοντας σε 

αυτά επαρκή χώρο για φυσική 

στάση, να ξαπλώνουν με ευκολία, να 

κυλιούνται, να περιποιούνται τον 

εαυτό τους, να λαμβάνουν όλες τις 

φυσικές στάσεις και να κάνουν όλες 

τις φυσικές κινήσεις, όπως να 

τεντώνονται και να φτερουγίζουν. 

50 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
10.4 

Το ελάχιστο εμβαδόν εντός των 

κτιρίων και των υπαίθριων χώρων 

και τα λοιπά χαρακτηριστικά 

σταβλισμού για τα διάφορα είδη και 

τις κατηγορίες ζώων  δεν  είναι 

σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στο 

παράρτημα ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/07. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

51 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
11.1 

Το δάπεδο των ενδιαιτημάτων των 

ζώων δεν είναι ομαλό ή είναι 

ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον 

εμβαδόν του δαπέδου δεν είναι 

συνεχές, ή είναι υπό μορφή γρίλιας ή 

δικτυωτού. 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 
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52 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
11.2 

Τα ενδιαιτήματα δεν είναι 

εφοδιασμένα με άνετο, καθαρό και 

στεγνό χώρο ωοτοκίας/ανάπαυσης, 

επαρκών διαστάσεων, αποτελούμενο 

από στερεή κατασκευή χωρίς 

δάπεδο υπό μορφή γρίλιας. Ο χώρος 

ανάπαυσης δεν περιέχει άφθονο 

στεγνό υλικό κατάκλισης με 

στρωμνή. Η στρωμνή δεν 

περιλαμβάνει άχυρο ή άλλο 

κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή 

βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με 

ανόργανο προϊόν που δεν 

αναφέρεται στο παραρτήματος Ι του 

Καν.(ΕΚ) 889/07. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

53 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
11.3 

Σταβλισμός των μόσχων σε 

ατομικούς χώρους μετά την ηλικία 

της μίας εβδομάδας. 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

  

54 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
11.4 

Οι θηλυκοί χοίροι δεν διατηρούνται 

σε ομάδες, με εξαίρεση τα τελευταία 

στάδια της κυήσεως και την περίοδο 

του θηλασμού. 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

  

55 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
11.5 

Σταβλισμός χοιριδίων σε επίπεδα 

δάπεδα ή σε κλωβούς χοιριδίων. 
  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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56 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
11.6 

Οι χώροι άσκησης δεν επιτρέπουν 

στους χοίρους να κοπρίζουν και να 

σκάβουν με το ρύγχος τους.  

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

  

57 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
12.1 

Τα πουλερικά διατηρούνται σε 

κλωβούς. 
  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

58 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
12.2 

Τα νηκτικά πτηνά δεν έχουν 

πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή λίμνη ή 

γούρνα, όποτε το επιτρέπουν οι 

καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες 

υγιεινής, ώστε να ικανοποιούνται οι 

ειδικές ανάγκες του είδους και οι 

απαιτήσεις καλής διαβίωσης των 

ζώων. 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 
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59 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
12.3 

Τα ενδιαιτήματα όλων των 

πουλερικών δεν  πληρούν τους 

ακόλουθους όρους:  

α) τουλάχιστον το ένα τρίτο του 

εμβαδού του δαπέδου πρέπει να 

είναι συμπαγές, δηλαδή όχι σε 

μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, και να 

καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, 

ροκανίδια, άμμο ή τύρφη·  

β) στα ενδιαιτήματα των 

ωοπαραγωγών ορνίθων, ένα 

επαρκώς μεγάλο τμήμα του δαπέδου 

στο οποίο έχουν πρόσβαση οι 

όρνιθες πρέπει να είναι διαθέσιμο 

για τη συλλογή των περιττωμάτων 

των πτηνών·  

γ) πρέπει να διαθέτουν κούρνιες 

μεγέθους και αριθμού ανάλογου 

προς το μέγεθος του σμήνους και 

των πτηνών, όπως ορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙΙ·  

δ) πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα 

εισόδου/εξόδου μεγέθους επαρκούς 

για τα πτηνά, και συνολικού μήκους 

τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 

τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του 

διαθέσιμου για τα πτηνά 

ενδιαιτήματος·  

ε) σε κάθε ενδιαίτημα πουλερικών 

δεν μπορεί να στεγάζονται 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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περισσότερα από:  

i) 4 800 κοτόπουλα,  

ii) 3 000 ωοπαραγωγές όρνιθες,  

iii) 5 200 φραγκόκοτες,  

iv) 4 000 θηλυκές πάπιες Βαυαρίας ή 

Πεκίνου ή 3 200 αρσενικές πάπιες 

Βαυαρίας ή Πεκίνου ή άλλες πάπιες,  

v) 2 500 καπόνια, χήνες ή 

γαλοπούλες·  

στ) σε κάθε μονάδα παραγωγής, η 

συνολική χρησιμοποιήσιμη 

επιφάνεια ορνιθώνων για 

κρεοπαραγωγή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 1 600 τετραγωνικά 

μέτρα·  

ζ) οι ορνιθώνες πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι με τρόπο που να 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση 

όλων των πτηνών σε υπαίθριο χώρο. 

60 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
12.4 

Στην περίπτωση των ωοπαραγωγών 

ορνίθων, δεν εξασφαλίζεται 

οκτάωρη τουλάχιστον συνεχή 

νυκτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς 

τεχνητό φωτισμό 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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61 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
12.5 

Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί 

φυλές πουλερικών βραδείας 

ανάπτυξης, η ελάχιστη ηλικία 

σφαγής δεν είναι η ακόλουθη: 

α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα, 

β) 150 ημέρες για τα καπόνια, 

γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου, 

δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες 

Βαυαρίας, 

ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες 

Βαυαρίας, 

στ) 92 ημέρες για τις κοινές 

πλατύρρυγχες πάπιες (Mallard), 

ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες,  

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές 

γαλοπούλες και τις χήνες που 

προορίζονται για ψήσιμο (roasting 

geese),  

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές 

γαλοπούλες. 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   
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62 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13.1 

Τα μελισσοκομεία δεν είναι 

εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από 

τη θέση του μελισσοκομείου, οι 

πηγές νέκταρος και γύρης να 

αποτελούνται κυρίως από βιολογικές 

καλλιέργειες ή/και αυτοφυή 

βλάστηση ή/και καλλιέργειες στις 

οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι 

παραγωγής περιορισμένων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

ισοδύναμες με αυτές που 

περιγράφονται στο άρθρο 36 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

του Συμβουλίου ( 1 ) ή στο άρθρο 22 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1257/1999 του Συμβουλίου ( 2 ) οι 

οποίες δεν μπορούν να επηρεάσουν 

τον χαρακτηρισμό της 

μελισσοκομικής παραγωγής ως 

βιολογικής.  

(Με εξαίρεση των περιοχών όπου 

δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι 

μέλισσες βρίσκονται σε διαχείμαση.) 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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63 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13,2 

Άσκηση μελισσοκομίας σε περιοχές 

που τυχόν έχουν απαγορευτεί βάσει 

της εθνικής νομοθεσίας  

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   

64 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13.3 

Οι κυψέλες δεν κατασκευάζονται 

βασικά από φυσικά υλικά που δεν 

παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του 

περιβάλλοντος ή των προϊόντων της 

μελισσοκομίας. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

65 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13.4 

Το κερί για τις νέες κηρήθρες δεν 

προέρχεται από μονάδες βιολογικής 

παραγωγής 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

66 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13.5 

Εντός των κυψελών δεν 

χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά 

προϊόντα όπως πρόπολη, κερί και 

φυτικά έλαια τα οποία να 

δικαιολογούνται για λόγους  ειδικών 

κανόνων πρόληψης ασθενειών και 

κτηνιατρικής αγωγής σύμφωνα με το 

άρθρο  25 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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67 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13.6 

Χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών 

απωθητικών κατά τη διάρκεια των 

ενεργειών συλλογής μελιού 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

68 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
13.7 

Χρησιμοποίηση κηρηθρών που 

περιέχουν γόνο για εξαγωγή μελιού. 
  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

69 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
14.2 

Τα φυτοφάγα ζώα δεν έχουν 

πρόσβαση σε βοσκότοπους για 

βοσκή όποτε το επιτρέπουν οι 

συνθήκες. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ ΑΠ   

70 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
14.4 

Οι ταύροι ηλικίας άνω του ενός 

έτους δεν  έχουν πρόσβαση σε 

βοσκότοπο ή σε υπαίθριο χώρο. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ ΑΠ   

71 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
14.5 

Τα πουλερικά δεν έχουν πρόσβαση 

σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά 

το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ ΑΠ   

72 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
14.6 

Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά 

δεν καλύπτονται κυρίως με 

βλάστηση, δεν διαθέτουν 

εγκαταστάσεις προστασίας και δεν 

παρέχουν στα πουλερικά ευχερή 

πρόσβαση σε επαρκή αριθμό 

ποτιστρών και ταγιστρών. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ ΑΠ   

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



72 

 

73 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
14.7 

Τα πουλερικά διατηρούνται σε 

κλειστούς χώρους λόγω περιορισμών 

ή υποχρεώσεων που επιβάλλονται 

βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, 

αλλά δεν έχουν διαρκή πρόσβαση σε 

επαρκείς ποσότητες ακατέργαστης 

χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά 

για να ικανοποιούνται οι ηθολογικές 

ανάγκες τους. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

74 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
15.1 

Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των 

ζώων  υπερβαίνει το όριο των 170 

χιλιόγραμμων αζώτου ετησίως ανά 

εκτάριο γεωργικής γης, 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

75 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
17.1 

Παρουσία ζώων μη βιολογικής 

εκτροφής στην εκμετάλλευση, τα 

οποία εκτρέφονται σε μονάδες των 

οποίων τα κτίρια και αγροτεμάχια  

δεν  είναι σαφώς διαχωρισμένα από 

τις μονάδες που τηρούν τους 

κανόνες βιολογικής παραγωγής και 

τα ζώα αυτά δεν ανήκουν σε 

διαφορετικό είδος. 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   

76 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
17.2 

Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής 

χρησιμοποιούν βιολογικούς 

βοσκότοπους ενώ τα ζώα βιολογικής 

εκτροφής είναι παρόντα  την ίδια 

χρονική στιγμή. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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77 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
17.3 

Τα ζώα βιολογικής εκτροφής 

βοσκούν σε κοινόκτητες γαίες ενώ 

δεν ικανοποιούνται οι κάτωθι όροι:  

α) η γη να μην έχει υποστεί, επί τρία 

τουλάχιστον έτη, χειρισμούς με μη 

επιτρεπόμενα προϊόντα για 

βιολογική παραγωγή·  

β) τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής 

που χρησιμοποιούν αυτή τη γη 

προέρχονται από σύστημα 

κτηνοτροφίας, κατά την έννοια του 

άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005 ή του άρθρου 22 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1257/1999·  

γ) τα ζωικά προϊόντα που 

παράγονται από ζώα βιολογικής 

εκτροφής, ενόσω χρησιμοποιούν τις 

εν λόγω γαίες δεν πρέπει να 

θεωρούνται προϊόντα βιολογικής 

κτηνοτροφίας, εκτός εάν είναι 

δυνατό να αποδειχθεί ότι υπήρξε 

επαρκής διαχωρισμός από τα ζώα μη 

βιολογικής εκτροφής. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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78 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
17.4 

 Η κατανάλωση μη βιολογικών 

ζωοτροφών, με τη βόσκηση χλόης ή 

άλλων φυτών, στη διάρκεια της 

εποχικής μετακίνησης υπερβαίνει το 

10 % του συνολικού σιτηρεσίου ανά 

έτος.  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

79 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
17.5 

Οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις δεν 

διατηρούν έγγραφα που 

αποδεικνύουν την τήρηση των 

διατάξεων για την ταυτόχρονη 

παραγωγή βιολογικών και μη 

βιολογικών ζωικών προϊόντων 

  Χ   
ΥΠΠ, ΥΠΖ-ΥΠΑ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ   

80 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
18.1 

Τοποθέτηση ελαστικών ιμάντων στις 

ουρές των προβάτων, η κοπή της 

ουράς, η κοπή των οδόντων, του 

ράμφους ή των κεράτων χωρίς 

έγκριση της αρμόδιας αρχής   

Οι ανωτέρω επεμβάσεις  δεν 

πραγματοποιείται στην πλέον 

κατάλληλη ηλικία  και από 

ειδικευμένο προσωπικό. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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81 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
18.2 

Χειρουργικός ευνουχισμός των ζώων 

:  

α) χωρίς την  χορήγηση της 

κατάλληλης αναισθησίας και/ή 

αναλγησίας και η επέμβαση δεν 

πραγματοποιείται στην πλέον 

κατάλληλη ηλικία από ειδικευμένο 

προσωπικό. 

β) ο οποίος δεν αποσκοπεί στην 

διατήρηση της ποιότητας των 

προϊόντων και των παραδοσιακών 

πρακτικών παραγωγής 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

82 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
18.3 

Ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή 

των φτερών των βασιλισσών 

μελισσών 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

83 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
18.4 

Φόρτωση και εκφόρτωση ζώων με  

τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικής 

διέγερσης για τον εξαναγκασμό των 

ζώων ή αλλοπαθητικών ηρεμιστικών 

πριν ή κατά τη μεταφορά 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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84 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
19.1 

Όσον αφορά τα φυτοφάγα ζώα, 

εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής 

διαχείμασης, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 17 παράγραφος 4 του καν 

889/08, τουλάχιστον το 60 % των 

ζωοτροφών δεν προέρχεται από την 

ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν  

παράγεται σε συνεργασία με άλλα 

αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής 

στην ίδια περιοχή. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

85 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
19.2 

Όσον αφορά τους χοίρους και τα 

πουλερικά, τουλάχιστον το 20 % των 

ζωοτροφών δεν προέρχεται από την 

ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν 

παράγεται στην ίδια περιοχή σε 

συνεργασία με άλλα αγροκτήματα 

βιολογικής παραγωγής ή 

επιχειρήσεις ζωοτροφών. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

86 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
19.3 

Όσον αφορά τις μέλισσες, στο τέλος 

της περιόδου παραγωγής, δεν 

διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή 

αποθέματα μελιού και γύρης για την 

επιβίωση των μελισσιών τον 

χειμώνα. 

Διατροφή των μελισσιών χωρίς να  

απειλείται η επιβίωσή τους λόγω 

κλιματικών συνθηκών.  

Για τη διατροφή των μελισσιών λόγω 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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κλιματικών συνθηκών δεν  

χρησιμοποιείται βιολογικό μέλι, 

βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή 

βιολογική ζάχαρη. 

87 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
20.1 

Όλα τα νεαρά θηλαστικά δεν 

τρέφονται κατά προτίμηση με 

μητρικό γάλα σε σχέση με το φυσικό 

γάλα, για περίοδο τουλάχιστον τριών 

μηνών για τα βοοειδή, 

περιλαμβανομένων των ειδών 

bubalus και bisson, και των 

ιπποειδών, 45 ημερών για τα 

αιγοπρόβατα και 40 ημερών για τους 

χοίρους 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

88 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
20.2 

Τα συστήματα εκτροφής των 

φυτοφάγων δεν βασίζονται στην 

μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση 

βοσκής ανάλογα με τους 

διαθέσιμους βοσκότοπους στις 

διάφορες περιόδους του έτους.  

Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας 

του ημερήσιου σιτηρεσίου των 

φυτοφάγων δεν αποτελείται από 

χονδροαλεσμένη, νωπή ή 

αποξηραμένη ή ενσιρωμένη 

ζωοτροφή.  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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(Εξαίρεση: το  ποσοστό επιτρέπεται 

να μειωθεί σε 50 % για τα ζώα 

γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη 

περίοδο τριών μηνών στην αρχή της 

γαλακτοπαραγωγής.) 

89 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
20.3 

Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων 

και των πουλερικών δεν προστίθεται 

χονδροαλεσμένη, νωπή, 

αποξηραμένη ή ενσιρωμένη 

ζωοτροφή. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

90 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
20.4 

Εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες 

διατροφής ή άλλες που να προάγουν 

την ανάπτυξη αναιμίας 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

91 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
20.5 

Οι πρακτικές πάχυνσης δεν είναι 

αναστρέψιμες σε οποιοδήποτε 

στάδιο της εκτροφής. Επιβολή  

καταναγκαστικής διατροφής. 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   
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92 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
21.1 

Σύσταση των σιτηρεσίων, με 

περιεκτικότητα σε ζωοτροφές σε 

μετατροπή άνω του 30 % ενώ οι 

ζωοτροφές σε μετατροπή δεν 

προέρχονται από μονάδα που ανήκει 

στην ίδια εκμετάλλευση 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

93 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
21.2 

Ποσοστό άνω του 20 % της 

συνολικής μέσης ποσότητας 

ζωοτροφών που χορηγείται στα ζώα 

προέρχεται από βόσκηση ή από τη 

συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων ή 

από αγροτεμάχια με πολυετή 

κτηνοτροφικά φυτά ή από 

πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν 

σπαρθεί στο πλαίσιο βιολογικής 

διαχείρισης των εκτάσεων κατά το 

πρώτο έτος της μετατροπής τους,  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

94 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
23.1 

Χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών 

χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή 

αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή 

σε περίπτωση που η θεραπεία δεν 

είναι απολύτως απαραίτητη για να 

μην υποφέρει το ζώο 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

95 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
23.2 

Χρήση ουσιών για την προώθηση της 

ανάπτυξης ή της παραγωγής, 

(περιλαμβανομένων αντιβιοτικών, 

κοκκιδιοστατικών και άλλων 

τεχνητών βοηθημάτων για την 

προώθηση της ανάπτυξης) και χρήση 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   
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ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για 

τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για 

άλλους σκοπούς (π.χ. πρόκληση ή 

συγχρονισμός οίστρου). 

96 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
23.3 

Απουσία ειδικών μέτρων όπως 

προσυμπτωματικός έλεγχος ή 

καραντίνα κατά την εισαγωγή μη 

βιολογικών ζώων στο αγρόκτημα, 

ενώ οι τοπικές συνθήκες επιβάλλουν 

τη λήψη τέτοιων μέτρων 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

97 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
23.4 

Τα ενδιαιτήματα, οι κλωβοί, ο 

εξοπλισμός και τα εργαλεία δεν 

καθαρίζονται και δεν 

απολυμαίνονται κατάλληλα, ώστε να 

προλαμβάνονται οι επιμολύνσεις και 

η ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών. 

Τα κόπρανα, τα ούρα και οι 

αχρησιμοποίητες ζωοτροφές δεν 

απομακρύνονται όσο συχνά 

απαιτείται για να ελαχιστοποιούνται 

οι οσμές και δεν αποτρέπεται η 

προσέκλυση εντόμων ή τρωκτικών. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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98 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
23.4 

Χρήση : 

α) προϊόντων που δεν 

απαριθμούνται στο παράρτημα VII 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση των 

κτηνοτροφικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων των ζώων και των 

εργαλείων καθώς και  

β)τρωκτικοκτόνων και προϊόντων για 

την εξάλειψη εντόμων και άλλων 

επιβλαβών οργανισμών που δεν 

απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 στα κτίρια και τις 

άλλες εγκαταστάσεις σταβλισμού 

των ζώων. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

99 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
23.5 

Τα κτίρια δεν εκκενώνονται από τα 

ζώα μεταξύ της εκτροφής δύο 

παρτίδων πουλερικών. 

 Στο ενδιάμεσο, τα κτίρια και ο 

εξοπλισμός τους δεν καθαρίζονται 

και δεν απολυμαίνονται.  

Μετά την εκτροφή κάθε παρτίδας 

πουλερικών, δεν τηρείται κενό 

διάστημα για τους υπαίθριους 

χώρους για να αναπτύσσεται 

βλάστηση και η κτηνοτροφική 

επιχείρηση δεν τηρεί αποδεικτικά 

στοιχεία για την εφαρμογή της 

περιόδου αυτής.  

(Εξαίρεση: Οι απαιτήσεις αυτές δεν 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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εφαρμόζονται όπου τα πουλερικά 

δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν 

κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους 

χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα 

όλη την ημέρα.) 

100 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
24.1 

Μη παροχή άμεσων φροντίδων όταν 

τα ζώα ασθενούν ή τραυματίζονται  

σε συνθήκες απομόνωσης και στον 

κατάλληλο στεγασμένο χώρο όταν 

είναι απαραίτητο.  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

101 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
24.2 

Δεν  χρησιμοποιούνται κατά 

προτίμηση φυτοθεραπευτικά και 

ομοιοπαθητικά προϊόντα, 

ιχνοστοιχεία και προϊόντα που 

απαριθμούνται στο παράρτημα V 

τμήμα 1 και στο παράρτημα VI τμήμα 

3 έναντι των αλλοπαθητικών 

συνθετικών χημικών κτηνιατρικών 

φαρμάκων ή αντιβιοτικών και με τον 

όρο ότι έχουν πραγματική 

θεραπευτική δράση για το 

συγκεκριμένο είδος ζώου και την 

παθολογική κατάσταση για την 

οποία χορηγούνται. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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102 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
24.3 

Χορήγηση αλλοπαθητικών 

συνθετικών χημικών κτηνιατρικών 

φαρμάκων ή αντιβιοτικών χωρίς την 

έγκριση κτηνιάτρου 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

103 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
24.4 

Εμπορία πριν από το τέλος της 

περιόδου  μετατροπής όλων των 

ζώων  (και των προϊόντων τους)  που  

υπεβλήθησαν κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου 12 μηνών  σε περισσότερες 

από τρεις θεραπείες στη βάση της 

χημικής σύνθεσης των 

αλλοπαθητικών κτηνιατρικών 

φαρμάκων ή αντιβιοτικών, ή 

περισσότερες από μία θεραπεία αν ο 

παραγωγικός τους κύκλος ζωής είναι 

λιγότερο από ένα χρόνο (Με 

εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις 

αντιπαρασιτικές αγωγές και τα 

υποχρεωτικά προγράμματα 

εκρίζωσης ασθενειών) 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

104 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
24.5 

Μη τήρηση του χρόνου αναμονής 

μεταξύ της τελευταίας χορήγησης, 

υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, των 

αλλοπαθητικών  κτηνιατρικών 

φαρμάκων σε ένα ζώο και την 

παραγωγή τροφίμων από τα ζώα 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

105 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.1 

Χρήση τρωκτικοκτόνων χωρίς την 

χρησιμοποίηση παγίδων και 

προϊόντων τα οποία δεν 

απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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Καν.(ΕΚ) 889/08 για την προστασία 

των πλαισίων, κυψελών και 

κηρηθρών, ιδίως έναντι επιβλαβών 

οργανισμών 

106 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.2 

Μη φυσική επεξεργασία για την 

απολύμανση των μελισσιών 
  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

107 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.3 

Στη μελισσοκομία, γίνεται 

καταστροφή του αρσενικού γόνου 

που δεν δικαιολογούνται από την 

προσβολή με Varroa destructor 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

108 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.4 

Ασθενή ή μολυσμένη αποικία 

μελισσών δεν αντιμετωπίζεται 

αμέσως 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

109 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.5 

Χρησιμοποίηση  κτηνιατρικών 

φάρμακων στη βιολογική 

μελισσοκομία, τον οποίων η χρήση 

τους δεν επιτρέπεται βάσει της 

κοινοτικής ή  εθνικής νομοθεσίας. 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   

110 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.6 

Χρήση μυρμηκικού οξέος, 

γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και 

οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, 

θυμόλης, ευκαλυπτόλης ή καμφοράς 

που δεν δικαιολογείται από την 

προσβολή με Varroa destructor 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



85 

 

111 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.7 

Αποικία που δεν έχει τοποθετηθεί σε 

κυψέλες απομόνωσης για μία 

περίοδο θεραπείας με χημικά 

συνθετικά αλλοπαθητικά προϊόντα  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

112 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.7 

Η μη αντικατάσταση των κεριών των 

κυψελών που έλαβαν θεραπεία με 

συνθετικά προϊόντα με κερί που 

προέρχεται από βιολογική 

μελισσοκομία 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

113 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25.7 

Εμπορία προϊόντων μελισσοκομίας 

από μελίσσια τα οποία έχουν  

υποβληθεί σε επεξεργασία με χημικά 

αλλοπαθητικά προϊόντα  ενώ δεν 

έχει ολοκληρωθεί η περίοδος 

μετατροπής του ενός έτους 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

114 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
8.1 

Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την 

επιλογή φυλών ή τύπων ζώων, η 

ικανότητα προσαρμογής των ζώων 

στις τοπικές συνθήκες, η ζωτικότητά 

τους και η αντοχή τους σε ασθένειες. 

Δεν  επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων 

κατά τρόπο που να αποφεύγονται 

ειδικές ασθένειες ή προβλήματα 

υγείας τα οποία συνδέονται με 

ορισμένες φυλές ή τύπους που 

χρησιμοποιούνται στην εντατική 

παραγωγή, όπως το σύνδρομο του 

στρες των χοίρων, το σύνδρομο PSE 

(ωχρότητα, μαλακότητα, εξίδρωση), 

το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου, οι 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 
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αυτόματες αποβολές και η δυστοκία 

που απαιτεί καισαρική τομή.  

Δεν  προτιμώνται οι αυτόχθονες 

φυλές και τύποι ζώων 

115 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
8.2 

Δεν προτιμάται η χρησιμοποίηση του 

είδους Apis mellifera και των τοπικών 

οικοτύπων τους 

Χ     ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

  

116 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
9.1 

Εισαγωγή ζώων μη βιολογικής 

εκτροφής  για λόγους αναπαραγωγής 

σε μια εκμετάλλευση, όταν 

υφίσταται διαθέσιμος επαρκής 

αριθμός ζώων βιολογικής εκτροφής  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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117 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
9.2 

Κατά την πρώτη συγκρότηση μιας 

αγέλης ή κοπαδιού, η εκτροφή των 

νεαρών θηλαστικών μη βιολογικής 

εκτροφής δεν είναι σύμφωνη με τους 

κανόνες βιολογικής παραγωγής 

αμέσως μετά τον απογαλακτισμό 

τους. Κατά την πρώτη συγκρότηση 

μιας αγέλης : 

α) τα βουβάλια, οι μόσχοι και τα 

πουλάρια δεν είναι ηλικίας 

κατώτερης των 6 μηνών·  

β) οι αμνοί και τα ερίφια δεν είναι 

ηλικίας κατώτερης των 60 ημερών·  

γ) το βάρος των χοιριδίων δεν είναι 

κατώτερο των 35 χιλιόγραμμων 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

118 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
9.3 

Τα ενήλικα αρσενικά και τα άτοκα 

θηλυκά θηλαστικά μη βιολογικής 

εκτροφής, για τους σκοπούς της 

ανανέωσης μιας αγέλης ή ενός 

κοπαδιού, δεν εκτρέφονται στη 

συνέχεια σύμφωνα με τους κανόνες 

βιολογικής παραγωγής. 

Ο αριθμός θηλυκών θηλαστικών δεν 

υπόκειται στους ακόλουθους 

περιορισμούς ετησίως: 

α) δεν δύναται να υπερβαίνει το 10 

% των ενηλίκων ιπποειδών ή 

βοοειδών, περιλαμβανομένων των 

ειδών bubalus και bisson, και το 20 % 

του πληθυσμού των ενηλίκων 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



88 

 

χοιροειδών, προβατοειδών και 

αιγοειδών, ως θηλυκά άτοκα ζώα· 

β) για τις μονάδες παραγωγής με 

λιγότερα από 10 ιπποειδή ή βοοειδή, 

ή με λιγότερα από πέντε χοιροειδή, 

προβατοειδή ή αιγοειδή, η 

προαναφερόμενη ανανέωση του 

πληθυσμού περιορίζεται κατ’ 

ανώτατο όριο σε ένα ζώο ετησίως. 

119 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
9.4 

Αύξηση των ποσοστών που 

αναφέρονται στο άρθρο 9.3.α του 

Καν.(ΕΚ) 889/07 χωρίς προηγούμενη 

άδεια της αρμόδιας αρχής 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

120 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
9.5 

Για την ανασύσταση των μελισσιών : 

α) Αντικαθίστανται  ετησίως άνω του 

10 % των βασιλισσών και των 

σμηνών από βασίλισσες και σμήνη 

μη βιολογικής εκτροφής στη μονάδα 

βιολογικής παραγωγής  

β) οι βασίλισσες και τα σμήνη 

τοποθετούνται σε κυψέλες με 

κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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προέρχονται από μονάδες μη 

βιολογικής παραγωγής. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

A/
A 

ΚΑΝ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Απόκλιση 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παρατυπίας 

Μη 
συμμόρφωσ
η τύπου 
Παράβασης 

Επιβαλλόμενες 
συστάσεις -  
κυρώσεις  

Υποτροπ
ή 

Παρατηρήσε
ις 

1 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
11 

Στην υδατοκαλλιέργεια  υπάρχει 

συνύπαρξη, στην ίδια  εκμετάλλευση  

μονάδων που δεν ακολουθούν το 

βιολογικό τρόπο παραγωγής, ενώ 

δεν υπάρχει ικανοποιητικός 

διαχωρισμός των χώρων παραγωγής 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

2 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
13.1 

Η συλλογή άγριων φυκιών και μερών 

αυτών, που αναπτύσσονται 

φυσιολογικά στη θάλασσα, δεν 

ακολουθούν τους κανόνες 

παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 13 του Καν.(ΕΚ) 834/07 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΝΠ   

3 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 

13.1, 

13.2 

Η καλλιέργεια φυκιών  που 

πραγματοποιείται σε παράκτιες 

περιοχές δεν ακολουθούν τους 

κανόνες παραγωγής σύμφωνα με τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του 

Καν.(ΕΚ) 834/07 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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4 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.β.ι 

Το προσωπικό που διατηρεί ζώα 

υδατοκαλλιέργειας δεν διαθέτει τις 

απαραίτητες βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και 

τις ανάγκες προστασίας των ζώων· 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

5 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.β.ιι 

Οι κτηνοτροφικές πρακτικές 

υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων της σίτισης, 

του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, 

της πυκνότητας των ζώων και της 

ποιότητας του νερού, δεν 

εξασφαλίζουν την κάλυψη των 

αναγκών της ανάπτυξης, της 

φυσιολογίας και της συμπεριφοράς 

των ζώων· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

6 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.β.ιιι 

Οι κτηνοτροφικές πρακτικές 

υδατοκαλλιέργειας δεν 

ελαχιστοποιούν τις αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της διαφυγής 

εκτρεφόμενων ζώων· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

7 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.β.iv 

Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας  

βιολογικής εκτροφής δεν 

διατηρούνται χωριστά από τα 

υπόλοιπα ζώα υδατοκαλλιέργειας· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



92 

 

8 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.β.v 

Κατά τη μεταφορά, δεν 

εξασφαλίζεται η διατήρηση καλών 

συνθηκών διαβίωσης των ζώων 

υδατοκαλλιέργειας 

Χ     ΠΡ 
ΥΠΠ, 
ΜΑΠ 

  

9 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.β.vι 

Η ταλαιπωρία των ζώων 

υδατοκαλλιέργειας δεν περιορίζεται 

στο ελάχιστο, συμπεριλαμβανομένης 

της στιγμής της σφαγής· 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

10 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.γ.i 

Ως προς την αναπαραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας 

χρησιμοποιούνται τεχνητή πρόκληση 

πολυπλοειδίας, τεχνητός υβριδισμός, 

κλωνοποίηση και παραγωγή 

στελεχών ενός μόνον φύλου 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   

11 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.γ.ii 

Ως προς την αναπαραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας δεν επιλέγονται 

τα κατάλληλα στελέχη· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

12 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.γ.iii 

Ως προς την αναπαραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας δεν καθορίζονται 

ειδικές συνθήκες για τα 

συγκεκριμένα είδη για τη διαχείριση 

των γεννητόρων, τις διασταυρώσεις 

και την παραγωγή νεαρών ζώων· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

13 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.δ.i 

Ως προς τις ζωοτροφές για τα ψάρια 

και τα καρκινοειδή τα ζώα δεν 

τρέφονται με ζωοτροφές οι οποίες 

καλύπτουν τις διατροφικές 

απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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στάδια της ανάπτυξής τους· 

14 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.δ.ii 

Ως προς τις ζωοτροφές για τα ψάρια 

και τα καρκινοειδή το φυτικό κλάσμα 

των ζωοτροφών δεν προέρχεται από 

βιολογική παραγωγή, το δε κλάσμα 

των ζωοτροφών που προέρχεται από 

υδρόβια ζώα δεν προέρχεται από 

αειφόρο εκμετάλλευση της αλιείας· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

15 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.δ.iii 

Ως προς τις ζωοτροφές για τα ψάρια 

και τα καρκινοειδή στην περίπτωση 

μη βιολογικών υλικών ζωοτροφών 

φυτικής προέλευσης, υλικών 

ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης 

προέλευσης, πρόσθετων υλών 

ζωοτροφών, ορισμένα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 

ζώων και βοηθητικά μέσα 

επεξεργασίας χρησιμοποιούνται ενώ 

δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε 

βιολογική παραγωγή δυνάμει του 

άρθρου 16· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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16 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.δ.iv 

Ως προς τις ζωοτροφές για τα ψάρια 

και τα καρκινοειδή 

χρησιμοποιούνται αυξητικοί 

παράγοντες και συνθετικά αμινοξέα· 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   

17 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.ε.ι 

Ως προς τα δίθυρα μαλάκια καθώς 

και άλλα είδη που δεν τρέφονται 

από τον άνθρωπο αλλά με φυσικό 

πλαγκτόν  τα εν λόγω διηθούντα ζώα 

δεν λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

διατροφικές απαιτήσεις τους από τη 

φύση (πλην των περιπτώσεων των 

νεαρών οργανισμών που 

αναπτύσσονται σε εκκολαπτήρια και 

τόπους αναπαραγωγής) 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

18 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.ε.ιi 

Ως προς τα δίθυρα μαλάκια καθώς 

και άλλα είδη που δεν τρέφονται 

από τον άνθρωπο αλλά με φυσικό 

πλαγκτόν εκτρέφονται σε ύδατα που 

δεν πληρούν τα κριτήρια των ζωνών 

κατηγορίας Α ή Β όπως ορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 854/2004· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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19 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.ε.ιιι 

Ως προς τα δίθυρα μαλάκια καθώς 

και άλλα είδη που δεν τρέφονται 

από τον άνθρωπο αλλά με φυσικό 

πλαγκτόν  οι περιοχές ανάπτυξης δεν 

είναι υψηλής οικολογικής ποιότητας, 

όπως ορίζεται στην οδηγία 

2000/60/ΕΚ, και, εν αναμονή της 

εφαρμογής της, ποιότητας 

αντίστοιχης με τα ύδατα που 

ορίζονται στην οδηγία 2006/113/ΕΚ· 

  Χ   ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

20 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.στ.i 

Ως προς την πρόληψη των ασθενειών 

και την κτηνιατρική αγωγή των ζώων 

υδατοκαλλιέργειας η πρόληψη των 

ασθενειών δεν βασίζεται στη 

διατήρηση των ζώων υπό άριστες 

συνθήκες με την κατάλληλη 

εγκατάσταση της εκμετάλλευσης, τον 

άριστο σχεδιασμό της 

εκμετάλλευσης, την εφαρμογή 

ορθών κτηνιατρικών και 

διαχειριστικών πρακτικών, 

συμπεριλαμβανομένων του τακτικού 

καθαρισμού και της τακτικής 

απολύμανσης των χώρων, της 

χορήγησης ζωοτροφών υψηλής 

ποιότητας, της κατάλληλης 

πυκνότητας των ζώων και της 

επιλογής των φυλών και των 

στελεχών· 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   
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21 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.στ.iι 

Ως προς την πρόληψη των ασθενειών 

και την κτηνιατρική αγωγή των ζώων 

υδατοκαλλιέργειας οι ασθένειες δεν 

αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να 

αποφεύγεται η ταλαιπωρία των 

ζώων· όταν είναι απαραίτητο, και 

υπό αυστηρές προϋποθέσεις, 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

22 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.στ.iι 

Ως προς την πρόληψη των ασθενειών 

και την κτηνιατρική αγωγή των ζώων 

υδατοκαλλιέργειας 

χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά 

συνθετικά χημικά κτηνιατρικά 

φάρμακα, μεταξύ άλλων και 

αντιβιοτικά, ενώ δεν είναι 

απαραίτητα . 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΝΠ   

23 
Καν.(ΕΚ) 

834/07 
15.1.ζ 

Προϊόντα καθαρισμού και 

απολύμανσης χρησιμοποιούνται σε 

δεξαμενές, κλωβούς, κτίρια και 

εγκαταστάσεις ζώων 

υδατοκαλλιέργειας ενώ δεν  έχουν 

εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές 

παραγωγές δυνάμει του άρθρου 16 

του Καν.(ΕΚ) 834/07 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

24 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25α 

Οι κανόνες παραγωγής για τα είδη 

ιχθύων, μαλακόστρακων, 

εχινόδερμων και μαλακίων δεν 

καλύπτονται από το παράρτημα ΧΙΙΙα 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΝΠ   
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25 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25β.2 

Στο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης δεν 

καταγράφονται αμυντικά και 

προστατευτικά μέτρα που 

λαμβάνονται κατά των θηρευτών 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

26 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25β.3 

Δεν υπάρχει επαληθεύσιμος 

συντονισμός με τους γειτονικούς 

επιχειρηματίες κατά την κατάρτιση 

των οικείων σχεδίων διαχείρισης, 

κατά περίπτωση 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

27 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25β.4 

Για την παραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας σε τεχνητές 

λίμνες, δεξαμενές ή μακρόστενες 

δεξαμενές, οι εκμεταλλεύσεις δεν  

είναι εξοπλισμένες με φυσικές 

διηθητικές κλίνες, δεξαμενές 

καθίζησης, βιολογικά φίλτρα ή 

μηχανικά φίλτρα για τη συλλογή 

θρεπτικών ουσιών από τα λύματα ή 

χρησιμοποιούν φύκια ή/και ζώα 

(δίθυρα μαλάκια και άλγες) τα οποία 

συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας των λυμάτων.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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28 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25β.4 

Δεν διενεργείται παρακολούθηση 

των λυμάτων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, εφόσον είναι αναγκαίο. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

29 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25γ.3 

Οι επιχειρηματίες δεν τηρούν 

στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την 

τήρηση των διατάξεων σχετικά με 

την ταυτόχρονη παραγωγή  

βιολογικών και μη βιολογικών ζώων 

υδατοκαλλιέργειας 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

30 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25δ.1 

Δεν χρησιμοποιούνται τοπικά 

εκτρεφόμενα είδη ώστε με την 

αναπαραγωγή να επιδιώκεται να 

προκύψουν στελέχη τα οποία είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένα στις 

συνθήκες εκτροφής και να 

επιτευχθεί καλή υγεία και ορθή 

χρησιμοποίηση των ζωοτροφών.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

31 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25δ.1 

Δεν είναι διαθέσιμα αποδεικτικά 

στοιχεία για την προέλευση και την 

αγωγή των εκτρεφόμενων ειδών 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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32 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25δ.2 

Δεν επιλέγονται είδη τα οποία 

μπορούν να εκτραφούν χωρίς να 

προκαλούνται σημαντικές βλάβες 

στα άγρια αποθέματα. 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

33 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ε.3 

Μη τήρηση του μέγιστου ποσοστού 

μη βιολογικών ιχθυδίων 

υδατοκαλλιέργειας που εισάγεται 

στην εκμετάλλευση  

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   

34 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ζ.1 

Εγκαταστάσεις παραγωγής ζώων 

υδατοκαλλιέργειας με κλειστό 

σύστημα ανακυκλοφορίας, (Εξαίρεση 

τα εκκολαπτήρια και τους 

ιχθυογεννητικούς σταθμούς ή για 

την παραγωγή ειδών που 

προορίζονται για βιολογικές 

ζωοτροφές) 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   

35 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ζ.2 

Οι χερσαίες μονάδες εκτροφής δεν 

πληρούν τους ακόλουθους όρους:  

α) για συστήματα συνεχούς ροής, 

είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της ταχύτητας ροής και της 

ποιότητας του νερού, τόσο για τα 

εισρέοντα όσο και για τα εκρέοντα 

ύδατα,  

β) τουλάχιστον 5 % της περιμετρικής 

έκτασης («διεπαφή ξηράς-υδάτων») 

καλύπτεται από αδιατάρακτη φυσική 

βλάστηση 

    Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ   
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36 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ζ.3 

Τα θαλάσσια συστήματα 

συγκράτησης δεν  βρίσκονται σε 

περιοχή όπου η ροή, το βάθος και ο 

ρυθμός ανταλλαγής των υδάτων 

είναι κατάλληλοι για να 

ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

στον βυθό και στη γύρω υδάτινη 

μάζα·  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

37 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ζ.3 

Τα θαλάσσια συστήματα 

συγκράτησης δεν έχουν κλωβούς των 

οποίων ο σχεδιασμός, η κατασκευή 

και η συντήρηση είναι κατάλληλοι 

όσον αφορά την έκθεση τους στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

38 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ζ.4 

Χρήση τεχνητής θέρμανσης ή ψύξης 

του νερού σε εγκαταστάσεις εκτός 

των  εκκολαπτηρίων  και οι  

ιχθυογεννητικών σταθμών. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

39 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25η.2 

Χρήση τεχνητού φωτός χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί 

που προβλέπονται στο σημείο 2 του 

άρθρου 25η του 889/2008 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

40 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25η.4 

Χρήση του οξυγόνου, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί 

που ορίζονται στο σημείο 4 του 

άρθρου 25η του  Καν.(ΕΚ) 889/2008 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ



101 

 

41 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25η.5 

Οι τεχνικές σφαγής δεν μειώνουν στο 

ελάχιστο την ταλαιπωρία των ζώων  
Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

42 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25θ 

Χρήση ορμονών και παραγώγων 

ορμονών. 
    Χ ΥΠΠ, ΑΠ ΑΝΠ   

43 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ι 

Τα προγράμματα διατροφής δεν 

καταρτίζονται με γνώμονα τις 

ακόλουθες προτεραιότητες:  

β) υψηλή ποιότητα προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της 

διατροφικής σύστασης που 

εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του 

τελικού εδώδιμου προϊόντος,  

γ) μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

44 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ια.1 

Κατά την προμήθεια ζωοτροφών για 

τα σαρκοφάγα ζώα 

υδατοκαλλιέργειας δεν  τηρούνται οι 

ακόλουθες προτεραιότητες:  

α) βιολογικά προϊόντα 

υδατοκαλλιέργειας,  

β) ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια από 

υπολείμματα βιολογικής 

υδατοκαλλιέργειας,  

γ) ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια και 

συστατικά ιχθύων που προέρχονται 

από υπολείμματα ιχθύων που έχουν 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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ήδη αλιευθεί για ανθρώπινη 

κατανάλωση στο πλαίσιο βιώσιμης 

αλιείας, 

δ) πρώτες ύλες βιολογικών 

ζωοτροφών φυτικής ή ζωικής 

προέλευσης. 

45 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ια.3 

Σιτηρέσιο που περιλαμβάνει 

περισσότερο από το 60% των 

προϊόντων φυτικά βιολογικά 

σκευάσματα  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

46 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ια.4 

Μη συμμόρφωση με τους ειδικούς 

όρους χρήσης της Ασταξανθίνη ( 

ειδική απόκλιση για τα σαρκοφάγα ) 
  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

47 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ια.5 

Μη τήρηση των  συγκεκριμένων 

όρων χρήσης  προέλευσης  ζύμωση 

της ιστιδίνης ( ειδική απόκλιση για τα 

σαρκοφάγα ) 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

48 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιγ.1 

Χρησιμοποίηση πρώτων υλών 

ζωοτροφών ορυκτής προέλευσης 

που δεν περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα V τμήμα 1 του Καν.(ΕΚ) 

889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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49 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιγ.2 

Χρησιμοποίηση πρόσθετων 

ζωοτροφών και  ορισμένων 

προϊόντων  στη διατροφή των ζώων  

καθώς και βοηθητικών μέσων 

επεξεργασίας  που δεν  

περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 και δεν 

τηρούνται  οι περιορισμοί του εν 

λόγω παραρτήματος 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

50 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιδ.2 

Η βιολογική παραγωγή δίθυρων 

μαλακίων δεν πραγματοποιείται 

εντός περιοχών που οριοθετούνται 

με πασσάλους, πλωτήρες ή άλλους 

εμφανείς σηματοδότες και, κατά 

περίπτωση, δεν περιορίζονται με 

δικτυωτούς σάκους, κλωβούς ή άλλα 

τεχνητά μέσα 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

51 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιδ.3 

Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής 

παραγωγής οστρακοειδών δεν  

ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για 

τα είδη που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον από πλευράς 

διατήρησης. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

52 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιε.1 

Μη συμμόρφωση με τους ειδικούς 

όρους σχετικά με την προμήθεια 

γόνου δίθυρων οστρακοειδών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 25ιε.1 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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53 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιζ 

Μη συμμόρφωση με τους ειδικούς 

όρους σχετικά με τους κανόνες 

καλλιέργειας των μαλακίων  

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 25ιε.1 του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

54 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιη 

Μη συμμόρφωση με τους ειδικούς 

όρους σχετικά με τους κανόνες 

καλλιέργειας για τα στρείδια 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 25ιη του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

55 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιθ.2 

Τα συστήματα, ο εξοπλισμός και τα 

εργαλεία της εκμετάλλευσης δεν 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται 

κατάλληλα. Δεν χρησιμοποιούνται τα 

προϊόντα που αναγράφονται στο 

παράρτημα VII τμήματα 2.1 έως 2.2 

του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

56 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιθ.3γ 

Κατά την υδρανάπαυση, οι κλωβοί ή 

άλλες κατασκευές που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ζώων υδατοκαλλιέργειας δεν 

εκκενώνονται, δεν απολυμαίνονται 

και δεν παραμένουν κενές μέχρι την 

επαναχρησιμοποίησή τους 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

57 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιθ.4 

Εφόσον κρίνεται  αναγκαίο, οι 

αχρησιμοποίητες ζωοτροφές, τα 

περιττώματα και τα νεκρά ζώα δεν 

απομακρύνονται ταχέως για να 

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος 

σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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όσον αφορά την κατάσταση της 

ποιότητας των υδάτων, να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

ασθενειών και να αποτρέπεται η 

προσέλκυση εντόμων ή τρωκτικών 

58 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιθ.5 

Χρησιμοποιούνται υπεριώδης 

ακτινοβολία και όζον σε 

εγκαταστάσεις εκτός των 

εκκολαπτηρίων και των 

ιχθυογεννητικών σταθμών 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

59 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιστ.1 

Η ιχθυοφόρτιση στην παραγωγή 

υπερβαίνει εκείνη που εφαρμόζεται 

στη μη βιολογική παραγωγή 

οστρακοειδών στην περιοχή. Η 

διαλογή, η αραίωση και η 

ιχθυοφόρτιση δεν προσαρμόζονται 

σε συνάρτηση με τη βιομάζα και με 

σκοπό να εξασφαλίζονται η καλή 

μεταχείριση των ζώων και η υψηλή 

ποιότητα του προϊόντος 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

60 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιστ.2 

Οι οργανισμοί βιολογικών 

εναποθέσεων δεν αφαιρούνται με 

φυσικά μέσα ή χειρωνακτικά και, 

όπου ενδείκνυται, δεν 

επαναφέρονται στη θάλασσα μακριά 

από τις εκμεταλλεύσεις 

οστρακοειδών. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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61 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25ιστ.2 

Τα οστρακοειδή υποβάλλονται σε 

αγωγή πάνω από μία φορά κατά τον 

κύκλο παραγωγής με διάλυμα 

ανθρακικού ασβεστίου για την 

καταπολέμηση των ανταγωνιστικών 

οργανισμών εναπόθεσης. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

62 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25στ.1 

Το περιβάλλον εκτροφής των ζώων 

υδατοκαλλιέργειας  δεν σχεδιάζεται 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους βάσει της παρ. 1 του άρθρου 25 

στ του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

63 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25στ.2 

Η ιχθυοφόρτιση δεν καθορίζεται 

σύμφωνα με το  παράρτημα ΧΙΙΙα  

του Καν.(ΕΚ) 889/08 ανά είδος ή 

ομάδα ειδών.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

64 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25στ.3 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των 

υδάτινων συστημάτων συγκράτησης 

δεν προβλέπουν ταχύτητα ροής 

νερού και φυσικοχημικές 

παραμέτρους που να διασφαλίζουν 

την υγεία και την καλή μεταχείριση 

των ζώων και να καλύπτουν τις 

ανάγκες συμπεριφοράς τους. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

65 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25στ.4 

Τα συστήματα συγκράτησης δεν 

σχεδιάζονται, δεν  χωροθετούνται 

και δεν λειτουργούν έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

διαφυγής 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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66 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25στ.5 

Σε περίπτωση διαφυγής ιχθύων ή 

μαλακόστρακων, δεν λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των 

επιπτώσεων στο τοπικό 

οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης 

της επαναφοράς τους, εφόσον 

ενδείκνυται. Δεν τηρούνται σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

67 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
36α 

Δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες 

μετατροπής των φυκιών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 36α του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

68 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
25κ 

Μη συμμόρφωση σχετικά με την  

κτηνιατρική αγωγή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25κ του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

69 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
38α 

Δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες 

μετατροπής για την παραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38α του 

Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

70 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.1 

Οι δραστηριότητες ασκούνται σε 

θέσεις οι οποίες μπορούν να 

μολυνθούν από προϊόντα ή ουσίες 

που δεν επιτρέπονται για τη 

βιολογική παραγωγή ή ρύπους που 

ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 

βιολογικό χαρακτήρα των 

προϊόντων.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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71 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.2 

Οι μονάδες βιολογικής και μη 

βιολογικής παραγωγής δεν είναι 

κατάλληλα διαχωρισμένες όπως 

ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6β 

του Καν.(ΕΚ) 889/08  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

72 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.3 

Έλλειψη επίσημης εκτίμησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Στην 

περίπτωση που  αυτή  απαιτείται) 

    Χ ΑΠ ΑΝΠ   

73 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.4 

Ο επιχειρηματίας δεν υποβάλει 

σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης 

ανάλογο με τη μονάδα παραγωγής 

για την υδατοκαλλιέργεια και τη 

συλλογή φυκιών.  

  Χ   ΜΑΠ ΑΠ   

74 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.5 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

παραγωγής προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας και φυκιών δεν 

προβαίνουν σε ανακύκλωση υλικών, 

και δεν  χρησιμοποιούν κατά 

προτίμηση ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας . 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

75 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.5 

Δεν καταρτίζουν, στο πλαίσιο του 

σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης, 

χρονοδιάγραμμα μείωσης των 

αποβλήτων που να εφαρμόζεται από 

την αρχή των εργασιών. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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76 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.5 

Η χρήση πλεονάζουσας θερμότητας 

δεν περιορίζεται στην ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ενώ είναι 

δυνατόν 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

77 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.β.6 

Για τη συλλογή φυκιών δεν 

πραγματοποιείται εξαρχής εφάπαξ 

υπολογισμός βιομάζας. 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

78 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.γ.1 

 Στη μονάδα ή στις εγκαταστάσεις 

δεν τηρούνται λογιστικά βιβλία ώστε 

ο επιχειρηματίας να μπορεί να 

αποδείξει και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή 

και ο ΟΕΠ  να επαληθεύσει ότι οι 

μηχανές συλλογής συλλέγουν μόνο 

άγρια φύκια που παράγονται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007.  

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

79 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.γ.2 

 Η συλλογή δεν  πραγματοποιείται 

κατά τρόπον ώστε οι ποσότητες που 

συλλέγονται να μην έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην 

κατάσταση του υδάτινου 

περιβάλλοντος.  

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

80 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.γ.2 

Δεν λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά 

τις τεχνικές συλλογής, τα ελάχιστα 

μεγέθη, τις ηλικίες, τους κύκλους 

αναπαραγωγής ή το μέγεθος των 

εναπομενόντων φυκιών για να 

εξασφαλιστεί ότι τα φύκια μπορούν 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   
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να αναγεννηθούν 

81 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.γ.3 

Δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι η συνολική 

ποσότητα είναι σύμφωνη με τον 

Καν.(ΕΚ) 889/08  όταν  τα φύκια 

συλλέγονται σε κοινόκτητη ή 

κοινόχρηστη περιοχή συλλογής 

  Χ   ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ   

82 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.δ.1 

Στην καλλιέργεια φυκιών στη 

θάλασσα δεν χρησιμοποιούνται μόνο 

φυσικά θρεπτικά συστατικά που 

υπάρχουν στο περιβάλλον ή 

προέρχονται από την παραγωγή 

ζώων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, 

και βρίσκονται στη γύρω περιοχή ως 

τμήμα συστήματος 

πολυκαλλιέργειας.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

83 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.δ.2 

Στις χερσαίες μονάδες, στις οποίες 

χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές 

θρεπτικών ουσιών, τα επίπεδα των 

θρεπτικών ουσιών στα λύματα δεν 

είναι αποδεδειγμένα τα ίδια ή 

χαμηλότερα απ’ ότι στα εισρέοντα 

ύδατα.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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84 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.δ.2 

Χρησιμοποιούνται θρεπτικά στοιχεία 

φυτικής ή ορυκτής προέλευσης τα 

οποία  δεν απαριθμούνται στο 

παράρτημα I.  

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   

85 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.δ.3 

Δεν  καταγράφεται η πυκνότητα 

καλλιέργειας ή η επιχειρησιακή 

ένταση, η οποία πρέπει να διατηρεί 

την ακεραιότητα του υδάτινου 

περιβάλλοντος, και δεν 

εξασφαλίζεται ότι δεν σημειώνεται 

υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας 

φυκιών την οποία μπορεί να αντέξει 

το περιβάλλον χωρίς αρνητικές 

επιπτώσεις.  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

86 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.δ.4 

Τα σχοινιά και ο λοιπός εξοπλισμός 

που χρησιμοποιούνται για την 

καλλιέργεια φυκιών δεν 

επαναχρησιμοποιούνται ή δεν 

ανακυκλώνονται, ενώ είναι δυνατό 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

87 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.ε.1 

Οι οργανισμοί βιολογικών 

εναποθέσεων δεν αναιρούνται με 

φυσικά μέσα ή χειρωνακτικά και, 

κατά περίπτωση, δεν επαναφέρονται 

στη θάλασσα σε κάποια απόσταση 

από την εκμετάλλευση.  

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   

88 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
6.ε.2 

Ο καθαρισμός του εξοπλισμού και 

των εγκαταστάσεων δεν 

πραγματοποιείται με φυσικά ή 

μηχανικά μέτρα. Δεν  

χρησιμοποιούνται μόνο οι ουσίες οι 

Χ     ΠΡ ΜΑΠ   
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οποίες απαριθμούνται στο 

παράρτημα VII τμήμα 2 του Καν.(ΕΚ) 

889/08 

89 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
73β 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί αρχείο 

παραγωγής φυκιών  με τα στοιχεία 

τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 

73β του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΜΑΠ ΑΠ   

90 
Καν.(ΕΚ) 

889/08 
79β 

Ο επιχειρηματίας  δεν τηρεί τα 

αρχεία παραγωγής ζώων 

υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται 

στο άρθρο 79β του Καν.(ΕΚ) 889/08 

  Χ   ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ ΑΠ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια 
Α. Βαθμολόγηση των κριτήριων της περ. (α’)  της παρ. 2 του άρθρου 16 της παρούσας ως 

κατωτέρω.  

 

Α1. Ο αριθμός μη συμμορφώσεων: 
Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 0-3 και αναλυτικότερα η 

διαβάθμιση έχει ως εξής: 

Στις περιπτώσεις διαπίστωσης, 

• μίας (1)μεμονωμένης μη συμμόρφωσης, η βαθμολογία είναι 0, 

• μη συμμορφώσεων από 2-5, η βαθμολογία είναι 2, 

• αριθμού μη συμμορφώσεων που είναι μεγαλύτερος από 5, η βαθμολογία είναι 3. 

Α2. Το μέγεθος του ΟΕΠ, με βάση τον αριθμό των συμβεβλημένων επιχειρηματιών: 

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 1-7, και αναλυτικότερα η 

διαβάθμιση έχει ως εξής: 

Για ΟΕΠ  με αριθμό συμβεβλημένων επιχειρηματιών 

• ως 200 η βαθμολογία είναι 1 

• από 201 έως 400 η βαθμολογία είναι 2 

• από 401 έως 800 η βαθμολογία είναι 3 

• από 801 έως 1600 η βαθμολογία είναι 4 

• από 1601 έως 3200 η βαθμολογία είναι 5 

• από 3201 έως 6400 η βαθμολογία είναι 6 

• από 6401 και πάνω η βαθμολογία είναι 7 

Α3. Το εύρος: Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 1-4 και 

αναλυτικότερα η διαβάθμιση έχει ως εξής: 

Για περιπτώσεις όπου η μη συμμόρφωση επηρεάζει, 

• έως και το 25% των συμβεβλημένων επιχειρηματιών, η βαθμολογία είναι ένα (1), 

• από 26 % έως 50% των συμβεβλημένων επιχειρηματιών, η βαθμολογία είναι δύο (2), 

• από 51 % έως 75% των συμβεβλημένων επιχειρηματιών η βαθμολογία είναι τρία (3) 

• από το 76% και πάνω των συμβεβλημένων επιχειρηματιών η βαθμολογία είναι τέσσερα 

(4), 

  ανά δραστηριότητα όπως ορίζονται στην υποπερ. (δδ’) της περ. (α’) της  παρ. 2 του άρθρου 16 

της παρούσας. 

 

Β. Υπολογισμός χρηματικού προστίμου  

Β1.Το χρηματικό πρόστιμο για τις μη συμμορφώσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ κυμαίνεται από 

1.000 έως 5.000 Ευρώ.  

Β2.Το χρηματικό πρόστιμο για τις μη συμμορφώσεις της Κατηγορίας ΙΙ κυμαίνεται από 

5.001 έως 25.000 Ευρώ  

Β3.Το χρηματικό πρόστιμο για τις μη συμμορφώσεις της Κατηγορίας Ι κυμαίνεται από 

25.001 έως 50.000 Ευρώ  

 

  

 

 

Ο υπολογισμός του χρηματικού προστίμου ανά κατηγορία μη συμμόρφωσης και ανάλογα με το 

σύνολο της βαθμολόγησης των κριτηρίων της περ. (α’) της παρ. 2 του άρθρου 16 της παρούσας 

αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Σύνολο βαθμολογίας 
των κριτηρίων 

Χρηματικό πρόστιμο (€)  
ανά κατηγορία μη συμμόρφωσης 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 
1 1000 

2 1000+(5000-1000)/13 

3 1000+2Χ(5000-1000)/13 

4 1000+3Χ(5000-1000)/13 

5 1000+4Χ(5000-1000)/13 

6 1000+5Χ(5000-1000)/13 

7 1000+6Χ(5000-1000)/13 

8 1000+7Χ(5000-1000)/13 

9 1000+8Χ(5000-1000)/13 

10 1000+9Χ(5000-1000)/13 

11 1000+10Χ(5000-1000)/13 

12 1000+11Χ(5000-1000)/13 

13 1000+12Χ(5000-1000)/13 

14 5000 

  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
1 5001 

2 5000+(25000-5000)/13 

3 5000+2Χ(25000-5000)/13 

4 5000+3Χ(25000-5000)/13 

5 5000+4Χ(25000-5000)/13 

6 5000+5Χ(25000-5000)/13 

7 5000+6Χ(25000-5000)/13 

8 5000+7Χ(25000-5000)/13 

9 5000+8Χ(25000-5000)/13 

10 5000+9Χ(25000-5000)/13 

11 5000+10Χ(25000-5000)/13 

12 5000+11Χ(25000-5000)/13 

13 5000+12Χ(25000-5000)/13 

14 25000 

  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 
1 25001 

2 25000+(50000-25000)/13 

3 25000+2Χ(50000-25000)/13 

4 25000+3Χ(50000-25000)/13 

5 25000+4Χ(50000-25000)/13 

6 25000+5Χ(50000-25000)/13 

7 25000+6Χ(50000-25000)/13 

8 25000+7Χ(50000-25000)/13 

9 25000+8Χ(50000-25000)/13 

10 25000+9Χ(50000-25000)/13 

11 25000+10Χ(50000-25000)/13 

12 25000+11Χ(50000-25000)/13 

13 25000+12Χ(50000-25000)/13 
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14 50000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ 

Κατάταξη μη συμμορφώσεων των ΟΕΠ 

α/α Αναφορά σε νομοθεσία Παράβαση Εύρος Κατάταξη σε 

Κατηγορία 

1 
παρ. 8, άρθρου 6 της 

παρούσας 

Τροποποίηση των εφαρμοζόμενων 

τεκμηριωμένων διαδικασιών ελέγχου 

και πιστοποίησης ανά πεδίο 

πιστοποίησης, καθώς και τα σχετικά 

υποδείγματα εντύπων που 

αναφέρονται στην περ. (ζ’) της παρ. 2 

του άρθρου 6 της παρούσας, χωρίς 

την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής 

και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 

 

 ΙΙ 

2 
παρ.3, άρθρου 6 της 

παρούσας 

Πιστοποίηση προϊόντων που δεν 

ανήκει στο πεδίο για το οποίο έχει 

χορηγηθεί στον ΟΕΠ έγκριση 

 ΙΙ 

3 

 

περ. (γ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Μη τήρηση φακέλου επιχειρηματία 

>2% του συνόλου των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών 

Ι 

<2% του συνόλου των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών 

ΙΙ 

4 

παρ. 3 του άρθρο 27 του 

Καν. (ΕΚ) 834 /07) & παρ. 1 

άρθρου 65 του Καν. (ΕΚ) 

889/08 & περ. (α’) της παρ. 

1 του άρθρου 18 της 

παρούσας 

Μη πραγματοποίηση ενός (1) 

τουλάχιστον υποχρεωτικού ετήσιου 

φυσικού ελέγχου  

>2% του συνόλου των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών 

Ι 

<2% του συνόλου των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών 

ΙΙ 

5 

περ. (β’), παρ. 2 του 

άρθρου 92γ του Καν. (ΕΚ) 

889/08 &  περ. (β’) της 

παρ. 1 του άρθρου 18 της 

παρούσας 

Πραγματοποίηση συμπληρωματικών 

επισκέψεων ελέγχου σε ποσοστό 

μικρότερο από 10% του συνόλου των 

συμβεβλημένων επιχειρηματιών ανά 

δραστηριότητα 

Πραγματοποίηση 

συμπληρωματικών 

επισκέψεων ελέγχου σε 

ποσοστό μικρότερο από 8% 

του συνόλου των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών ανά 

δραστηριότητα 

Ι 

Πραγματοποίηση 

συμπληρωματικών 

επισκέψεων ελέγχου σε 

ποσοστό 8-9,9% του συνόλου 

των συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών ανά 

δραστηριότητα 

ΙΙ 

6 

περ. (γ’), παρ. 2 του 

άρθρου 92γ του Καν. (ΕΚ) 

889/08 &  περ. (γ’) της 

παρ.1 του άρθρου 18 της 

παρούσας 

Διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων 

σε ποσοστό μικρότερο από 20% του 

συνόλου των διενεργούμενων 

ελέγχων ανά δραστηριότητα 

Διενέργεια αιφνιδιαστικών 

ελέγχων σε ποσοστό μικρότερο 

από 16% του συνόλου των 

διενεργούμενων ελέγχων ανά 

δραστηριότητα 

Ι 

Διενέργεια αιφνιδιαστικών 

ελέγχων σε ποσοστό 16-19,9% 

του συνόλου των 

διενεργούμενων ελέγχων ανά 

δραστηριότητα 

ΙΙ 

7 

παρ. 2 του άρθρου 65 

του Καν. (ΕΚ) 889/08 &  

περ. (δ ‘) της παρ. 1 του 

άρθρου 18 της 

παρούσας 

Πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε 

ποσοστό μικρότερο από 5% του 

συνόλου των συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών ανά δραστηριότητα 

Πραγματοποίηση 

δειγματοληψιών σε ποσοστό 

μικρότερο από 4% του 

συνόλου των συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών ανά 

δραστηριότητα 

Ι 

Πραγματοποίηση 

δειγματοληψιών σε ποσοστό 
ΙΙ 
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4-4,9% του συνόλου των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών ανά 

δραστηριότητα 

8 

περ. (ε’) της 

παραγράφου 1 του 

άρθρου 18 της 

παρούσας 

Μη πραγματοποίηση ελέγχου κατόπιν 

καταγγελιών εντός των καθορισμένων 

χρονικών προθεσμιών 

 ΙΙ 

9 

περ. (α’) της παρ. 5 του 

άρθρου 18 της 

παρούσας 

Μη έκδοση εκθέσεων ελέγχου μετά το 

πέρας κάθε είδους ελέγχου 

Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

2% ανά κατηγορία των 

πραγματοποιούμενων ελέγχων 

Ι 

Σε ποσοστό έως 2% ανά 

κατηγορία των 

πραγματοποιούμενων ελέγχων 

ΙΙ 

10 

περ. (α’) της παρ.5 του 

άρθρου 18 της 

παρούσας 

Δεν παραδίδει αντίγραφο των 

εκθέσεων ελέγχου στους 

ελεγχόμενους επιχειρηματίες 

Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

2% ανά κατηγορία των 

πραγματοποιούμενων ελέγχων 

III 

Σε ποσοστό έως 2% ανά 

κατηγορία των 

πραγματοποιούμενων ελέγχων 

II 

11 

 

περ. (στ’)  της παρ.1 του 

άρθρου 18 της 

παρούσας 

Δεν επαληθεύουν τις δεσμεύσεις του 

αρ. 63 του Καν.(ΕΚ) 889/08 στους 

ενταγμένους στο σύστημα ελέγχου 

επιχειρηματίες 

Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

2% στο σύνολο των 

συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών 

Ι 

Σε ποσοστό έως 2% του 

συνόλου των συμβεβλημένων 

επιχειρηματιών 

ΙΙ 

12 

παρ.1 άρθρου 29 του 

Καν. (ΕΚ)834/07 &  περ. 

(δ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Μη έκδοση και χορήγησης του 

αποδεικτικού εγγράφου του 

παραρτήματος XIIα του Καν.(ΕΚ) 

889/08 μετά από αίτημα 

επιχειρηματία 

 ΙΙ 

13 
περ. (ε’)  της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Μη επιβολή στους συμβεβλημένους 

επιχειρηματίες των κυρώσεων του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας 

 Ι 

14 

περ. (στ’)  της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της 

παρούσας 

Της μη διαβίβασης στον ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ τεκμηριωμένης 

έκθεσης ενεργειών σχετικά με την 

υλοποίηση της διαδικασίας 

αφαίρεσης ενδείξεων περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής 

από προϊόντα στα οποία έχει 

διαπιστωθεί μη συμμόρφωση που 

επηρεάζει τη βιολογική ιδιότητα 

τους, 

 

 ΙΙ 

15 

 

περ. (ζ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της 

παρούσας 

Της  μη αποστολής, μέχρι την 15 

Φεβρουαρίου κάθε έτους, όλων των 

δεδομένων και των στατιστικών 

στοιχεία των άρθρων 92στ και 93 

του Καν.(ΕΚ) 889/2008 

 

Αποστολή των δεδομένων 

μετά τις 15 Μαρτίου 
ΙΙ 

Αποστολή των δεδομένων 

μεταξύ 16/2 έως και 14/3 
ΙΙΙ 

16 

περ.(ζ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της 

παρούσας 

Της  μη αποστολής κάθε στοιχείου 

που τους ζητείται από την Αρμόδια 

Αρχή και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εντός 

της τεθείσας κάθε φορά προθεσμίας. 

Καθυστέρηση  μεγαλύτερη 

από 25 εργάσιμες μέρες 
ΙΙ 

Καθυστέρηση  μικρότερη από 

25 εργάσιμες μέρες 
ΙΙΙ 

17 

περ. (η’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της 

παρούσας 

 

Της  μη αποστολής, μέχρι την 31 

Ιανουαρίου του κατάλογου  με τους 

επιχειρηματίες τους οποίους έχουν 

ελεγχθεί καθώς και τα κυρωτικά 

μέτρα που επιβλήθηκαν . 

 

 ΙΙ 
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18 

περ. (θ’)  της παρ. 2 

του άρθρου 5 της 

παρούσας 

Της μη εφαρμογής της παρ. 2 του 

άρθρου 91 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 σε 

περίπτωση που υπάρξουν βάσιμες 

υπόνοιες για κάποιο επιχειρηματία 

ότι προτίθεται να διαθέσει στην 

αγορά προϊόν που δεν είναι 

σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής 

παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη 

βιολογικού τρόπου παραγωγής. 

 

 Ι 

19 
περ. (ι’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Της μη διαβίβασης των στοιχείων της 

περ. (ι’) της παρ. 2 του άρθρου 5 της 

παρούσας 

 ΙΙ 

20 
περ. (ιβ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Της μη τήρησης της υποχρέωσης 

ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους 

ΟΕΠ καθώς επίσης τον ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ και την Αρμόδια Αρχή σε 

εφαρμογή του άρθρου 92 του 

Καν.(ΕΚ) 889/2008 

 Ι 

21 

υποπερ. (ββ’) της περ. 

(ια’)της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Την αναδρομική αναγνώριση 

περιόδου μετατροπής σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 36 του Καν. 

889/2008 χωρίς την έγκριση της 

αρμόδιας αρχής 

 ΙΙ 

22 

υποπερ. (αα’) της περ. 

(ια’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της παρούσας 

Την έγκριση του σχεδίου μετατροπής 

και των μέτρων ελέγχου στις 

περιπτώσεις των εκμεταλλεύσεων  

που δραστηριοποιούνται με 

παράλληλη παραγωγή σε εφαρμογή 

της υποπερ. (v΄) της περ. (α’) της παρ. 

1 του άρθρου 40 του Καν. (ΕΚ) 

889/2008 χωρίς την έγκριση της 

αρμόδιας αρχής 

 ΙΙ 

23 

περ. (ιγ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της 

παρούσας 

Έκδοση απόφασης από τον ΟΕΠ 

απαγόρευσης εμπορίας προϊόντων για 

χρονικό διάστημα που δεν έχει 

συμφωνηθεί από την Αρμόδια Αρχή 

 ΙΙ 

24 

υποπερ. (αα’,i) περ. 

(α’), παρ.1 άρθρο 7 

της παρούσας ή 

υποπερ. (αα’,i) περ. 

(α’) , παρ2  άρθρο 7 

της παρούσας 

Δεν ενημερώνει σχετικά γραπτά την 

Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

εντός της προθεσμιών που 

προβλέπεται για την αναστολή ή 

ανάκληση της διαπίστευσης του 

 

 Ι 

25 

υποπερ. (αα’,iii) περ. 

(α’), παρ.1 άρθρο 7 

της παρούσας ή 

υποπερ. (αα,iii)  περ. 

(α,’)  παρ.2 άρθρο 7 

της παρούσας 

Ο ΟΕΠ δεν ενημερώνει γραπτώς τους 

παραγωγούς εντός δέκα  (10) 

εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία επίδοσης από τον Φορέα 

Διαπίστευσης της απόφασης  

αναστολής ή ανάκλησης στον ΟΕΠ με 

κοινοποίηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 Ι 

26 

υποπ. (ββ’,ii)  περ. (α’), 

παρ.1 άρθρο 7 της 

παρούσας ή 

υποπερ. (ββ’,ii),  περ .(α’) , 

παρ.2 άρθρο 7 της 

παρούσας, 

Ο ΟΕΠ δεν ενημερώνει γραπτώς τους 

παραγωγούς εντός  δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία επιβολής της κύρωσης 

των περ. (β’) και (γ’) της παρ. 2 του 

άρθρου 16 της παρούσας με 

κοινοποίηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 Ι 

27 

υποπερ. (αα’) , περ. (β’), 

παρ.1 άρθρο 7 της 

παρούσας 

Συνάπτει με επιχειρήσεις Συμβάσεις 

Ένταξης νέων Επιχειρηματιών στο 

σύστημα ελέγχου κατά την περίοδο 

που τελεί υπό αναστολή έγκρισης 

 

 Ι 
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28 

υποπερ. (ββ’), περ. (β’), 

παρ.1 άρθρο 7 της 

παρούσας 

Προβαίνει σε τροποποιήσεις 

υφιστάμενων Συμβάσεων κατά την 

περίοδο που τελεί υπό αναστολή 

έγκρισης 

 Ι 

29 

υποπερ. (γγ’) , περ. (β’) , 

παρ.1 άρθρο 7 της 

παρούσας 

Εκδίδει, μέσω της ΗΒΔ, αποδεικτικά 

έγγραφα κατά την περίοδο που τελεί 

υπό αναστολή έγκρισης 

 

 Ι 

30 

υποπερ. (δδ’), περ. (β’), 

παρ.1 άρθρο 7 της 

παρούσας 

Δεν διεκπεραιώνει τυχόν αιτήματα 

συμβεβλημένων με αυτόν 

επιχειρηματιών, για την αλλαγή ΟΕΠ 

σύμφωνα με το άρθρο 10  κατά την 

περίοδο που τελεί υπό αναστολή 

έγκρισης 

 

 Ι 

31 

υποπερ. (γγ’,i), 

περ.(α’), παρ.2 

άρθρο 7  της 

παρούσας 

Δεν ενημερώνει  γραπτώς τους 

παραγωγούς που έχουν ενεργή 

Σύμβαση μαζί του τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν την ημερομηνία της 

προγραμματισμένης παύσης  

λειτουργίας του, με κοινοποίηση 

στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

 Ι 

32 

υποπερ.(αα’), 

περ.(β’), παρ.2 

άρθρο 7  της 

παρούσας 

Δεν διεκπεραιώνει τα αιτήματα των 

επιχειρηματιών που έχουν ενεργή 

Σύμβαση μαζί τους, για τη 

μεταγραφή τους σε άλλο ΟΕΠ ενώ 

έχει γίνει ανάκληση της έγκρισης του, 

 

 Ι 

33 

υποπερ. (ββ’), 

περ.(β’), παρ.2 

άρθρο 7 της 

παρούσας 

Δεν παραδίδουν στον ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ τα τηρούμενα αρχεία των 

επιχειρηματιών που έχουν ενεργή 

Σύμβαση μαζί τους 

 Ι 

34 
παρ. 2, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Δεν αποδέχεται την καταγγελία 

της σύμβασης από τον 

επιχειρηματία εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών, 

εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παρ.2 του 

άρθρου 10 της παρούσας. 

 

Καθυστέρηση  έως 5 μέρες ΙΙΙ 

Καθυστέρηση μεγαλύτερη από 

5 ημέρες 
ΙΙ 

35 

 

παρ. 3, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Δεν αποστέλλει εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας το 

αντίγραφο του τηρούμενου 

ατομικού φακέλου ελέγχου 

επιχειρηματία του της περ. (γ’) της 

παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, 

καθώς και του αντίστοιχου 

ηλεκτρονικού σύμφωνα με τις 

διατάξεις της αριθ. 

2289/161795/19.12.2014 

απόφασης, μετά από αίτημα από 

άλλον ΟΕΠ 

 

Καθυστέρηση έως 5 μέρες 

 

 

ΙΙΙ 

 

 

 

 

 

Καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

5 ημερών ή μη αποστολή 
ΙΙ 

 

36 

 

παρ. 4, άρθρο 10 της 

παρούσας 

 

Σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης όπως προβλέπεται στην 

παρ. 1 του άρθρου 10 δεν 

ενημερώνει τον νέο ΟΕΠ και την 

επιχείρηση εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας για τις 

τυχόν εκκρεμότητες 

 

Καθυστέρηση έως 5 μέρες 

 

 

 

 

ΙΙΙ 

Καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

5 ημερών ή μη αποστολή 

ενημέρωσης 

ΙΙ 
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37 
παρ. 4, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Δεν αποδέχεται την καταγγελία 

της σύμβασης της παρ. 1 του 

άρθρου 10 της παρούσας λόγω 

οικονομικών διαφορών παρόλο που 

ο επιχειρηματίας έχει προσφύγει 

στα αρμόδια δικαστήρια για το 

θέμα αυτό 

 ΙΙΙ 

38 
παρ. 5, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Δεν αποδέχεται εντός 

προθεσμίας την καταγγελία 

σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 10 

της παρούσας μετά την 

τεκμηριωμένη άρση των 

εκκρεμοτήτων της παρ. 2 του ιδίου 

άρθρου 

Καθυστέρηση έως 5 μέρες ΙΙΙ 

Καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

5 ημερών ή μη αποδοχή της 

καταγγελίας 

ΙΙ 

39 
παρ. 7, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Δεν  συνάπτει  σύμβαση με τον 

επιχειρηματία εντός του 

προβλεπόμενου χρονικού 

διαστήματος  από την αποστολή του 

φακέλου σε αυτόν από τον 

προηγούμενο ΟΕΠ κατά τη 

μεταγραφή ενός επιχειρηματία. 

 

Καθυστέρηση έως 5 μέρες ΙΙΙ 

Καθυστέρηση μεγαλύτερη των 

5 ημερών 
ΙΙ 

40 
παρ. 8, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Κατά τη μεταγραφή ενός 

επιχειρηματία ο ΟΕΠ δεν επιβλέπει 

τη διαδικασία επιβολής κύρωσης 

που είχε επιβληθεί από τον 

προηγούμενο ΟΕΠ. 

 ΙΙ 

41 
παρ. 9, άρθρο 10 της 

παρούσας 

Δεν ακολουθεί τη διαδικασία της 

παρ. 9 του άρθρου 10 της παρούσας 

στις περιπτώσεις μεταγραφής . 

 

 

 

Σε ποσοστό μικρότερο από το 

5 % των μεταγραφών που 

δέχεται 

ΙΙΙ 

Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

το 5 % των μεταγραφών που 

δέχεται 

ΙΙ 

42 
παρ. 10, άρθρο 10  της 

παρούσας 

Δεν προβαίνει εντός της 

προθεσμίας στην πραγματοποίηση 

του πλήρη φυσικού ελέγχου μετά 

τη μεταγραφή επιχειρηματία σε 

αυτόν 

Καθυστέρηση έως 5 ημέρες 

 
ΙΙΙ 

Καθυστέρηση μεγαλύτερη από 

5 ημέρες 

 

ΙΙ 

43 
Παρ. 3 άρθρου 5  της 

παρούσας 

Άρνηση πραγματοποίησης 

ελέγχου από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 

 I 

44 

περ. (δ’) της παρ. 9 του 

άρθρου 27 του Καν. 

(ΕΚ) 834/07 

Δεν τηρεί τις απαιτήσεις στα 

στοιχεία (α) & (β)της παρ. 7 του 

άρθρου 27 του Καν. (ΕΚ) 834/07 ή 

δεν πληροί πλέον τα κριτήρια των 

παρ. 5 ή 6 ή δεν τηρεί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στις παρ. 

11,12 και 14 του ιδίου άρθρου 

 Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
 

(άρθρο 63  του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής & άρθρο 8 της ΥΑ…………..) 

ΠΡΟΣ: 1. Δ/νση ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ< ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Γ.Ε. του ΥΠΑΑ&Τ, 

            2. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Agrocert),   

            3. Τον ΟΕΠ με την επωνυμία………………………………………………………………………………………….  

 
Στο πλαίσιο του από……../…/201… αιτήματος μου, προς τον ΟΕΠ με την 

επωνυμία…………………………………………………………………………………………., με σκοπό την ένταξη μου 

στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής, τα αναφερόμενα 

σχετικά  στοιχεία που αφορούν στην πλήρη περιγραφή: 
− της γεωργικής μου εκμετάλλευσης και ειδικότερα όσον αφορά τα δηλωθέντα 

αγροτεμάχια, το είδος των καλλιεργειών μου καθώς και κάθε άλλη εγκατάσταση  που 

χρησιμοποιώ σε σχέση με την δραστηριότητά μου, 

− τις σταβλικές εγκαταστάσεις για τα εκτρεφόμενα  ζώα, πτηνά  (που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής) ή τις εγκαταστάσεις εκτροφής για τα ζώα 

υδατοκαλλιέργειας  (που αναφέρονται στο άρθρο 25α του Καν.(ΕΚ)889/2008 της 

Επιτροπής) και για τα φύκη, τους βοσκοτόπους, αποθηκευτικούς χώρους και κάθε άλλη 

εγκατάσταση  που χρησιμοποιώ σε σχέση με την δραστηριότητά  μου, 

− τις εγκαταστάσεις  παραγωγής  μεταποιημένων  βιολογικών προϊόντων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,  

− τις εγκαταστάσεις  παραγωγής  μεταποιημένων  βιολογικών προϊόντων που 

προορίζονται για ζωοτροφές καθώς επίσης και   

− τα αναφερόμενα στοιχεία που αφορούν στην πλήρη περιγραφή της/των δηλούμενης/-

ων δραστηριότητάς/δραστηριοτήτων  μου,  

  είναι αληθή και δεσμεύομαι:  

 

α) ότι θα ασκώ όλες τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, όπως αυτοί 

ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,  

β) να αποδέχομαι, σε περίπτωση αποκλίσεων, παρατυπιών ή παραβάσεων, την επιβολή των 

κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, διορθώσεων ή κυρωτικών μέτρων που προβλέπονται 

αντίστοιχα στο πίνακα κυρώσεων του άρθρου 19 της αριθ. ……………… Υπουργικής Απόφασης, 

γ) να ενημερώνω εγγράφως άλλους αγοραστές του/των προϊόντος/ων μου, σε περίπτωση 

παραβάσεων ή παρατυπιών που επηρεάζουν τη βιολογική ιδιότητα άλλους, ώστε άμεσα να 

απαλειφθούν από το/τα προϊόν/τα οι ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο 

παραγωγής, 

δ) να αποδέχομαι, στην  περίπτωση που εγώ ως  επιχειρηματίας ή/και  ο/οι υπεργολάβος/-οι 

μου ελεγχόμαστε από διαφορετικούς ΟΕΠ, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω 

ΟΕΠ, 

ε) να αποδέχομαι, στην  περίπτωση που εγώ ως  επιχειρηματίας και/ή  ο/οι υπεργολάβος/-οι 

μου αλλάξουμε ΟΕΠ, τη διαβίβαση των ατομικών φακέλων ελέγχου μας στον επόμενο αρμόδιο 

για τον έλεγχο μας ΟΕΠ,  

στ) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που ως επιχειρηματίας αποσυρθώ από το σύστημα 

ελέγχου να ενημερώσω  άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και  τον 

αρμόδιο για τον  έλεγχό μου ΟΕΠ,  
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ζ) να αποδέχομαι,  στην περίπτωση που ως  επιχειρηματίας αποσυρθώ  από το σύστημα 

ελέγχου, ότι ο ατομικός φάκελος ελέγχου μου να διατηρηθεί για περίοδο τουλάχιστον πέντε 

ετών από τον αρμόδιο για τον  έλεγχό μου ΟΕΠ,  

η) να αποδέχομαι, να ενημερώσω άμεσα τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και  τον αρμόδιο για τον  

έλεγχό μου ΟΕΠ, για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα 

των βιολογικών προϊόντων που προμηθεύομαι από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους. 

 

 

 

Τόπος & Ημερομηνία                                                             Υπογραφή επιχειρηματία 

 

 

 

 

 

_____________________                                             _____________________________ 

                                                                                                      (Ονοματεπώνυμο, ολογράφως) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 

Συμπληρώνεται από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση ΣΠ,ΒΠ,&ΓΕ του ΥΠΑΑ&Τ) 

Αριθμός 

Πρωτ/λου 
 Ημερ/νια 

 Υποβολή 
      

Αριθμός 

Υπόθεσης 

BΠ/ 

ΟΕΠ 
/   -     .   

ENOTHTA Α.1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

Επωνυμία  

 

 

 

 

Διεύθυνση  

Πόλη  Τ.Κ.      

Νομός  

Αριθ. Τηλεφώνου  

Αριθ. Fax  

Ε-mail  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

 

 

 

 

 

ENOTHTA Α.3 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Ονοματεπώνυμο 
 

 

Θέση-Ειδικότητα  

 

ENOTHTA Α.2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ NOMIMOY EΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Ονοματεπώνυμο 
 

 

Θέση-Ειδικότητα  
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ENOTHTA Α.4 : ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ (συμπληρώστε κατά περίπτωση τα στοιχεία που σας  αφορούν) 

 
Υφιστάμενος Φορέας Ελέγχου 

Ημερομηνία Χορήγησης Έγκρισης από το ΥΠΑΑ&Τ: 

 
Νεοεισερχόμενος στο Σύστημα Ελέγχου  Φορέας 

Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για χορήγηση Έγκρισης από το ΥΠΑΑ&Τ;          NAI OXI 

 

Φορέας που επαναξιολογείται από τη Δ/νση ΣΠ.ΒΠ.&ΓΕ 

Αριθ. Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης για 

αξιολόγηση 
 

Aρ. Απόφασης/Ημερομηνία Ανάκλησης Άδειας 

Λειτουργίας 
 

ENOTHTA Β.1 : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Αριθμός συμβεβλημένων επιχειρηματιών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης   

Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας  σας 
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ENOTHTA Γ.1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  

(συμπληρώστε ( Χ ) για τα στοιχεία που υποβάλλετε.  

Η σκιασμένη στήλη συμπληρώνεται από την Δ/νση ΣΠ.ΒΠ& ΓΕ) 

1. 
Τα στοιχεία της εταιρείας (έδρα του Φορέα καθώς και τυχόν περιφερειακών 

παραρτημάτων του, στοιχεία ΑΦΜ, διοικητική δομή, στοιχεία επικοινωνίας, 

ηλεκτρονικός ιστότοπος, κτλ). 

2. Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και του σχετικού εγγράφου 

για τη νόμιμη εκπροσώπησή του. 

3. 

Τεκμηρίωση ότι διαθέτει επαρκές, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, κατάλληλα 

εκπαιδευμένο σε θέματα βιολογικής παραγωγής και ενημερωμένο σχετικά με τους 

κινδύνους που θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των προϊόντων, σύμφωνα με το στοιχείο β) 

του άρθρου 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής καθώς και κατάλογο 

ελεγκτών/επιθεωρητών ανά πεδίο. 

4. 
Το οργανόγραμμα λειτουργίας του, με αναφορές στα ονόματα και τις ιδιότητες των 

προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις, καθώς και 

των επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στον Φορέα. 

5. Ονομαστικό  κατάλογο προσώπων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για το κάθε 

εκδιδόμενο έντυπο από τον Φορέα. 

6. Περιγραφή της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού του. 

7. 

Στην περίπτωση ύπαρξης ιδιόκτητου εργαστηρίου αναλύσεων περιγραφή της 

διαπιστευμένης εργαστηριακής του υποδομής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Καν.(ΕΚ)882/2004 του Συμβουλίου, για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στο 

πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου των προϊόντων βιολογικής παραγωγής και υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986 ότι καλύπτει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των 

απαραίτητων  αναλύσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των πιστοποιημένων 

προϊόντων με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη 

βιολογική παραγωγή. Στην περίπτωση που δε διαθέτει δική του τέτοια υποδομή, 

αντίγραφα των συμβάσεων συνεργασίας του Φορέα με διαπιστευμένα εργαστήρια της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν.(ΕΚ)882/2004 του 

Συμβουλίου, καθώς και τεκμηρίωση ότι αυτά καλύπτουν την δυνατότητα εκτέλεσης όλων 

των απαραίτητων αναλύσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 

πιστοποιημένων προϊόντων με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. 

8. 
Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από το αρμόδιο 

Φορέα Διαπίστευσης για το ISO 17065, σε εφαρμογή της παρ.5 εδάφιο (γ’) του άρθρου 

27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 

9. 
Τις εφαρμοζόμενες τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης καθώς και τα 

σχετικά υποδείγματα εντύπων για την υλοποίηση των απαιτήσεων του εδαφίου (γ’) του 

άρθρου 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

10. Δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον 

αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται. 
  

11. Τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.    
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ENOTHTA Β.2 : ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Διαθέτετε Μονάδες Περιφερειακής Οργάνωσης ; NAI OXI 

(αν απαντήσετε ΝΑΙ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω: )        

Διεύθυνση 

Προϊστάμενος 

(ονοματεπώνυμο- 

ειδικότητα) 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δραστηριοτήτων 

   

   

   

   

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι : 

− όλα τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι 

ακριβή και αληθή, 

− θα προσκομίζω στην Αρμόδια Αρχή 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο μου 

ζητηθεί, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

παρούσας αίτησης. 

 

 

 

Ημερομηνία : .............................................. 

 

 

 

Για τον Φορέα 

 

 

 

................................................................... 

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου-

σφραγίδα) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Η Αίτηση υποβάλλεται σε  ένα (1) αντίγραφο στην έδρα της Δ/νσης ΣΠ,ΒΠ &ΓΕ του ΥΠΑΑ&Τ. 
H υποβολή μπορεί να γίνει είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. 
Η Αίτηση συμπληρώνεται χειρόγραφα ή με δακτυλογράφηση. 
Δικαίωμα υπογραφής της Αίτησης έχει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα ή άτομο 

εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. 
Τα στοιχεία της Ενότητας Β μπορούν να υποβληθούν και μέσω συνημμένων εγγράφων, στα 

οποία θα αναφέρονται  κατ' ελάχιστον τα ζητούμενα στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΕΠ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Αριθμός πρωτοκόλλου του ΟΕΠ: 

 

 

 

 

 

Κωδικός αριθμός συμβαλλόμενου/νης 

επιχειρηματία/εταιρείας 

 

 

 

 

 

  
Σήμερα, ……/  …../ 201..….στην/ον/α ……………………………………(Δήμος/ ΔΔ), μεταξύ του 

Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με την 

επωνυμία…………………………………………………………………..…………. ο οποίος εδρεύει στον (Δήμος/ ΔΔ) 

………………………………………….……… …………………….. στην οδό 

…………………………….…………………………….......…… (αριθμός) …………… (Ταχ.Κώδ.) ………………………, 

νομίμως εκπροσωπούμενου από τον/την ……………………………………………..……………….. καλούμενος 

εφεξής χάριν συντομίας «ΟΕΠ», και του επιχειρηματία με τα στοιχεία: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 
 ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΑΦΜ  ΤΚ  

ΔΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

τηλ.,Fax, email 

   

 

 

Ή στην περίπτωση επιχείρησης  με τα στοιχεία:…………………………………………, που εκπροσωπείται 

νόμιμα από (επωνυμία ΟΕΠ) ……………………..……………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΑΦΜ  ΤΚ  

ΔΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

τηλ.,Fax, e-mail 
   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΑΦΜ  ΤΚ  

ΔΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

τηλ.,Fax, email 
   

 

Οι οποίοι εφεξής αναφέρονται ως «επιχειρηματίας» και από κοινού, «συμβαλλόμενοι»,  

 

αφού έλαβαν υπόψη : 

 

1. Την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπει τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και 

διανομής, τον έλεγχο και την πιστοποίηση, καθώς και την επισήμανσή των γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ αριθ. ……………/2017 

του ΥΠΑΑ&Τ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλη σχετική ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία που αφορά στα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω, όπως διατάξεις που 

διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς 

και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων. 

2. Την ΥΑ αριθ. ……………….. του ΥΠΑΑ&Τ  «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 

(EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 

1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο 

παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής 

παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από 

τρίτες χώρες» 

3. Την αίτηση ένταξης της εκμετάλλευσης του επιχειρηματία, στο καθεστώς ελέγχου και 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, με αριθ. πρωτ. …………………………… 

4.  Τον Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, τον Κανονισμό Χρήσης Λογοτύπου 

καθώς και τον Τιμοκατάλογο υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης του (επωνυμία 

ΟΕΠ........................................................., όπως ισχύουν σήμερα που υπογράφεται η παρούσα 

σύμβαση.(Προσαρμογή στα δεδομένα του κάθε ΟΕΠ) 

 

 
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 
Α. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των ελάχιστων συμβατικών υποχρεώσεων 

των δύο συμβαλλομένων μερών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 

834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, με την επιφύλαξη τήρησης και 

εφαρμογής άλλων ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.4 του 

άρθρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, ώστε να παράγονται αξιόπιστα βιολογικά 

προϊόντα, να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των 

βιολογικών προϊόντων και την δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με 

ετικέτα που δηλώνει ότι έχουν παραχθεί με τον βιολογικό τρόπο σύμφωνα με την παραπάνω 

αναφερόμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δημιουργία εκείνων 

των συνθηκών που θα επιτρέψουν στο συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την 

εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς και εν τέλει να προστατεύεται και το περιβάλλον. 
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Β. Αντικείμενο 

Με την παρούσα σύμβαση ο (επωνυμία ΟΕΠ)……………………………………………………………… 

αναλαμβάνει να ελέγχει τον επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 της  

ΥΑ αριθ. ………………………………….. του ΥΠΑΑ&Τ, όπως ισχύει κάθε φορά και να εκδίδει 

αποδεικτικά έγγραφα σύμφωνα με την περ. (α’)  της παρ. 2 του άρθρου 5 της 

ΥΑ.…………………………..…………. του ΥΠΑΑ&Τ. 

 Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση της πιστής εφαρμογής των Καν.(ΕΚ) 834/2007, 

Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και της ΥΑ αριθ.…………………………..…………. του 

ΥΠΑΑ&Τ,  όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
Γ. Διάρκεια Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας είναι …………………………. Αρχίζει από ……/……./………..και λήγει την 

……./……../………….. 

Η παρούσα δύναται να λυθεί μονομερώς από τον επιχειρηματία οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

μόνον εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 10 της ΥΑ αριθ. ………………………….του 

ΥΠΑΑ&Τ. 

 
Δ. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Επιχειρηματία 

Ο Επιχειρηματίας : 

1) Δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και η δήλωση με την περιγραφή 

της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι πλήρη και αληθή. 

2) Γνωρίζει τους κανόνες και τις απαιτήσεις που διέπουν τη βιολογική παραγωγή και 

αναφέρονται στους Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, όπως αυτοί 

ισχύουν κάθε φορά, στην ΥΑ αριθ.…………………………. του ΥΠΑΑ&Τ  καθώς και τον εκάστοτε 

ισχύοντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής και τον Ειδικό 

Κανονισμό Χρήσης Λογοτύπου του (επωνυμία ΟΕΠ)……………………………………………………….…..και 

συμφωνεί να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς. 

3) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων των Καν.(ΕΚ)834/2007, 

Καν.(ΕΚ) 889/2008, Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και της ΥΑ αριθ.…………………………… του ΥΠΑΑ&Τ .  

4) Αποδέχεται σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης των Καν.(ΕΚ) 834/2007, 

Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, καθώς και της ΥΑ 

αριθ.…………………………………………. του ΥΠΑΑ&Τ, την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται 

από το σύστημα κυρώσεων της ΥΑ αριθ.…………………..…………….. του ΥΠΑΑ&Τ. 

5) Ενημερώνει εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων για τις διαπιστωμένες παραβάσεις, 

προκειμένου να αφαιρεθούν έγκαιρα από τα εν λόγω προϊόντα οι σχετικές με το βιολογικό 

τρόπο παραγωγής ενδείξεις.  

6) Τηρεί τις υποχρεώσεις  του όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 της ΥΑ…………………… του 

ΥΠΑΑ&Τ. 

7) Στην περίπτωση που η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου στη μονάδα, καθίσταται αδύνατη ή 

δυσχεραίνεται από υπαιτιότητα ή και κωλυσιεργία  του επιχειρηματία, αυτό λογίζεται ως 

άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην 

ΥΑ αριθ.…………………………. του ΥΠΑΑ&Τ για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

8)Καταβάλει ετησίως το ποσό των…………………………………………………… για το κόστος των 

παρερχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και το κόστος 

δειγματοληψίας και πραγματοποίησης εργαστηριακών ελέγχων της περ. (δ’) της παρ. 1 του 
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άρθρου 18 της ΥΑ αριθ.…………………..…………….. του ΥΠΑΑ&Τ. Το ποσό αυτό μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται ετησίως από τον ΟΕΠ, κατόπιν γραπτής σύμφωνης γνώμης του 

αντισυμβαλλόμενου επιχειρηματία.  

9)Συμφωνεί ότι οι εκπρόσωποι του (επωνυμία ΟΕΠ)……………………………………………………………..,  

και αντιπρόσωποι από το Φορέα Διαπίστευσης και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα έχουν ανεμπόδιστη 

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που αφορά στο πεδίο πιστοποίησης και στα αρχεία του, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση αν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας 

αυτών. 

10) Οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον (επωνυμία ΟΕΠ)………………………………………..…………..,  για 

τα αποτελέσματα/ευρήματα ελέγχου από εξωτερικούς αρμόδιους Φορείς και άλλες αρχές όπως 

ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λπ., για περιπτώσεις ανάκλησης προϊόντος, για αλλαγές σε 

προσωπικό που καταλαμβάνει κρίσιμες για τη  δραστηριότητά  του θέσεις και για σημαντικές 

μεταβολές σε μεθόδους παραγωγής και προϊόντα. Επίσης, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όσον 

αφορά τις εν λόγω καταγγελίες και τυχόν ελλείψεις που βρέθηκαν σε προϊόντα που επηρέαζαν 

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τεκμηριώνει για τις ενέργειες που 

λήφθηκαν. 

 
Ε. Αποτελέσματα Ελέγχων και Ενστάσεις 

Στην περίπτωση που ο Επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα του ελέγχου, προβαίνει σε 

γραπτή ένσταση προς τον (επωνυμία ΟΕΠ) ………………….…………………………………………….., 

Στην περίπτωση που ο Επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

αναλύσεων, αναλύονται τα αντιδείγματα με δικά του έξοδα από το ίδιο εργαστήριο, το οποίο 

είναι συμβεβλημένο με τον (επωνυμία ΟΕΠ)……………………………….……………  Εάν τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης του αντιδείγματος δικαιώσουν τον Επιχειρηματία, του επιστρέφονται από τον 

ΟΕΠ τα χρήματα που έχει δαπανήσει για τον επανέλεγχο των δειγμάτων. 

 
 
ΣΤ. Υποχρεώσεις  
Ο (επωνυμία ΟΕΠ) ……………………………….……  

1) Διενεργεί τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 18 της ΥΑ  αριθ…………………….. του ΥΠΑΑΤ 

σύμφωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης κινδύνου. 

2) Παρέχει επίσημα αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία βεβαιώνεται: 

Ι) Η τήρηση από τον επιχειρηματία των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 

και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, σύμφωνα με την περ. (α’) της παρ. 2 του άρθρου 5 της 

ΥΑ…………………………..…. του ΥΠΑΑΤ, και 

ΙΙ) Η σήμανση των παραγομένων προϊόντων ως βιολογικά, η οποία γίνεται όπως καθορίζεται 

στους Καν.(ΕΚ)834/2007, Καν.(ΕΚ)889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και στην εθνική 

νομοθεσία, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. 

3) Δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από 

ελαττωματικά προϊόντα της επιχείρησης  

4) Ενημερώνει την ΗΒΔ σχετικά με τα στοιχεία της δραστηριότητας του επιχειρηματία που 

αναφέρονται  στην ΥΑ αριθ.2289/161795, (ΦΕΚ 3464/2014 , Β΄) όπως κάθε φορά τροποποιείται 

και ισχύει. 

 
 
Ζ. Καταγγελία της Σύμβασης 
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1) Ο επιχειρηματίας δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της 

καταγγελίας έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 

2) Ο (επωνυμία ΟΕΠ)………………………..……………. δύναται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως 

τη σύμβαση, όταν ο επιχειρηματίας δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην περ. (β’) της  παρ. 1 του άρθρου 22 

της ΥΑ αριθ.…………………. του ΥΠΑΑ&Τ. 

3) Σε περίπτωση αιτήματος από τον Επιχειρηματία για μεταγραφή σε άλλο ΟΕΠ, ο (επωνυμία 

ΟΕΠ)………………………………….. ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 

αριθ.…………………. του ΥΠΑΑ&Τ. 
 
Η. Τροποποίηση της Σύμβασης 
Σε κάθε περίπτωση που ο επιχειρηματίας τροποποιεί τα στοιχεία της εκμετάλλευσης του ή και 

της δραστηριότητας του που καλύπτει η παρούσα σύμβαση, ενημερώνει άμεσα τον (επωνυμία 

ΟΕΠ)……………….…………………… προκειμένου να τροποποιηθεί αντιστοίχως η παρούσα σύμβαση. 

 

Ρητώς συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των όρων της παρούσας 

σύμβασης δεν θα ισχύει και δεν θα αναπτύσσει αποτελέσματα παρά μόνο εάν είναι έγγραφη 

και υπογεγραμμένη νομίμως και από τα δύο μέρη. 

 
 
Θ. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την εθνική νομοθεσία. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των 

συμβαλλομένων ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την 

εφαρμογή της παρούσας, αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, όπως προβλέπεται.  

 
Ι. Ενστάσεις/Παράπονα 

Οποιαδήποτε ένσταση ή παράπονο από τον επιχειρηματία σε σχέση με τη διαδικασία 

πιστοποίησης, θα τακτοποιείται σύμφωνα με τη Διαδικασία Παραπόνων και Ενστάσεων του 

(επωνυμία ΟΕΠ) …………………………………., η οποία κοινοποιείται στον “Συμβαλλόμενο Πελάτη’’. Ο 

(επωνυμία ΟΕΠ) …………………………….. λαμβάνει μέριμνα ώστε ο επιχειρηματίας να ενημερώνεται  

σχετικά με την εξέλιξη και τη πορεία εξέτασης και επίλυσης της ένστασης ή/και του παραπόνου. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 
Για τον ΟΕΠ………………………….. 

Ο Επιχειρηματίας 
 
 
 

  
  
…………………………………………………… 
(σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

………………………………………………..….. 
(σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Άρθρο 26  

Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις  
Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: 

α) της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, 

όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα 

ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου» (Β΄3464/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε 

με την αριθ. 1841/89927/5.8.2016 όμοια απόφαση (Β΄2457/09.08.2016).  

β) της αριθ. 295194/22.4.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού 

υλικού στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)834/07 και (ΕΚ)889/08, όπως αυτοί 

κάθε φορά ισχύουν» (Β΄756/24.4.2009),  

γ) η αριθ. 245100/6.2.2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως 

ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991 του Συμβουλίου, όσον 

αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών, 

ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά» (Β΄177/13.02.2006), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 245243/22.5.2006 όμοια απόφαση (Β΄652/24.5.2006).  

δ) η αριθ. 335273/6.11.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες 

περιοχές» (Β΄2157/7.11.2007), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 305814/18.7.2008 όμοια απόφαση 

(Β΄1453/23.7.2008).  

ε) η αριθ. 295194/22.4.2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού 

υλικού στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)834/07 και (ΕΚ)889/08, όπως αυτοί 

κάθε φορά ισχύουν» (Β΄756/24.4.2009).  

στ) η αριθ. 95767/6.8.2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βασικές και 

πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ) 834/2007 

του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής» (Β΄1343/31.8.2010).  

ζ) η αριθ. 239343/23.2.2010 «Καθορισμός εθνικών κανόνων βιολογικής παραγωγής 

πουλάδων για παραγωγή αυγών» (Β΄233/5.3.2010).  

 

 
Άρθρο 27  

Καταργούμενες διατάξεις 
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται: 

α) η αριθ. 245090/31.1.2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου "περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των  σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής" ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄157/10.2.2006).  

β) η αριθ. 336650/22.12.2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

"Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου 
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"περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 

γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής" ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄1927/29.12.2006), 

και  

γ) η  αριθ. 296851/21.6.2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 245090/11.12006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) κοινής υπουργικής 

απόφασης "Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του 

Συμβουλίου "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 

ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής" ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

(Β΄1114/5.7.2007). 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως 

άνω καταργούμενες διατάξεις, νοούνται οι διατάξεις της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 28  
Μεταβατικές διατάξεις 

1. α) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι παρατυπίες και οι παραβάσεις των 

επιχειρήσεων και των ΟΕΠ που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 245090/31.1.2006 

καταργούμενη Υπουργική Απόφαση, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών του 

άρθρου 10 της ιδίας ως άνω καταργούμενης απόφασης, εξετάζονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 από 

τις επιτροπές του ανωτέρω άρθρου 10 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 της ίδιας 

απόφασης, εφόσον για τις ίδιες παραβάσεις δεν προβλέπονται ηπιότερες κυρώσεις στην παρούσα 

απόφαση. 

β) Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών των επιτροπών του άρθρου 10 της αριθ. 245090/31.1.2006 

καταργούμενης απόφασης γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου. 

 
Άρθρο 29  

Έναρξη Ισχύος 
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.  

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα,  2.10. 2017  
 
 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ι.ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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