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*ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)αριθ.
834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση
των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Καν. (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91», του Καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ.834/2007», καθώς και
του Καν.(ΕΚ)αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «για
τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ.
834/2007του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών
προϊόντων από τρίτες χώρες», όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ.
63/2005 (ΦΕΚΑ’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» και τέθηκε σε ισχύ.
2. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κ.ά. διατάξεις».
3. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚΑ’ 34), «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984
(ΦΕΚΑ’ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του Άρθρου 65 του ν. 1892/1990
(ΦΕΚ Α’ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚΑ’ 32) «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200) Κεφ.Γ’ «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων και θέσεων Προσωπικού
στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» ΑΕ και
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 29,
παράγραφοι 9, 10, 11, 12, και 13 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α’ 135) περί
«Ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, σύστασης Διεύθυνσης Βιολογικής
Γεωργίας και άλλων διατάξεων».
6. Του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 200) περί «Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
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7. Του άρθρου 23 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α’ 135) περί «Ρύθμισης θεμάτων
αγροτικής
γης,
επίλυσης
ζητημάτων
αποκατασταθέντων
και
αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων» όπως τροποποιείται και ισχύει.
8. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 188763/13/10/2011(ΦΕΚ Β’ 2284)
περί σύστασης του Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευσης εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νομικών Προσώπων.
9. Του Καν.(ΕΚ)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).
10. Του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, «για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την
κατάργηση του Καν. (ΕΟΚ)2092/91» (L 189).
11. Του Καν.(ΕΚ)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» (L 250).
12. Του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «για τον
καθορισμό των λεπτομερών Κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών
προϊόντων από τρίτες χώρες» (L 334).
13. Το από 8 Ιουλίου 2011 έγγραφο εργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επισήμους ελέγχους στον τομέα της
βιολογικής παραγωγής.
14. Το αριθ.70/22-09-2015 Προεδρικό Διάταγμα περί «Ανασύστασης των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», (ΦΕΚ Α’ 114).
15. Το αριθ.73/23-09-2015 Προεδρικό Διάταγμα περί «Διορισμού Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
(ΦΕΚ Α’ 116).
16. Το αριθ. 107/26-08-2014 Προεδρικό Διάταγμα περί «Οργανισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (ΦΕΚ Α’174).
17. Την αριθ.2289/161795/19-12-2014απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του
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άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής όσον
αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών (ΦΕΚB΄3464).
18. Την
αριθ.
295194/2009
Υπουργική
Απόφαση
«Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη
βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών 834/08 και (ΕΚ) 889/08,
όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν» (ΦΕΚ Β’ 756).
19. Την ανάγκη καθορισμού εθνικών μέτρων κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής
νομοθεσίας σχετικά τόσο με την βιολογική γεωργία όσο και με το σύστημα
ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, της σήμανσης,
εμπορίας, διακίνησης και την προστασία των συμφερόντων των
καταναλωτών και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών από
περιπτώσεις πλημμελούς ή/και ψευδούς επισήμανσης βιολογικών
προϊόντων που δεν παράγονται, διακινούνται, επισημαίνονται σύμφωνα με
το ενωσιακό δίκαιο.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, (ΕΚ) 889/2008
της Επιτροπής και (ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 2
Ορισμοί -Πεδίο Εφαρμογής
1. Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του
Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου των Καν.(ΕΚ) 889/2007 και 1235/ 2008 της
Επιτροπής αντίστοιχα, και κατά περίπτωση οι ορισμοί του άρθρου 2 των
Καν.(ΕΚ) 882/2004, (ΕΚ)852/2004, (ΕΚ)853/2004, (ΕΚ)854/2004, καθώς και του
Καν.(ΕΕ) 1169/2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως
αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Όσον αφορά στα τρόφιμα, επιπρόσθετα για τους
σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 καθώς και του
άρθρου 3 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. .
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
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α) Στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στη παρ.2 του άρθρου 1 του Καν.
(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και για τις δραστηριότητες οιουδήποτε
σταδίου που αφορούν στην παραγωγή, παρασκευή και διανομή καθώς και στη
χρήση στην επισήμανση και στη διαφήμιση ενδείξεων που αναφέρονται στη
βιολογική παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα σημεία α) και β) του άρθρου 1 εν λόγω Κανονισμού.
β) Στα γεωργικά προϊόντα και δραστηριότητες για τις οποίες δεν υφίστανται
λεπτομερείς κανόνες στο πλαίσιο του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, με
την προϋπόθεση ότι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφεξής
καλούμενο χάριν συντομίας «Υπουργείο», έχει εκπονήσει εθνικά πρότυπα ή
έχει αναγνωρίσει, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, ιδιωτικά πρότυπα ή
πρότυπα που εφαρμόζονται σε άλλα Κράτη Μέλη, και τα οποία είναι σύμφωνα
με το ενωσιακό ή/και με το εθνικό δίκαιο.
γ) Σε κάθε επιχειρηματία κάτοχο επιχείρησης ο οποίος παράγει, παρασκευάζει,
αποθηκεύει, , εισάγει, εξάγει από/ή σε Τρίτη χώρα , ή διαθέτει στην αγορά τα
προϊόντα που ορίζονται στα σημεία α) και β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
δ) Σε κάθε επιχειρηματία που αναθέτει σε τρίτους, ως υπεργολάβους,
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό ή/και συνολικά, οποιαδήποτε δραστηριότητά
του που αφορά στην παραγωγή, στην παρασκευή, στη διανομή, στην εξαγωγή
ή εισαγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής, από/ ή σε Τρίτες Χώρες.
ε) Στους υπεργολάβους του σημείου δ) του παρόντος άρθρου
3. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Απόφασης
α) Οι επιχειρήσεις που πωλούν προσυσκευασμένα προϊόντα βιολογικής
παραγωγής λιανικώς απευθείας στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, εφόσον
πληρούν τους αναφερόμενους όρους των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28
του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται μόνο
σε ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, που έχουν καθοριστεί στο
άρθρο 5στην παρούσα απόφαση για τους ελέγχους, στα σημεία πώλησης των
βιολογικών προϊόντων.
β) Τα προϊόντα κυνηγίου ή αλίευσης που αφορούν στα άγρια ζώα, καθώς
επίσης οι ζωοτροφές που προορίζονται για τη διατροφή ζώων συντροφιάς και
τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό των
τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
4. Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τήρησης και
εφαρμογής άλλων ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων, όπως αυτό αναφέρεται
στην παρ.4 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και
της τήρησης και της εφαρμογής των εθνικών διατάξεων που διέπουν το Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).
5. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων που καθορίζονται με την παρούσα,
διαπιστωθούν ευρήματα που αφορούν σε άλλες ενωσιακές ή/και εθνικές
διατάξεις, που είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο, για τα προϊόντα που
καθορίζονται στο εδάφιο α) και β της παρ.2 του άρθρου 2 της παρούσας, όπως
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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 ΥΠΑΑ&Τ ή/και
άλλων Υπουργείων, οι ελεγκτικές αρχές που καθορίζονται με την παρούσα,
οφείλουν να ενημερώνουν, άμεσα και γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση,
σχετικά με τα ευρήματα αυτά την Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας.
6. Η εν λόγω Αρχή αξιολογεί τα ευρήματα αυτά και κατά περίπτωση
ενημερώνει τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη και την
αρμοδιότητα για την εφαρμογή των ως άνω αναφερομένων διατάξεων, για τις
τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 3
Αρμόδια Αρχή
1. Ως «Αρμόδια Αρχή» ορίζεται η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής
Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του «Υπουργείου», σε εφαρμογή της
παρ.1 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.
2. Η «Αρμόδια Αρχή» ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις των
Καν.(ΕΚ) 834/2007 και(ΕΚ)882/2004 του Συμβουλίου, καθώς και των Καν.(ΕΚ)
889/2008 και (ΕΚ)1235/08 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά και
ειδικότερα:
2.1 Συγκροτεί Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
παραγωγής, κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007
του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει.
2.2 Ορίζει τις αρχές ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 4α) του άρθρου 27 του
Καν.(ΕΚ) 834/2007 καθώς και του άρθρου 4 του Καν.(ΕΚ) 882/2004, του
Συμβουλίου στις οποίες μεταβιβάζει τις οικείες αρμοδιότητες ελέγχου του
συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 4
και 5 της παρούσας.
2.3 Αναθέτει, βάσει της παρ. 4β) του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007,
καθήκοντα ελέγχου σε οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου, εφεξής
καλούμενους ΟΕ&Π, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.
2.4 Εποπτεύει και συντονίζει τις Αρχές Ελέγχου καθώς και τους εγκεκριμένους
ΟΕ&Π που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας, όσον αφορά
στην επαλήθευση της εφαρμογής των εκχωρούμενων καθηκόντων και
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των σημείων (α) και (β) της παρ.4
του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου.
2.5 Εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την
έγκριση ή την άρση της έγκρισης, των ΟΕ&Π βιολογικών προϊόντων,
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 14 της παρούσας.
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2.6 Αποδίδει κωδικό αριθμό σε κάθε εγκεκριμένο ΟΕ&Π, τηρεί μητρώο αυτών και
ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου.
2.7 Εκπονεί και εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 92δ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής καταλόγους που περιλαμβάνουν:
2.7.1 τις αποκλίσεις, τις παρατυπίες και τις παραβάσεις που αφορούν στις
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τη κείμενη ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία που διέπει τη βιολογική παραγωγή, οι οποίες ενδεχομένως
θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των παραγομένων βιολογικών προϊόντων,
2.7.2 τα απαραίτητα ληπτέα μέτρα από τους ΟΕ&Π για τις παραπάνω
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, και
2.7.3 τις αντίστοιχες κυρώσεις προς τους επιχειρηματίες
2.8 Συντάσσει το υπόδειγμα της σύμβασης που αναφέρεται στο Παράρτημα VII
της παρούσας την οποία συνάπτει ο επιχειρηματίας με τον ΟΕ&Π. Το
υπόδειγμα της σύμβασης αυτής, που αναφέρεται στο Παράρτημα VII της
παρούσας, είναι δεσμευτικό και ενιαίο για όλους τους εγκεκριμένους ΟΕ&Π
και περιλαμβάνει τις ελάχιστες αναγκαίες ρήτρες, προκειμένου να
διασφαλίζεται η εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και
1235/2008, όπως κάθε φορά ισχύουν, αλλά και τα δικαιώματα των
συμβαλλομένων.
2.9 Μεριμνά για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Παρατυπιών και
Παραβάσεων της παρ.2 του άρθρου 18 της παρούσας, προκειμένου να
εξετασθούν υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, στο πλαίσιο
εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσεων του εν λόγω άρθρου.
2.10 Αποφασίζει με την επιφύλαξη τήρησης του άρθρου 37 του Καν.(ΕΚ) 889/2008
της Επιτροπής και σε εφαρμογή :
α) της παρ. 2 του άρθρου 36του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, την
έγκριση αιτήματος επιχειρηματία για αναδρομική αναγνώριση οποιασδήποτε
χρονικής περιόδου η οποία αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής σε
αγροτεμάχια ή και βοσκοτόπους, ύστερα από την αποστολή σχετικής
γνωμάτευσης από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στο εξής
καλούμενες (ΔΑΟΚ), μέσω αιτιολογημένης εισήγησης του υπεύθυνου για τον
έλεγχό του επιχειρηματία ΟΕ&Π.
β) της παρ. 3 του άρθρου 36του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, την
παράταση της διάρκειας της προβλεπόμενης περιόδου μετατροπής σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του
υπεύθυνου ΟΕ&Π, όταν το έδαφος έχει μολυνθεί από προϊόντα ή ουσίες μη
επιτρεπόμενες στη βιολογική παραγωγή,
γ) της παρ. 4 του άρθρου 36του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, την μείωση
της διάρκειας της προβλεπόμενης περιόδου μετατροπής σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του υπεύθυνου ΟΕ&Π.
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2.11 Γνωστοποιεί τα στοιχεία που αφορούν σε παρατυπίες ή παραβάσεις, που
θίγουν τη βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος, προς εμπλεκόμενες Αρμόδιες
Αρχές άλλων Κρατών Μελών και ενδεχομένως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σε εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 30 του Καν.(ΕΚ) 834/2007του
Συμβουλίου.
2.12 Εγκρίνει, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιχειρηματία, τις παρακάτω
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον Kαν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής και
ειδικότερα:
2.12.1 στην παρ.4 του άρθρου 9 και στο άρθρο 42, που αφορούν στη
χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής,
2.12.2 στην παρ.1 του άρθρου 18, που αφορά στη διαχείριση των ζώων,
2.12.3 στο άρθρο 47, που αφορά στις περιπτώσεις καταστροφών,
2.12.4 στο άρθρο 25γ, που αφορά στην ταυτόχρονη παραγωγή βιολογικών
και μη βιολογικών ζώων υδατοκαλλιέργειας,
2.12.5 στο άρθρο 29, που αφορά στην έγκριση μη βιολογικών συστατικών
γεωργικής προέλευσης,
2.12.6 στο άρθρο 39, που αφορά στην πρόσδεση των ζώων,
2.12.7 στο άρθρο 40, που αφορά στην παράλληλη παραγωγή,
2.12.8 στο άρθρο 41, που αφορά στην διαχείριση μονάδων μελισσοκομίας
για επικονίαση,
2.12.9 στην παρ. 1β του άρθρου 45, που αφορά στη χρησιμοποίηση σπόρων
σποράς και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής
παραγωγής.
Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και κατά
περίπτωση θα καθοριστούν με σχετικό έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής.
2.13 Δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του
Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, και του άρθρου 13 της παρούσας, να
καθιερώσει εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής
παραγωγής.
2.14 Δύναται να καταρτίζει, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου καθώς και άλλους αρμόδιους φορείς, κατάλογο σκευασμάτων
που αφορούν στα:
2.14.1 Λιπάσματα, βελτιωτικά και θρεπτικά συστατικά εδάφους για την
χρήση τους στη βιολογική παραγωγή
2.14.2 Παρασιτοκτόνα και προϊόντα φυτοπροστασίας, για την χρήση τους στη
βιολογική παραγωγή, καθώς και
2.14.3 Πρόσθετα ζωοτροφών για τη χρήση τους στη βιολογική κτηνοτροφία.
2.15 Εγκρίνει τη χρήση προϊόντων για το καθαρισμό και για την απολύμανση
κτιρίων και εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της
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αποθήκευσης στη γεωργική εκμετάλλευση σύμφωνα με την παρ.6 του
άρθρου 95 του Καν.(ΕΚ) 889/2008της Επιτροπής. Η διαδικασία υποβολής
σχετικού αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους παρασκευαστές-διακινητές
τέτοιων προϊόντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη
λεπτομέρεια σχετικά με το θέμα, θα καθοριστούν με σχετικό έγγραφο της
Αρμόδιας Αρχής.

Η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων αυτών καθώς και λοιπές άλλες
λεπτομέρειες, θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.16 Είναι η Αρμόδια Αρχή για την ορθή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Βάσης
δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. 2289/161795/19-12-2014
Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ Β’ 3464) και η οποία στο εξής για λόγους
συντομίας θα καλείται «ΗΒΔ».
2.17 Δημιουργεί και διαχειρίζεται:
α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής των ποικιλιών για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμοι στη χώρα σπόροι σποράς και κόνδυλοι γεωμήλων προς
φύτευση βιολογικής παραγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του Καν.(ΕΚ)
889/2008 της Επιτροπής. Αναθέτει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45
του ως άνω κανονισμού, την ευθύνη χορήγησης της άδειας χρήσης μη
βιολογικά παραγόμενων σπόρων σποράς και κονδύλων γεωμήλων προς
φύτευση στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αρμόδιων
περιφερειών και εποπτεύει την εφαρμογή της. Χορηγεί, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 45 του ως άνω κανονισμού, γενική άδεια χρήσης μη βιολογικά
παραγόμενου σπόρου σποράς και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση, για
συγκεκριμένα είδη ή ποικιλίες.
β) ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής του διαθέσιμου βιολογικά
παραγόμενου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Καθορίζει διαδικασία
χορήγησης άδειας χρήσης μη βιολογικού αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού
βάσει της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 1β) του άρθρου 45 του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.18 Εγκρίνει εισηγήσεις των ΟΕ&Π ή της Αρχής Ελέγχου του άρθρου 4 για την
απαγόρευση εμπορίας των προϊόντων του άρθρου 2, της παρούσας σε
επιχειρήσεις για τις οποίες διαπιστώνεται, κατά τους διενεργούμενους
ελέγχους σύμφωνα με την παρούσα, ότι διαπράττουν κατάφωρες
παραβάσεις ή παραβάσεις με παρατεταμένο αποτέλεσμα, οι οποίες θίγουν ή
καταστρατηγούν τη βιολογική ιδιότητα των ως άνω αναφερομένων
προϊόντων, και καθορίζει το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης στο πλαίσιο
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 30 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου
2.19 Αξιολογεί και επιβάλλει σε ενταγμένους και μη επιχειρηματίες στο σύστημα
ελέγχου για τη βιολογική γεωργία διοικητικά χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 15α της παρούσας.
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2.20 Αξιολογεί και επιβάλλει στους εγκεκριμένους ΟΕ&Π τις κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας.
2.21

Με απόφασή της ορίζει τα κριτήρια για τις φυλές πουλερικών βραδείας
ανάπτυξης ή συντάσσει κατάλογο αυτών των φυλών και παρέχει τις
πληροφορίες αυτές στους επιχειρηματίες, σε άλλα Κράτη Μέλη και στη
Επιτροπή της Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Καν.(ΕΚ)
889/2008 της Επιτροπής.

2.22

Με απόφασή της δύναται να ορίζει όρους για τους χώρους άσκησης της
μελισσοκομίας σε ειδικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 13
του Καν.(ΕΚ) 889/08 της Επιτροπής.

2.23

Είναι αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 92στ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής, για την καταχώρηση δεδομένων σχετικά με τη βιολογική
παραγωγή στο Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Ελέγχου (ΠΟΕΣΕ) και στην Ετήσια
Έκθεση, όπως ορίζονται στα άρθρα 41 και 44 του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2.24 Με απόφασή της δύναται να ορίζει την χρονική περίοδο κατά την οποία
πρέπει οι υπαίθριοι χώροι να παραμένουν κενοί στο πλαίσιο της πρόληψης
ασθενειών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής.
2.25

Είναι αρμόδια για την αποστολή στην Επιτροπή των πληροφοριών όπως
αυτές καθορίζονται στα άρθρα 93 και 94 του Καν.(ΕΚ) 889/08 της Επιτροπής.

2.26

Με απόφασή της δύναται να εγκρίνει τη χρήση της παραδοσιακής
διακοσμητικής χρώσης του κελύφους των βραστών αυγών, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής.

3. Η Αρμόδια Αρχή μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους υποβάλλει στον Υπουργό ΑΑ&Τ
λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης του Συστήματος Ελέγχου που συγκροτείται με τις
διατάξεις της παρούσας και η οποία αφορά:
3.1 Στην επίβλεψη των εγκεκριμένων ΟΕ&Π από την Αρχή Ελέγχου του άρθρου 4
της παρούσας.
3.2 Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την Αρχή Ελέγχου του άρθρου 4
καθώς τις αρμόδιες Αρχές του άρθρου 5 της παρούσας στα σημεία πώλησης
των βιολογικών προϊόντων.
3.3 Στις πραγματοποιηθείσες δειγματοληψίες και στα αποτελέσματα των χημικών
αναλύσεων για την ανίχνευση μη επιτρεπομένων προϊόντων και ουσιών.
3.4 Στις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις των ελεγχομένων επιχειρηματιών και
επιβλεπομένων ΟΕ&Π και τις τυχόν επιβληθείσες αντίστοιχες κυρώσεις.
3.5 Σε στατιστικά στοιχεία παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, σε στοιχεία
εισαγωγών/εξαγωγών βιολογικών προϊόντων από/σε Τρίτες Χώρες, καθώς και
κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.
3.6 Αστοχίες, ελλείψεις και παραλήψεις των ΟΕ&Π καθώς και της Αρχής Ελέγχου,
και
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3.7 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 θα
στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση, του Συστήματος Ελέγχου που συγκροτείται
με την παρούσα, και γενικότερα του τομέα της βιολογικής παραγωγής.
4. Συντάσσει
και εκδίδει οδηγούς εφαρμογής των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν κάθε
φορά, ή/και σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με την
Αρχή Ελέγχου και τους εγκεκριμένους ΟΕ&Π.

Άρθρο 4
Αρχή Ελέγχου
1. Ως Αρχή Ελέγχου, σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παρ. 4 του άρθρου 27 του
Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και του εδαφίου 2.2 της παρ.2 του άρθρου
3 της παρούσας, ορίζεται ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ»,
ο οποίος στο εξής θα καλείται ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του
εκχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο 2.2της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας,
μεριμνά για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του
άρθρου 4 του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Συμβουλίου.
3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζονται με το
άρθρο 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και την παρούσα, και
ειδικότερα αφορούν στον έλεγχο και στην επίβλεψη:
3.1. Των εγκεκριμένων ΟΕ&Π.
3.1.1. Ο σκοπός της επίβλεψης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αφορά στην
πραγματοποίηση ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων, προκειμένου να επαληθεύσει
ότι οι ΟΕ&Π:
α) εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με το εδάφιο
2.3 της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας τα οποία αφορούν στον έλεγχο
και στην πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής παραγωγής
β) τηρούν τα κριτήρια βάσει των οποίων έχουν εγκριθεί, σε εφαρμογή του
άρθρου 7 της παρούσας, και
γ) πραγματοποιούν αντικειμενικούς, ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς
ελέγχους.
3.1.2 Οι δραστηριότητες της επίβλεψης πρέπει κυρίως να εστιάζονται στην
εξέταση και αξιολόγηση των σχετικών εγγράφων, που περιγράφουν τη δομή,
τη λειτουργία και τις επιχειρησιακές αποδόσεις του ΟΕ&Π, λαμβάνοντας
υπόψη και τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων ή/και
επιθεωρήσεων
του
αρμόδιου
Οργανισμού
Διαπίστευσης,
και
συμπεριλαμβάνουν:
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Α) Διοικητικό έλεγχο, στην έδρα του ΟΕ&Π, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
σύμφωνα με το άρθρο 92ε του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, ο οποίος
αφορά στην επαλήθευση:
i)Της συμμόρφωσης του ΟΕ&Π 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, αφού έχει προηγουμένως
διαβιβάσει αυτά τα στοιχεία στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7
της παρούσας. Επιπρόσθετα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε
δειγματοληπτικό έλεγχο των τηρούμενων ατομικών φακέλων ελέγχου των
συμβεβλημένων με τον ΟΕ&Π επιχειρηματιών, καθώς και στους χειρισμούς
του ΟΕ&Π στις περιπτώσεις καταγγελιών, και στη διαχείριση γραπτών
παραπόνων από επιχειρηματίες ή/και το καταναλωτικό κοινό.
ii) Της τήρησης της υποχρέωσης που αφορά στην ελάχιστη συχνότητα των
διενεργούμενων ελέγχων από τον ΟΕ&Π, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 92γ,
καθώς και την ορθή τήρηση της διαδικασίας ενημέρωσης της ΗΒΔ για την
έκδοση των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 66 και 68,
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, με την επιφύλαξη τήρησης της
απαίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο 3.1.2.Α (ix) της παρ.3 του παρόντος
άρθρου.
iii) Της τεκμηρίωσης για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάλυσης με βάση
την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) που καταρτίζεται έτσι ώστε να
αιτιολογείται από τον ΟΕ&Π η ένταση των ετησίων αιφνιδιαστικών ελέγχων
ή των συμπληρωματικών ελέγχων που διενεργεί μετά από σχετική
αναγγελία ή και αιφνιδιαστικά.
Iv )Της διενέργειας δειγματοληψιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής. Κατά την διενέργεια των
δειγματοληψιών για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων,
εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι μέθοδοι των δειγματοληψιών σε προϊόντα
φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα
της Οδηγίας αριθ. 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και απαιτήσεις του
Καν.(ΕΚ) 152/2009 της Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό μεθόδων
δειγματοληψιών και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
v) Της εφαρμογής της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους
ΟΕ&Π και Αρχές Ελέγχου, στο πλαίσιο εφαρμογής της απαίτησης του
άρθρου 31του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου.
vi) Του ελέγχου των οργανωτικών στοιχείων του ΟΕ&Π στα οποία
περιλαμβάνονται π.χ., τα οικονομικά στοιχεία, η ορθή τήρηση της
εφαρμοζόμενης τιμολογιακής πολιτικής, ο αριθμός επιβληθέντων
κυρώσεων, ο χρόνος εργασιών του ΟΕ&Π και άλλα στοιχεία που βοηθούν
στην επαλήθευση της δυνατότητας του ΟΕ&Π να ασκεί τα ανατεθέντα
καθήκοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
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vii) Ότι το προσωπικό του ΟΕ&Π που εμπλέκεται στη διενέργεια των
ελέγχων και στη χορήγηση πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 3
του άρθρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής. Η εναλλαγή των
ελεγκτών σε κάθε περίπτωση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο σε
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
viii) 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 15 της
παρούσας.
ix) Της τήρησης των απαιτήσεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχο του ΟΕ&Π, όπως
αυτές ορίζονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με την
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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 ΟΕ&Π είτε
ως:
α) παρατηρητής, κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτή του εν λόγω ΟΕ&Π,
είτε ως,
β) διενεργών έλεγχο επαλήθευσης σε εκμεταλλεύσεις επιχειρηματιών που ήδη
έχουν ελεγχθεί από τον ΟΕ&Π, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η παρουσία
εκπροσώπου του ΟΕ&Π.
Ο αριθμός των εν λόγω ελέγχων είναι τουλάχιστον ίσος με την τετραγωνική
ρίζα του συνολικού αριθμού των συμβεβλημένων επιχειρηματιών με τον ΟΕ&Π
και ανά πεδίο δραστηριότητάς του. 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
ελέγχων που αποστέλλουν οι ΟΕ&Π σε εφαρμογή του εδαφίου δ)iiτης
παρ.3του άρθρου 6 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 ΟΕ&Π,
επιχειρηματιών.
Ποσοστό 10% τουλάχιστον των ως άνω αναφερομένων επιτόπιων ελέγχων, θα
πρέπει να διενεργούνται υπό την μορφή έκτακτων ή/και αιφνιδιαστικών
ελέγχων με βάση τη γενική εκτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη
τουλάχιστον τα εξής κριτήρια:
i)
ii)
iii)

τα αποτελέσματα των προηγουμένων ελέγχων,
την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων,
τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων και
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Ως αιφνιδιαστικοί έλεγχοι νοούνται οι μη προειδοποιημένοι έλεγχοι. Εντούτοις
σε ειδικές περιπτώσεις όπως νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος
αναγγελίας του επικείμενου ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18 ώρες από
τον χρόνο πραγματοποίησης του ελέγχου. Η Αρχή Ελέγχου οφείλει να
καταγράφει στις περιπτώσεις αυτές την εν λόγω αναγγελία στις εκθέσεις
ελέγχου με την ανάλογη αιτιολόγηση.
3.1.3 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οφείλει να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή, σε μηνιαία
βάση, κατάλογο των ελέγχων ή/και των επιθεωρήσεων που έχει
προγραμματίσει να πραγματοποιήσει, με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των
ελεγχομένων επιχειρηματιών ή/και των ΟΕ&Π.
3.1.4 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στους ΟΕ&Π
και εισηγείται στην Αρμόδια Αρχή τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
14 της παρούσας.
3.2. Των ενταγμένων ή/και όχι, στο σύστημα ελέγχου, επιχειρηματιών.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Αρμόδια Αρχή, ή σε περιπτώσεις
καταγγελιών, διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις ενταγμένες ή/και όχι, στο
σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής που
θεσπίζεται από την παρούσα, με στόχο την διαλεύκανση των καταγγελλομένων
και την υποβολή σχετικού πορίσματος στην αρμόδια αρχή σχετικά με την
επαλήθευση τήρησης όλων των σχετικών διατάξεων που αφορούν στους
κανόνες παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης και διακίνησης των
βιολογικών προϊόντων και καθορίζονται στην υφιστάμενη σχετική ενωσιακή
και εθνική νομοθεσία.
3.3. Των σημείων πώλησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, με εξαίρεση
τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων του άρθρου 18 του
ν.4264/2014(ΦΕΚ Β’ 118).
Ειδικότερα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:
3.3.1. Ελέγχει την επαλήθευση τήρησης των κανόνων παραγωγής, παρασκευής,
διακίνησης και επισήμανσης που διέπουν τη βιολογική παραγωγή και
εξακριβώνει την ορθότητα των αποδεικτικών εγγράφων, στο πλαίσιο
εφαρμογής συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.
3.3.2. Ελέγχει τη χρήση του εθνικού σήματος, που προβλέπεται στο άρθρου 13
της παρούσας, το οποίο είναι δυνατόν να φέρουν στην επισήμανσή τους τα
προϊόντα βιολογικής παραγωγής που παράγονται στην χώρα.
3.3.3. Διενεργεί δειγματοληψίες σε προϊόντα βιολογικής παραγωγής με σκοπό
την ανάλυσή τους προς ανίχνευση μη επιτρεπομένων προϊόντων και ουσιών
στη βιολογική παραγωγή, με βάση την εκτίμηση κινδύνου.
Μετά το τέλος των ελέγχων ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αξιολογεί τα ευρήματα και
εισηγείται στην αρμόδια αρχή την επιβολή προστίμων σύμφωνα με το άρθρο
15α της παρούσας.
3.4 Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλει να εκπονεί κάθε έτος :
α) Σχέδιο δράσης το οποίο θα αφορά:
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− στον έλεγχο και στην επίβλεψη των εγκεκριμένων ΟΕ&Π με την διενέργεια
διοικητικών ελέγχων στις έδρες των ΟΕ&Π, καθώς και επιτόπιους ελέγχους
επαλήθευσης των επιχειρησιακών επιδόσεων τους,
− στην διενέργεια 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,
− στην διενέργεια ελέγχων στα σημεία πώλησης των προϊόντων βιολογικής
γεωργίας, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δράση, στο πλαίσιο
εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με το παρόν άρθρο.
Το εν λόγω σχέδιο δράσης υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, το αργότερο μέχρι
31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται.
β)Απολογιστικά λεπτομερείς εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται τεκμηρίωση και αιτιολόγηση για τις τυχόν αστοχίες ή/και
τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασμού, για το πρώτο εξάμηνο μέχρι 31
Ιουλίου και για το δεύτερο εξάμηνο μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου
έτους.

4. Λοιπές αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
4.1 Διενεργεί τον έλεγχο των καταγγελιών οι οποίες αναρτώνται στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για την Βιολογική Γεωργία (Organic
Farming Information System, OFIS), σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 92α
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής και συντάσσει τελική έκθεση του
πορίσματος του ελέγχου, το οποίο και αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή, εντός
της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης της καταγγελίας στο παραπάνω αναφερόμενο
Σύστημα.
4.2. Συμμετέχει στη σύνταξη, οδηγών εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν κάθε
φορά, ή/και σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.
4.3. Διαβιβάζει στην Αρμόδια Αρχή το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε
έτους:
α) έκθεση για τους ελέγχους ή/και επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε:
− στους Φορείς Ελέγχου,
− στα σημεία πώλησης των προϊόντων βιολογικής παραγωγής,
− σε επιχειρηματίες συμβεβλημένους ή/και όχι στο σύστημα ελέγχου και
πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής που συγκροτείται με
την παρούσα, σε περιπτώσεις καταγγελιών,
β) τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών που διενήργησε,
γ) τα δεδομένα βιολογικής παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 92στ του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα
ΧΙΙΙβ και ΧΙΙΙγ του εν λόγω κανονισμού,
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δ) στοιχεία σχετικά με τις επιβληθείσες κυρώσεις στους επιχειρηματίες,
όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό «κατάλογο κυρώσεων» του
Παραρτήματος Ι και σύμφωνα με το άρθρο 15α, της παρούσας.
4.4 Διαβιβάζει στην Αρμόδια Αρχή το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε
έτους τα ετήσια στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 93 του
Καν.(ΕΚ)889/2008της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με το
έργο της επίβλεψης.
4.5 Οφείλει να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους ΟΕ&Π καθώς και τις λοιπές
αρμόδιες αρχές που καθορίζονται με την παρούσα, σε εφαρμογή της παρ.4 του
άρθρου 92 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής.
Για το σκοπό αυτό :
α)εκπονεί τεκμηριωμένες διαδικασίες, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ.5 του
προαναφερομένου άρθρου, και
β) τηρεί αρχείο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α) της παρ.3
του άρθρου 6 της παρούσας.
4.6 Οφείλει να αποστέλλει αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση στην
Αρμόδια Αρχή για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης της εμπορίας
προϊόντων με μνεία περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους στο πλαίσιο
εφαρμογής του εδαφίου 2.18 της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας.
4.7 Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής, σχεδιάζει, εκπονεί και τηρεί μητρώο ελεγκτών βιολογικής
παραγωγής και εκδίδει τον κανονισμό ένταξης των ελεγκτών, καθώς και τον
κανονισμό λειτουργίας του εν λόγω μητρώου, το οποίο αποτελεί τη δεξαμενή
από την οποία είναι δυνατόν να επιλέγουν τους ελεγκτές τους οι ΟΕ&Π, στο
πλαίσιο της ανταποδοτικότητας των εισπραττομένων τελών του άρθρου 16 της
παρούσας. Οι, με οποιαδήποτε σχέσης εργασίας, απασχολούμενοι ελεγκτές
στους λειτουργούντες ΟΕ&Π κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εγγράφονται στο μητρώο. Επιπρόσθετα, ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων επιμόρφωσης των ελεγκτών/επιθεωρητών βιολογικής
γεωργίας σε συνεργασία με φορείς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε
βαθμίδας, του γεωτεχνικού κλάδου. Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση των
ανωτέρω δεσμεύσεων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα καθοριστούν με απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού, μετά από εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία πρέπει
να κατατεθεί στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας, το αργότερο
εντός (6) έξι μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 5
Λοιπές Αρμόδιες Αρχές
1.

Οι ΔΑΟΚ ορίζονται ως αρμόδιες αρχές:
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α) για την έκδοση των αδειών χρήσης σπόρων σποράς που δεν έχουν παραχθεί
με το βιολογικό τρόπο, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 295194/22.04.2009 (ΦΕΚ Β’ 756),
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
β) για την έκδοση γνωμάτευσης του εδαφίου (α) της παρ. 2.10 του άρθρου 3
της παρούσας.
2. Ως αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια του έλεγχου στα σημεία εισόδου της
χώρας, όπως αυτοί καθορίζονται με την σχετική ενωσιακή νομοθεσία, και για
την ταυτοποίηση της αποστολής προϊόντων βιολογικής παραγωγής που
εισάγονται από Τρίτη Χώρα και στην θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου που
τα συνοδεύει, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 32 και 33 του Καν.(ΕΚ)
834/2007,των διατάξεων του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής καθώς και
σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου της εισαγωγής των βιολογικών προϊόντων
από Τρίτες Χώρες που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας,
ορίζονται:
α)Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ
& ΠΕ) ή οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, για τον έλεγχο
προϊόντων βιολογικής παραγωγής φυτικής προέλευσης,
β) Οι συνοριακοί Σταθμοί Υγειονομικού-Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ)της χώρας,
για τον έλεγχο προϊόντων βιολογικής παραγωγής ζωικής προέλευσης, καθώς
και για τον έλεγχο των ζωοτροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους
επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών στις περιπτώσεις που η προς εισαγωγή
αποστολή αφορά ζωοτροφές ζωικής προέλευσης.
γ) Τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της χώρας για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού
βιολογικής παραγωγής (σπόροι σποράς και λοιπό πολλαπλασιαστικό υλικό).
3. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια όλων των ανωτέρω
αναφερομένων ελέγχων, θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού.

Άρθρο 6
Φορείς Ελέγχου
1. Ως φορείς ελέγχου, σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παρ. 4 του άρθρου 27
του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και του εδαφίου 2.1 της παρ. 2 του
άρθρου 3 της παρούσας, ορίζονται οι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο σύμφωνα
με το άρθρο 7 της παρούσας, ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης
(ΟΕ&Π).
2. Οι ΟΕ&Π είναι αρμόδιοι για:
2.1. Την διενέργεια ελέγχων σε όλους τους συμβεβλημένους με αυτούς
επιχειρηματίες, σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης,
διάθεσης στη αγορά, εισαγωγής και εξαγωγής από/ ή σε Τρίτη χώρα για την
επαλήθευση τήρησης των κανόνων της βιολογικής παραγωγής, καθώς και των
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Γ.Ε.

Σελίδα 16

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

μέτρων προφύλαξης, όπως αυτά καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία
και την παρούσα, σε εφαρμογή των άρθρων του Τίτλου IV του Καν.(ΕΚ)
889/2008 της Επιτροπής.
Συγκεκριμένα, οι ΟΕ&Π:
i) Τηρούν ατομικό φάκελο ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο (ιθ) του
άρθρου 2 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, ανά ελεγχόμενο επιχειρηματία,
ο οποίος είναι διαθέσιμος σε κάθε περίπτωση που θα ζητηθεί από την Αρμόδια
Αρχή ή τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον:
1. την αίτηση-δήλωση ένταξης του επιχειρηματία,
2. ένα αντίγραφο της σύμβασης πιστοποίησης και ελέγχου,
3. τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 63, 65 παρ.3 ,
70, 74, 80, 82,86 και 88 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 του Συμβουλίου,
4. αποδεικτικό εγγραφής στην ΗΒΔ,
5. το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή
παρασκευής καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους
6. τις εκθέσεις ελέγχων,
7. τα πρακτικά δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί στον εν λόγω
επιχειρηματία και τα αποτελέσματά τους,
8. τα έγγραφα αποφάσεων πιστοποίησης,
9. τα εκδοθέντα αποδεικτικά έγγραφα,
10. τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, επιβληθείσες κυρώσεις καθώς και
τις διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες που επιβλήθηκαν για την άρση
των επιπτώσεων από αυτές
11. την σχετική με τους ελέγχους αλληλογραφία με τον επιχειρηματία και τις
αρμόδιες αρχές,
12. στην περίπτωση εισαγωγέα, τα φωτοαντίγραφα των Πιστοποιητικών
Ελέγχου του άρθρου 13 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής για τις
εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες
ii) Διενεργούν έναν τουλάχιστον υποχρεωτικό ετήσιο φυσικό πλήρη έλεγχο,
όπως αυτός ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου, καθώς και στα άρθρα 65 και 90 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής, σε κάθε ενταγμένο επιχειρηματία στο Σύστημα Ελέγχου της
παρούσας. 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 εν λόγω ετήσιος φυσικός πλήρης έλεγχος διενεργείται
υποχρεωτικά εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία σύναψης της
Σύμβασης Ελέγχου και Πιστοποίησης. Μεταξύ δύο διαδοχικών πλήρων ετησίων
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ελέγχων δεν μπορεί να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα
μήνες.
iii) Διενεργούν συμπληρωματικές πρόσθετες επισκέψεις ελέγχου σε ποσοστό
τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των συμβεβλημένων με αυτούς
επιχειρηματίες, βάσει της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου, στο πλαίσιο
εφαρμογής της παρ. 2(β) του άρθρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής.
iv) Διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 2(γ)
του άρθρου 92γ του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής στο 10% τουλάχιστον στο
σύνολο όλων των ανωτέρω αναφερομένων ελέγχων στις υποπαραγράφους (ii)
και (iii ).
Ως αιφνιδιαστικοί έλεγχοι νοούνται οι μη προειδοποιημένοι έλεγχοι. Εντούτοις
σε ειδικές περιπτώσεις όπως νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος
αναγγελίας του επικείμενου ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 18 ώρες από
τον χρόνο πραγματοποίησης του ελέγχου. Οι ΟΕ&Π οφείλουν να καταγράφουν
στις περιπτώσεις αυτές την εν λόγω αναγγελία στις εκθέσεις ελέγχου με την
ανάλογη αιτιολόγηση.
v) Πραγματοποιούν δειγματοληψίες με σκοπό την ανίχνευση απαγορευμένων
προϊόντων και ουσιών στη βιολογική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των
μεταβολιτών αυτών), σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 65
του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής. Για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι μέθοδοι των δειγματοληψιών
σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που καθορίζονται στο παράρτημα
της οδηγίας αριθ. 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Kαν.(ΕΚ) 152/2009 της Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό
μεθόδων δειγματοληψιών και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των
ζωοτροφών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
Στην περίπτωση που ανιχνεύεται η χρήση απαγορευμένων προϊόντων και
ουσιών σε ένα αγροτεμάχιο ενός επιχειρηματία, ο αρμόδιος ΟΕ&Π οφείλει να
προβεί σε δειγματοληψία από όλα τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται
το ίδιο φυτικό είδος, με πληρωμή του κόστους των αναλύσεων από τον μη
συμμορφούμενο επιχειρηματία, προκαταβολικά. Στην περίπτωση άρνησης
καταβολής του εν λόγω κόστους αναλύσεων, και προκειμένου να παραμείνουν
τα αγροτεμάχια στο σύστημα ελέγχου, γίνεται επανεκκίνηση της περιόδου
μετατροπής τους, όπως ορίζεται στα άρθρα 36 και 37 του Καν.(ΕΚ) 889/08 της
Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω επιχειρηματίας υπόκειται σε έκτακτο
έλεγχο με βάση τη γενική εκτίμηση κινδύνου, όπως αυτή αναφέρεται στο
εδάφιο 3.Ι.Β σημεία i), ii) καιiii), του άρθρου 4 της παρούσας.
vi) Μετά το πέρας κάθε ελέγχου ή συμπληρωματικών πρόσθετων επισκέψεων
ελέγχου ή δειγματοληψίας, οι ΟΕ&Π οφείλουν να εκδίδουν έκθεση ελέγχου ή
έκθεση δειγματοληψίας κατά περίπτωση. Αντίγραφο των παραπάνω εκθέσεων
παραδίδουν κάθε φορά στον ελεγχόμενο επιχειρηματία και φροντίζουν για την
καταχώρηση τους στην ΗΒΔ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την
τελική απόφαση πιστοποίησης.
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vii) Διασφαλίζουν την ανάληψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 63 του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής δεσμεύσεων και επαληθεύoυν ότι αυτές
τηρούνται από τους ενταγμένους στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματίες.
viii) Καταχωρούν και επικαιροποιούν τα στοιχεία της εκμετάλλευσης κάθε
επιχειρηματία στην ΗΒΔ.
2.2 Την επαλήθευση και την πιστοποίηση της τήρησης των κανόνων
παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας, επισήμανσης, μεταφοράς και
αποθήκευσης βιολογικών προϊόντων, όπως αυτοί ορίζονται στον Τίτλο ΙΙ του
Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, και την έκδοση των αποδεικτικών εγγράφων
σε εφαρμογή του άρθρου 68 του ιδίου Κανονισμού.
Συγκεκριμένα, οι ΟΕ&Π:
1. Εκδίδουν και χορηγούν σε κάθε επιχειρηματία, μέσω της ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων, το αποδεικτικό έγγραφο του Παραρτήματος ΧΙΙ του Καν.(ΕΚ)
889/08 της Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημά του.
2. Εκδίδουν και χορηγούν, μόνο μετά από αίτημα του επιχειρηματία, το
αποδεικτικό έγγραφο του Παραρτήματος ΧΙΙα του Καν.(ΕΚ) 889/08 της
Επιτροπής.
Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα δεν χορηγούνται με αναδρομική ισχύ από
την ημερομηνία έκδοσής τους.
2.3 Επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 της
παρούσας, στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, όπως αυτές καθορίζονται
στο σχετικό «κατάλογο κυρώσεων» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
3.Λοιπές υποχρεώσεις των ΟΕ&Π:
α) Διαβιβάζουν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τεκμηριωμένη έκθεση 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. Η διαβίβαση
της παραπάνω έκθεσης πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την
ημερομηνία λήψης γραπτής τεκμηρίωσης από τον επιχειρηματία σύμφωνα
με την παράγραφο 6γ του άρθρου 9 της παρούσης,
β) Αποστέλλουν, το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, όλα τα
αναφερόμενα δεδομένα όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 92στ και 93 του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα
τους ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή ή τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός της
τεθείσας κάθε φορά προθεσμίας.
γ) Εφαρμόζουν την παρ. 2 του άρθρου 91 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής 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.
δ) Διαβιβάζουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στην Αρμόδια Αρχή:
i) Μέχρι 10 Ιανουαρίου κάθε έτους, τεκμηρίωση για την εφαρμογή της
διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου όσον αφορά στους διενεργούμενους
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ελέγχους που αναφέρονται στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου σε
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 92γτου Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής.
ii) Εντός της τελευταίας εβδομάδας κάθε μήνα του τρέχοντος έτους, τον
προγραμματισμό τους για τη διενέργεια των ελέγχων του επόμενου
μήνα που αναφέρονται στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου, καθώς και
τον απολογισμό του προηγούμενου μήνα. Κάθε τροποποίησή του εν
λόγω προγράμματος θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη και
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Η μη αποστολή των ανωτέρω στοιχείων
στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί μη συμμόρφωση κατηγορίας 2 βάσει
του άρθρου 14 της παρούσας.
ε) Οφείλουν να καταθέτουν στη Αρμόδια Αρχή τεκμηριωμένη εισήγηση
προκειμένου οι επιχειρηματίες να τύχουν έγκριση για:
i) το σχέδιο μετατροπής, καθώς και τα μέτρα ελέγχου για τις περιπτώσεις
των εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιείται με παράλληλη παραγωγή,
στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 40 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής, και
ii) την αναδρομική αναγνώριση περιόδου μετατροπής αγροτεμαχίων,
μετά από σχετικό αίτημα συμβεβλημένου επιχειρηματία, στο πλαίσιο
εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 36 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής.
στ) Ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλους ΟΕ&Π καθώς και με τις Αρμόδιες
Αρχές, σε εφαρμογή του άρθρου 92 του Καν.(ΕΚ) 889/2008της Επιτροπής.
ζ) Προβαίνουν σε διαγραφή επιχειρηματία στην περίπτωση που αυτός δεν
εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης ελέγχου και πιστοποίησης μετά από δύο συνεχόμενες έγγραφες
ειδοποιήσεις του ΟΕ&Π που έχουν γίνει με απόδειξη, τουλάχιστον εξήντα
(60) ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη του αποδεικτικού εγγράφου του
επιχειρηματία. Ο εν λόγω επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλλει αίτηση για
επανένταξή του στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων υπό τον έλεγχο του ιδίου ΟΕ&Π μόνον εφόσον προβεί σε
εξόφληση ή σε ρύθμιση των προηγούμενων οφειλών του ή υπό τον έλεγχο
άλλου εγκεκριμένου ΟΕ&Π μόνον εφόσον προσκομίσει αποδεικτικά
έγγραφα εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών από τον προηγούμενο ΟΕ&Π.
Ο αρμόδιος, για τη διαγραφή του εν λόγω επιχειρηματία, ΟΕ&Π οφείλει να
ενημερώνει γραπτά όλους τους άλλους εγκεκριμένους ΟΕ&Π καθώς και την
Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην περίπτωση που οι αρμόδιοι
ΟΕ&Π δεν προβούν στη διαγραφή του μη συμμορφούμενου επιχειρηματία,
θεωρείται ότι αναλαμβάνουν με ευθύνη τους τη 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.
η) Οφείλουν να αποστέλλουν αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση
στην Αρμόδια Αρχή για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης της εμπορίας
προϊόντων με μνεία περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους στο
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πλαίσιο εφαρμογής του εδαφίου 2.19 της παρ.2 του άρθρου 3 της
παρούσας.

4. Συμμετέχουν στη σύνταξη, οδηγών εφαρμογής των Καν.(ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν κάθε
φορά, ή/και σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 7
Διαδικασία έγκρισης φορέα ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
1. Προκειμένου ένας ιδιωτικός φορέας να εγκριθεί ως ΟΕ&Π για τη βιολογική
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, σε εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και 889/2008, 1235/2008 της
Επιτροπής, καθώς και το εδάφιο 2.3 της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας και
να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας στην Αρμόδια Αρχή, η οποία
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Δήλωση της έδρας του Οργανισμού, καθώς και τυχόν περιφερειακών
παραρτημάτων του.
β) Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και του
σχετικού εγγράφου για τη νόμιμη εκπροσώπησή του.
γ)Τεκμηρίωση ότι διαθέτει επαρκές, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό,
κατάλληλα εκπαιδευμένο 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.
δ) 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 Οργανισμό.
ε) Ονομαστικό κατάλογο προσώπων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για το
κάθε εκδιδόμενο έντυπο από τον Οργανισμό.
στ) Περιγραφή της κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού του.
ζ) Περιγραφή της διαπιστευμένης εργαστηριακής του υποδομής για την
διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου
των προϊόντων βιολογικής παραγωγής, ή όταν δεν διαθέτει δική του υποδομή,
τεκμηρίωση για τη συνεργασία του με διαπιστευμένα εργαστήρια της
ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία θα πρέπει να
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καλύπτουν την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων αναλύσεων,
ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των πιστοποιημένων προϊόντων με τις
απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική
παραγωγή.
η) Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από το
φορέα Διαπίστευσης για το πρότυπο ΕΝ ISO/ΙΕC 17065 σε εφαρμογή της παρ.5
εδάφιο (γ) του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.
θ)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, καθώς και στις διατάξεις της παρούσας.
ι) Δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από ενδεχόμενη σύγκρουση
συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται.
ια) Τον τιμοκατάλογο του ΟΕ&Π, τον οποίο υποχρεούται να αναρτά στην
ιστοσελίδα του ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, ώστε να είναι
άμεσα διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και στις Αρμόδιες Αρχές.
Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις πρέπει να αναφέρονται ρητά, να έχουν
οριζόντια εφαρμογή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρατηγούν
τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού. Κάθε τροποποίηση του τιμοκαταλόγου
κοινοποιείται άμεσα στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στην Αρμόδια Αρχή.
2.Η έγκριση του ΟΕ&Π για τη λειτουργία του στο Σύστημα ελέγχου που
συγκροτείται με την παρούσα χορηγείται για όλα τα πεδία που αναφέρονται
κατωτέρω :
α) Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα,
β) Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα και ζωικά προϊόντα,
γ) Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας, φύκια και Ζύμες,
δ) Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια,
ε) Μεταποιημένα γεωργικά
χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα,

προϊόντα

που

προορίζονται

να

στ) Μεταποιημένα γεωργικά
χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές.

προϊόντα

που

προορίζονται

να

3. Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την
παρούσα Απόφαση και τις διατάξεις των Καν.(ΕΚ) 834/07 του Συμβουλίου και
889/08 και 1235/08 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν. Μετά την αξιολόγηση
της αίτησης η Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων την έκδοση απόφασης για έγκριση ή απόρριψη, του ιδιωτικού
φορέα ως ΟΕ&Π για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των
βιολογικών προϊόντων και του αναθέτει τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της
παρούσας καθήκοντα. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η υπογραφή της
Συμφωνίας τήρησης των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI της
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παρούσας, και η οποία υπογράφεται μεταξύ του εκάστοτε Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του νομίμου εκπροσώπου του υπό έγκριση ΟΕ&Π.
4. Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π εγγράφονται στο τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή
Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
παραγωγής και τους αποδίδεται μοναδιαίος κωδικός αριθμός, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο εδάφιο 2.6 της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας.
5. Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι
ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας, είναι ισότιμες και αμοιβαία
αναγνωρίσιμες.
6. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης ιδιωτικών
φορέων καθώς και της αντίστοιχης που αφορά στην εισήγηση της Αρμόδιας
Αρχής για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή/και απόρριψης του αιτήματος,
καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
7. Οι ιδιωτικοί φορείς που ήδη έχουν τύχει έγκρισης και δραστηριοποιούνται
στον τομέα της βιολογικής παραγωγής ως ΟΕ&Π βιολογικών προϊόντων,
οφείλουν να υπογράψουν την Συμφωνία παραχώρησης αρμοδιοτήτων και
τήρησης των δεσμεύσεων που αναφέρεται στην παρ.3 του παρόντος άρθρου,
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση άρνησης της υπογραφής , η
Αρμόδια Αρχή εισηγείται στον Υπουργό την έκδοση σχετικής απόφασης για την
άρση της άδειας λειτουργίας του ΟΕ&Π.
8. Στην περίπτωση που γίνει άρση της λειτουργίας του ΟΕ&Π, για τον λόγο που
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, ο συγκεκριμένος ΟΕ&Π οφείλει να
παραδώσει άμεσα στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όλους τους ατομικούς φακέλους, των
συμβεβλημένων μ` αυτόν επιχειρηματιών. Σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω ΟΕ&Π
καθίσταται υπεύθυνος για κάθε άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά που θα
προκαλέσει σε κάθε συμβεβλημένο μ` αυτόν επιχειρηματία.
9. i).Σε περίπτωση αναστολής διαπίστευσης κατά ISO 17065 από τον Φορέα, ο
ΟΕ&Π υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς την Αρμόδια Αρχή
και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Αρμόδια Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη της την
γραπτή ενημέρωση του ΟΕ&Π προβαίνει σε αναστολή της έγκρισης
λειτουργίας του ΟΕ&Π όσον αφορά τον τομέα της βιολογικής παραγωγής
έως ότου ενημερωθεί από τον Φορέα διαπίστευσης ότι ο ΟΕ&Π επανέρχεται
στην πρότερη κατάσταση διαπίστευσης, μετά από τεκμηριωμένη και
πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
ii). Σε περίπτωση άρσης της διαπίστευσης κατά ISO 17065 από το Φορέα
Διαπίστευσης, ο ΟΕ&Π υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Αρμόδια
Αρχή και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Αρμόδια Αρχή, εισηγείται στον Υπουργό την
οριστική άρση της έγκρισης λειτουργίας του, όσον αφορά στον τομέα της
βιολογικής παραγωγής, μετά από τεκμηριωμένη και πλήρως αιτιολογημένη
εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 8
Διαδικασία ένταξης επιχειρηματία στο Σύστημα Ελέγχου
1. Προκειμένου ένας επιχειρηματίας να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου που
συγκροτείται με την παρούσα, υποχρεούται να καταθέσει σε έναν εγκεκριμένο
ΟΕ&Π τα παρακάτω:
α) Αίτηση
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που αφορά στην πρώτη εφαρμογή των
μέτρων ελέγχου. Ο επιχειρηματίας κατά περίπτωση, συντάσσει και διατηρεί
στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β, γ και δ της παρ.
1 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008της Επιτροπής και ειδικότερα,
προβαίνει στην περιγραφή και στον καθορισμό όλων εκείνων των μέτρων που
ορίζονται στα Κεφάλαια 1 μέχρι και 7, του Τίτλου IV, του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής, αντίστοιχα για κάθε τύπο εκμετάλλευσης και δραστηριότητας, τα
οποία δύνανται να αποτελούν μέρος του εφαρμοζόμενου, από τον
επιχειρηματία, συστήματος ποιότητας, στην επιχείρηση/εκμετάλλευσή του.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙ, με την οποία να αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ)889/08 της
Επιτροπής.
δ) Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο
επιχειρηματίας συνάπτει Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος VII της παρούσας, με έναν και μόνο ΟΕ&Π.
ε) Προκειμένου ο επιχειρηματίας να προσχωρήσει στο σύστημα ελέγχου, και
να συμμορφωθεί με την απαίτηση του εδαφίου α) της παρ. 1 του άρθρου 28
του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, προσκομίζει στον ΟΕ&Π τα στοιχεία
της παρ. 3 του άρθρου 63, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στην ΗΒΔ με
ευθύνη του ΟΕ&Π σύμφωνα το εδάφιο 2.1.viiiτης παραγράφου 2 του άρθρου 6
της παρούσας. Για την εφαρμογή της παραπάνω απαίτησης, με την παρούσα
τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθ. 2289/161795/19-12-2014
Υπουργικής Απόφασης ως εξής: «Η καταχώριση των εν λόγω στοιχείων πρέπει
να πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο ΟΕ&Π ανά δραστηριότητα και άμεσα,
πάντως όχι αργότερα από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της
σύμβασης ένταξης στο σύστημα ελέγχου με την επιχείρηση»
Ο ΟΕ&Π, μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων στην ΗΒΔ, συμπληρώνει
σχετικό αποδεικτικό έγγραφο καταχώρησης, το οποίο πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο του επιχειρηματία, και αντίγραφο
του να χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.
2. Ο ΟΕ&Π οφείλει να ελέγχει και να επαληθεύει όλα τα παραπάνω
αναφερόμενα στοιχεία κατά το πρώτο ετήσιο φυσικό πλήρη έλεγχο, όπως
αυτός ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του
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Συμβουλίου καθώς και στα άρθρα 65 και 90 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της
Επιτροπής, καθώς και στο εδάφιο 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του «Επιχειρηματία»
Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης
προϊόντων βιολογικής παραγωγής, υποχρεούται:
1. Να τηρεί και να θέτει σε διάθεση των ελεγκτών που διενεργούν έλεγχο στο
πλαίσιο της παρούσας, ατομικό φάκελο ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο
στοιχείο ιθ), του άρθρου 2 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, ο οποίος
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία:
•

αντίγραφο της αίτησης του εδαφίου α) της παρ. 1 του άρθρου 8 της
παρούσας

•

αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεις των σημείων β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 8 της παρούσας

•

αντίγραφο της Σύμβασης ελέγχου και πιστοποίησης που υπέγραψε με
τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π,

•

αντίγραφο αποδεικτικού εγγραφής των απαιτούμενων στοιχείων του
στην ΗΒΔ, από τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π,

•

το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή
παρασκευής καθώς και τις τυχόν μεταβολές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

•

αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχων και πρακτικών δειγματοληψιών που
έχουν πραγματοποιηθεί,

•

την αλληλογραφία του επιχειρηματία με τον αρμόδιο ΟΕ&Π, τον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ και τις Αρμόδιες Αρχές,

•

τις τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, τις διορθωτικές ενέργειες,
καθώς και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν,

•

τις τυχόν άδειες παρέκκλισης που του έχουν δοθεί από την Αρμόδια
Αρχή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου,

•

στην περίπτωση εισαγωγέα, τα πρωτότυπα των Πιστοποιητικών
Ελέγχου του άρθρου 13 του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής για τις
εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες,

•

αντίγραφο της τελευταίας ενιαίας δήλωσης της εκμετάλλευσης.

•

αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την οριζόντια
νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.
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•

ημερολόγιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την
παρούσα, το οποίο υπογράφεται από τους ελεγκτές του αρμόδιου
ΟΕ&Π, ή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή/και των Αρμόδιων Αρχών που ορίζονται
με την παρούσα, κατά περίπτωση.

Όλα τα ως άνω τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον
για πέντε (5) χρόνια.
2. Ο επιχειρηματίας οφείλει να ενημερώνει άμεσα και γραπτά και όχι αργότερα
από 10 εργάσιμες ημέρες στον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π για κάθε
τροποποίηση που αφορά στην περιγραφή της εκμετάλλευσης ή στα μέτρα που
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του σημείου β της παρ.1 του άρθρου 8
της παρούσας καθώς και τις αλλαγές όσον αφορά στις αρχικές απαιτήσεις
ελέγχου που ορίζονται στα άρθρα 70, 74, 80, 82, 86 και 88 του Καν.(ΕΚ)
889/2008 της Επιτροπής. Ο ΟΕ&Π οφείλει να καταχωρεί τις ως άνω
τροποποιήσεις στην ΗΒΔ.
3. Να αποδέχεται τον έλεγχο και να συνεργάζεται με τους εντεταλμένους
ελεγκτές του αρμοδίου OE&Π ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή/και των Αρμόδιων
Αρχών που ορίζονται με την παρούσα ή/και των αρμοδίων ενωσιακών αρχών,
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
Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής.
4. Να επιτρέπει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που ορίζονται με την παρούσα
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.
5. 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 αρμοδίου OE&Π ή/και
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή/και των Αρμόδιων Αρχών, καθώς και τις τυχόν
παρατηρήσεις του για τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου ή/και της
δειγματοληψίας. Άρνηση υπογραφής στην έκθεση ελέγχου η/και στα πρακτικά
λήψης δειγμάτων, ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και στην περίπτωση αυτή
ακολουθείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων του άρθρου15και του
Καταλόγου Κυρώσεων του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
6. Ο ενταγμένος επιχειρηματίας σε περίπτωση που δεν προβεί σε καταγραφή
αντιρρήσεων ή/και επιφυλάξεων σχετικά με τις διαπιστούμενες μησυμμορφώσεις, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 15 της παρούσας, οφείλει
κατά περίπτωση :
α) να προβεί σε διορθωτικά μέτρα που θα άρουν τις επιπτώσεις, και σε
διορθωτικές ενέργειες που θα σκοπεύουν στην αποφυγή επανάληψης
της ίδιας μη συμμόρφωσης στο μέλλον, εντός του χρονικού
διαστήματος που ορίζεται από τον αρμόδιο ΟΕ&Π ή και από τις
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Αρμόδιες Αρχές, κατά περίπτωση, και να αποδέχεται την επιβολή των
κυρωτικών μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση,
β) να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τους πελάτες του και να
εξασφαλίζει ότι αφαιρούνται από την επισήμανση των προϊόντων
καθώς και από τη διαφήμιση αυτών, ενδείξεις όροι, σήματα, λογότυποι
κλπ, μέσω των οποίων γίνεται μνεία στην μέθοδο της βιολογικής
παραγωγής,
γ) το αργότερο εντός 5 ημερών από τη λήψη της σχετικής εντολής
απόσυρσης των ανωτέρω ενδείξεων, να αποστέλλει στον αρμόδιο
ΟΕ&Π και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ γραπτή τεκμηρίωση σχετικά με τα
ληπτέα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας
απόσυρσης.
7.Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα προϊόν
που έχει παράγει, συσκευάσει, παρασκευάσει, εισάγει ή παραλάβει από άλλον
επιχειρηματία δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής,
ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 91, του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής.
8. Ο επιχειρηματίας ο οποίος εισάγει ή και εξάγει βιολογικά προϊόντα από ή σε
τρίτες χώρες οφείλει να ενημερώνει τον συμβεβλημένο με αυτόν ΟΕ&Π για την
επικείμενη αποστολή καθώς και να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση αυτής
9. Οι ενταγμένοι στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης επιχειρηματίες, για τα
διακινούμενα προϊόντα τηρούν και εφαρμόζουν πέραν των άλλων ενωσιακών
και εθνικών διατάξεων και τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), που αφορούν στις εισροές
και εκροές της εκμετάλλευσής τους.

Άρθρο 10
Μεταγραφή επιχειρηματία από έναν ΟΕ&Π σε άλλο ΟΕ&Π
Α. Καταγγελία σύμβασης
1.Ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να μεταγραφεί σε άλλον ΟΕ&Π οφείλει να
καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον ΟΕ&Π,
ενημερώνοντας για τα στοιχεία του νέου ΟΕ&Π στον οποίο έχει προηγούμενα
υποβάλλει αίτημα μεταγραφής, σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων α),β)
και γ) της παρ.1 του άρθρου 8 της παρούσας.

2.Ο ΟΕ&Π οφείλει να αποδεχθεί την καταγγελία του επιχειρηματία άμεσα και
όχι αργότερα από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εφόσον πληρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α)έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία που
απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης σύμβασης,
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β) ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται στο προγραμματισμό ελέγχου του
ΟΕ&Π σύμφωνα με το εδάφιο δ.ii της παρ.3 του άρθρου 6 της παρούσας,
γ) ο ΟΕ&Π δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των τυχόν ευρημάτων
από έλεγχο του επιχειρηματία, πριν την ημερομηνία καταγγελίας της
σύμβασής του. Η διαδικασία αξιολόγησης των τυχόν ευρημάτων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
καταγγελίας της σύμβασής.
3. Στην περίπτωση που υφίστανται εκκρεμότητες σχετικές με την ανωτέρω
παράγραφο, ο ΟΕ&Π οφείλει να προβεί άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες σε σχετική ενημέρωση του επιχειρηματία και του νέου
ΟΕ&Π. Ειδικότερα σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβεβλημένων
μερών ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις, ο ΟΕ&Π υποχρεούται να
αποδεχτεί την καταγγελία σύμβασης εάν ο επιχειρηματίας έχει προβεί σε
ένδικα μέσα κατά του ΟΕ&Π.
4. Ο ΟΕ&Π ταυτόχρονα μετά την αποδοχή καταγγελίας του επιχειρηματία,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη παράγραφο 2του παρόντος άρθρου,
αποστέλλει το φάκελό του στο νέο ΟΕ&Π. Η μεταφορά περιλαμβάνει τόσο το
φυσικό φάκελο όσο και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στην
ΗΒΔ.
5.Μετά την τεκμηριωμένη ημερομηνία άρσης των τυχόν εκκρεμοτήτων, ο
ΟΕ&Π οφείλει να αποδεχτεί άμεσα και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες σε καταγγελία της σύμβασης.
6.Οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες αλληλογραφίας/επικοινωνίας
μεταξύ των εμπλεκομένων μερών πρέπει να γίνεται με τεκμηρίωση, ειδικότερα
όσον αφορά στις ημερομηνίες διεκπεραίωσης για την τήρηση των
προβλεπόμενων προθεσμιών.
Β. Μεταγραφή σε άλλο ΟΕ&Π
1. Ο ΟΕ&Π ο οποίος έχει δεχτεί αίτημα ένταξης από ένα επιχειρηματία ζητά
εγγράφως από τον προηγούμενο ΟΕ&Π, στον οποίο ήταν συμβεβλημένος ο
αιτών επιχειρηματίας, αντίγραφο του τηρούμενου ατομικού φακέλου ελέγχου
του σημείου i) του εδαφίου 2.1 της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, καθώς
και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου που τηρείται στην ΗΒΔ.
2. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στο νέο ΟΕ&Π, ο νέος ΟΕ&Π οφείλει να
αξιολογήσει τα στοιχεία και να υπογράψει σύμβαση με τον επιχειρηματία
εντός 5 ημερών.
3.Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας υπόκειται σε κυρώσεις για
διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις από τον προηγούμενο ΟΕ&Π, οι κυρώσεις
αυτές δεν παραγράφονται, δεν τροποποιούνται και συνεχίζουν να ισχύουν. Ο
νέος ΟΕ&Π επιβλέπει την εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων.
4.Σε περιπτώσεις που ο προηγούμενος ΟΕ&Π δεν αποστείλει τον ατομικό
φάκελο ελέγχου του επιχειρηματία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο που τηρείται στην ΗΒΔ ταυτόχρονα με την αποδοχή της καταγγελίας της
σύμβασης εντός των ανωτέρω προθεσμιών από την ημερομηνία λήψης του
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σχετικού αιτήματος του νέου ΟΕ&Π, αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 31
του Καν.(EK)834/2007 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14της
παρούσας.
5. Ο ΟΕ&Π που προβαίνει σε υπογραφή νέας σύμβασης με επιχειρηματία
χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις,
υπόκειται στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το
άρθρο 14 της παρούσας απόφασης.

Γ. Αποδεικτικά Έγγραφα
1.Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, 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 διατεθεί στην αγορά.
Στη συνέχεια υπολογίζει τα αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον νέο ΟΕ&Π. Τα αποτελέσματα
του παραπάνω υπολογισμού καταγράφονται στο τηρούμενο σχετικό αρχείο και
ελέγχονται για την ορθότητά τους κατά τον έλεγχο της παραγράφου Γ.2 του
παρόντος άρθρου.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο νέος ΟΕ&Π προβαίνει στην διενέργεια
φυσικού πλήρους ελέγχου ο οποίος διενεργείται το αργότερο εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της νέας σύμβασης,
προκειμένου να εκδοθεί νέο αποδεικτικό έγγραφο μέσω της ΗΒΔ. Έως την
έκδοση του νέου αποδεικτικού εγγράφου εξακολουθεί να ισχύει το
αποδεικτικό έγγραφο του προηγούμενου ΟΕ&Π.

Άρθρο 11
Εισαγωγές Βιολογικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες
Με την επιφύλαξη τήρησης των απαιτήσεων που αφορούν την επισήμανση
των προϊόντων βιολογικής παραγωγής όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα
12 και 13 της παρούσας απόφασης, τη διαφήμισή τους καθώς και της κείμενης
σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορά στις εισαγωγές, τα
προϊόντα βιολογικής παραγωγής εισάγονται από τρίτες χώρες βάσει των
άρθρων 32 και 33 του Κανονισμού(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, των
διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής και σύμφωνα με τις
διαδικασίες του Παραρτήματος ΙV της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Άρθρο 12
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Κανόνες επισήμανσης των Βιολογικών Προϊόντων
1. Με την επιφύλαξη τήρησης :
α)της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές, σύμφωνα με τονΚαν. (ΕΕ) 1169/2011 του
Συμβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και
β) της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την
επισήμανση, παρουσίαση και τη διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, και 26 του Καν.(ΕΚ)
834/2007 του Συμβουλίου καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 57, 58, 59,
60,61, και 62 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής.
2. Όσον αφορά το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που αναφέρεται στο άρθρο 57 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής,
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΧΙ του ίδιου κανονισμού.
3. Απαγορεύεται η αναγραφή στην επισήμανση ή την διαφήμιση των εν λόγω
προϊόντων κάθε ισχυρισμού που να δημιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση
ότι οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ενδείξεις, σήματα και λογότυποι
αποτελούν εγγύηση ότι αυτά είναι ανωτέρας ποιότητας από άποψη
οργανοληπτικών κριτηρίων, θρεπτικής αξίας και υγιεινής διατροφής.

Άρθρο 13
Εθνικό Σήμα
Καθιερώνεται η προαιρετική χρήση εθνικού σήματος αναγνώρισης
πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14
Κυρώσεις στους εγκεκριμένους ΟΕ&Π
Α. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους ΟΕ&Π
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Στις περιπτώσεις όπου μετά από έλεγχο ή επιθεώρηση που διενεργήθηκε από
τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές
καθορίζονται στην παρούσα, διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις των ΟΕ&Π ως
προς τη κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπει τη βιολογική
παραγωγή καθώς και τις διαδικασίες σχετικά με τη διενέργεια των επισήμων
ελέγχων, σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 882/2004 του Συμβουλίου, όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται τα εξής:
Α1. Μετά το πέρας του κάθε ελέγχου ή/και της επιθεώρησης συντάσσεται
αντίστοιχα έκθεση ελέγχου ή επιθεώρησης στην οποία καταγράφονται με
σαφήνεια και κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και της
επιθεώρησης και επιπρόσθετα, αναλυτικά και δεόντως τεκμηριωμένα, με
αναφορά στη σχετική διάταξη της ως άνω νομοθεσίας, οι διαπιστωθείσες μησυμμορφώσεις καθώς και οι επιπτώσεις αυτών. Στην εν λόγω έκθεση ελέγχου,
ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΕ&Π δύναται να καταγράφει τις τυχόν
αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και της επιθεώρησης,
ή/και τις επιφυλάξεις του σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη-συμμορφώσεις
καθώς και τις επιπτώσεις αυτών και σε κάθε περίπτωση συνυπογράφει την
έκθεση ελέγχου η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία από την ομάδα
ελέγχου ή επιθεώρησης.
Α2.Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός 5 εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία κατάθεσης του πρακτικού ελέγχου, εξετάζει τις τυχόν
καταγραφείσες αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του ΟΕ&Π, αξιολογεί τις μη
συμμορφώσεις και καλεί το νόμιμο εκπρόσωπό του ΟΕ&Π να καταθέσει τις
απόψεις του και τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα ή/και δικαιολογητικά. Ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ τεκμηριωμένα και πλήρως αιτιολογημένα και αφού απορρίψει τις
καταγραφείσες αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του ΟΕ&Π εκδίδει απόφαση μη
συμμόρφωσης, την οποία αποστέλλει άμεσα στον ΟΕ&Π με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή.
Α3.Για τις διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις της παραγράφου Β του παρόντος
άρθρου πραγματοποιούνται διορθώσεις εφόσον αυτό είναι εφικτό, με σκοπό
να αρθούν οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης καθώς και διορθωτικές
ενέργειες με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προκειμένου να μην
επαναληφθούν μελλοντικά αντίστοιχες μη συμμορφώσεις. Η διαδικασία που
ακολουθείται για την υλοποίηση των διορθώσεων καθώς και των διορθωτικών
ενεργειών, έχει ως εξής:
Α3.1. O νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΕ&Π το αργότερο εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του πρακτικού ελέγχου ή
της απόφασης μη συμμόρφωσης του σημείου Α.2. της παρ. Α του παρόντος
άρθρου, υποχρεούται να αποστείλει στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τις απαραίτητες
διορθώσεις που θα πραγματοποιήσει, καθώς και τις απαιτούμενες
διορθωτικές ενέργειες που προτείνει με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
Α3.2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,αξιολογεί τις προτεινόμενες διορθώσεις και
διορθωτικές ενέργειες, εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήψη τους, και
εφόσον αυτές κριθούν αποδεκτές, αναλαμβάνει την επίβλεψη υλοποίησής
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τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι
διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες δεν γίνουν αποδεκτές, ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ επιβάλει στον ΟΕ&Π τις απαραίτητες διορθώσεις, καθώς και τις
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και καθορίζει το χρόνο υλοποίησής
τους.
Α4.Μετά την έκδοση της απόφασης μη συμμόρφωσης του σημείου Α3.2 της
παρ. Α του παρόντος άρθρου, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει άμεσα στην
Αρμόδια Αρχή εισήγηση για την επιβολή των τυχόν προβλεπομένων
κυρωτικών μέτρων όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω. Η Αρμόδια Αρχή
αφού εξετάσει και αξιολογήσει την εισήγηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνει
απόφαση, σύμφωνα με την παρ. Δ του παρόντος άρθρου, η οποία
αποστέλλεται άμεσα στον εμπλεκόμενο ΟΕ&Π με απόδειξη.
Α5.Ο ΟΕ&Π έχει το δικαίωμα κατάθεσης ένστασης κατά της ανωτέρω
απόφασης επιβολής κυρώσεων εντός 10 εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της. Η ένσταση κατατίθεται στην Αρμόδια Αρχή, η
οποία την διαβιβάζει στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, του
άρθρου 10β υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το 20% του συνολικού
επιβληθέντος χρηματικού προστίμου και έχει σταλεί στην αρμόδια αρχή η
απόδειξη πληρωμής από τον υπόχρεο σύμφωνα με το εδάφιο Ε6. του παρόντος
άρθρου.
Α6.1.Στην περίπτωση που ο ΟΕ&Π χωρίς τεκμηριωμένο λόγο αρνείται την
διενέργεια ελέγχου από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται
ως μη συμμόρφωση και κατατάσσεται στην κατηγορία Ι σύμφωνα με την
παράγραφο Β του παρόντος άρθρου και του επιβάλλεται από την Αρμόδια
Αρχή η προβλεπόμενη κύρωση σύμφωνα με την παράγραφο Δ του παρόντος
άρθρου, μετά από τεκμηριωμένη και πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Α6.2.Άρνηση συνυπογραφής του πρακτικού ελέγχου ισοδυναμεί με άρνηση
του ελέγχου ή/και της επιθεώρησης εκ μέρους του ΟΕ&Π και εφαρμόζονται τα
ισχύοντα στο παραπάνω εδάφιο.

Β. Κατάταξη μη συμμορφώσεων
Οι διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις ανάλογα με :
•

την επικινδυνότητα τους που αφορά στην αξιοπιστία του Συστήματος
Ελέγχου,

•

τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που προκαλούν,

•

τον χαρακτήρα τους ως προς, την πρόθεση ή και την σκοπιμότητά
τους καθώς και

•

την επιβεβαιωμένη απάτη,

ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
Β1. Κατηγορία Ι: περιλαμβάνονται οι μη συμμορφώσεις που θέτουν σε
κίνδυνο ή και σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου,
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προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις και ενδεχομένως να χαρακτηρίζονται από
σκοπιμότητα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης και οι μη
συμμορφώσεις που έχουν τεκμηριωμένα το χαρακτήρα της απάτης καθώς
επίσης και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΟΕ&Π δεν είναι σε θέση να
ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με την
παρούσα Απόφαση.
Β2. Κατηγορία ΙΙ: περιλαμβάνονται σοβαρές μη συμμορφώσεις του ΟΕ&Π
που αφορούν στην μη τήρηση των απαιτήσεων των Καν. (ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής και της παρούσας
Απόφασης, και που ενδεχομένως να χαρακτηρίζονται από πρόθεση και
έχουν συστηματική και επαναλαμβανόμενη εφαρμογή. Επίσης
περιλαμβάνονται και οι μη συμμορφώσεις που αφορούν περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο ΟΕ&Π δεν συνεργάζεται με τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου δεν
ανταλλάσσει τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 92 του Καν. 889/08
της Επιτροπής καθώς και στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται στην
παροχή πληροφοριών και την αρωγή που απαιτούν οι εν λόγω Αρμόδιες
Αρχές , στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 11 του άρθρου 27 του Καν. 834/07
του Συμβουλίου.
Β3. Κατηγορία ΙΙΙ: περιλαμβάνονται οι μη συμμορφώσεις κατά τις οποίες
ο ΟΕΠ τηρεί πλημμελώς τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου, 889/2008, 1235/2008 της Επιτροπής και της παρούσας
Απόφαση, δεν επηρεάζουν την αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου και δεν
προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στους ελεγχόμενους από αυτόν
επιχειρηματίες ή/και στα παραγόμενα προϊόντα τους.
Γ. Κυρωτικά μέτρα
Τα κυρωτικά μέτρα που επιβάλλονται στους ΟΕ&Π σε περιπτώσεις μη
συμμορφώσεων είναι τα κάτωθι:
Γ1. Χρηματικό πρόστιμο
Το επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται βάση της διαδικασίας του
Παραρτήματος Ια της παρούσας και κυμαίνεται από 1.000 έως 50.000 Ευρώ
ανάλογα με:
Γ1α. Την κατηγορία της μη συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. Β του παρόντος άρθρου
Γ1β. Την πολλαπλότητα της μη συμμόρφωσης του ΟΕ&Π που
διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ή και την επιθεώρηση και αφορά μη
συμμορφώσεις που εμπίπτουν σε διαφορετικές διατάξεις των Καν. (ΕΚ)
834/2007 του Συμβουλίου, 889/2008, 1235/2008 της Επιτροπής και της
παρούσας Απόφασης.
Γ1γ. Το μέγεθος του ΟΕ&Π, το οποίο καθορίζεται με βάση τον αριθμό
των συμβεβλημένων επιχειρηματιών.
Γ1δ. Το εύρος της μη συμμόρφωσης το οποίο καθορίζεται από το
ποσοστό των επιχειρηματιών που επηρεάζει η εν λόγω μη συμμόρφωση σε
κάθε μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:
• Επιχειρηματίες προϊόντων φυτικής παραγωγής
• Επιχειρηματίες προϊόντων ζωικής παραγωγής
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• Μεταποιητές
• Εισαγωγείς
• Εξαγωγείς
• Έμποροι – Διακινητές
• Λοιπές δραστηριότητες εκτός των παραπάνω αναφερομένων
Γ 2. Αναστολή της έγκρισης λειτουργίας
Η αναστολή της έγκρισης λειτουργίας επιβάλλεται για χρονικό διάστημα
έως έξι (6) μήνες ανάλογα με την οριζόμενη στην παρ. Β του παρόντος
άρθρου κατηγορία της μη συμμόρφωσης. Ο ορισμός του χρονικού
διαστήματος αναστολής της λειτουργίας ενός ΟΕ&Π γίνεται σύμφωνα με
τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο Δ και ανά κατηγορία μη
συμμορφώσεων.
Γ 3. Άρση της έγκρισης λειτουργίας
Δ. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων ανά κατηγορία μη συμμορφώσεων
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, πέραν της
διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το σημείο Α3.1. της παρ. Α
του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται τα κάτωθι κυρωτικά μέτρα ανά
κατηγορία κυρώσεων.

1. Κατηγορία Ι
Δ 1.1. Αναστολή της έγκρισης λειτουργίας του ΟΕ&Π για χρονικό
διάστημα έξι(6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
επιβολής κυρώσεων από την Αρμόδια Αρχή και χρηματικό πρόστιμο.
Δ 1.2. Σε περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν τηρήσει τη διαδικασία που
ακολουθείται σύμφωνα με το σημείο Α3.1. της παρ. Α του παρόντος
άρθρου, επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή μετά από εισήγηση του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ άρση της έγκρισης λειτουργίας του και χρηματικό
πρόστιμο.
Δ 1.3. Μετά την επαναλειτουργία του φορέα σύμφωνα με την παρ. Δ.1.1.
και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ότι δεν
υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες ή επαναλαμβάνεται η
συγκεκριμένη μη συμμόρφωση σε διάστημα δύο (2) ετών από τον πρώτο
έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η μη
συμμόρφωση, επιβάλλεται άρση λειτουργίας του φορέα και χρηματικό
πρόστιμο.
Δ 1.4. Στην περίπτωση της επιβεβαιωμένης απάτης επιβάλλεται η άρση
της έγκρισης λειτουργίας του Ο.Ε.&Π. και η Αρμόδια Αρχή παραπέμπει
την υπόθεση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Δ 2.Κατηγορία ΙΙ.
Δ2.1.Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
Δ 2.2. Σε περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν εφαρμόσει τη διαδικασία που
ακολουθείται σύμφωνα με το σημείο Α3.1. της παρ. Α του παρόντος
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άρθρου, επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από εισήγηση του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αναστολή λειτουργίας για ένα(1) μήνα και χρηματικό
πρόστιμο.
Δ 2.3. Εάν κατά τον έλεγχο για την υλοποίηση των διορθωτικών
ενεργειών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζονται οι
διορθωτικές ενέργειες επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή μετά από
εισήγηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αναστολή λειτουργίας του φορέα για τρεις
(3) μήνες και χρηματικό πρόστιμο.
Δ 2.4. Μετά την επαναλειτουργία του φορέα και εφόσον διαπιστωθεί
από τον έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ότι εξακολουθεί ο ΟΕ&Π να μην
εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες, επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή
μετά από εισήγηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, άρση λειτουργίας του φορέα και
επιβολή χρηματικού προστίμου.
Δ 2.5. Σε περίπτωση επανάληψης της συγκεκριμένης μη συμμόρφωσης
σε διάστημα δύο (2) ετών από τον πρώτο έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
κατά τον οποίο αυτή διαπιστώθηκε, η εν λόγω μη συμμόρφωση
κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι και επιβάλλονται οι αντίστοιχες
κυρώσεις.

Δ 3. Κατηγορία ΙΙΙ
Δ 3.1. Σε περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν αποστείλει τις διορθώσεις και
διορθωτικές ενέργειες επιβάλλεται ανάκληση λειτουργίας του για ένα (1)
μήνα και χρηματικό πρόστιμο
Δ 3.2. Εάν κατά τον έλεγχο υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών από
τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστωθεί ότι αυτές δεν εφαρμόζονται
επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή μετά από εισήγηση του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ χρηματικό πρόστιμο.
Δ 3.3. Εάν μετά την επιβολή του χρηματικού προστίμου διαπιστωθεί από
τον έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ότι εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται
οι διορθωτικές ενέργειες επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή μετά από
εισήγηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αναστολή λειτουργίας του φορέα για ένα
(1) μήνα και επιβολή χρηματικού προστίμου.
Δ3.4.Εάν μετά την επαναλειτουργία του ΟΕ&Π διαπιστωθεί από τον
έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ότι o ΟΕ&Π συνεχίζει να μην εφαρμόζει τις
διορθωτικές ενέργειες επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή μετά από
εισήγηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ άρση λειτουργίας του φορέα και επιβολή
χρηματικού προστίμου
Δ 3.5. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η συγκεκριμένη μη συμμόρφωση
σε διάστημα δύο (2) ετών από τον πρώτο έλεγχο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη μη συμμόρφωση, η
συμμόρφωση αυτή κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία ΙΙ και
επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.
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Ε. Γενικές διατάξεις
Ε1. ΟΕ&Π ο οποίος τελεί υπό το καθεστώς αναστολής της έγκρισης λειτουργίας
του για την βιολογική παραγωγή ή προσωρινής απώλειας της Διαπίστευσής
του από τον αρμόδιο Φορέα Διαπίστευσής του:
Ε1.1 δεν μπορεί να συνάπτει Συμβάσεις Ένταξης νέων Επιχειρηματιών στο
Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης που συγκροτείται με την παρούσα,
Ε1.2 δεν μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις υφιστάμενων Συμβάσεων,
Ε1.3 δεν μπορεί να εκδίδει, μέσω της ΗΒΔ, αποδεικτικά έγγραφα,
Ε1.4 υποχρεούται να ενημερώνει με γραπτή επιστολή, επί αποδείξει, την οποία
κοινοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, άμεσα και όχι αργότερα από πέντε
εργάσιμες ημέρες, κάθε επιχειρηματία που έχει ενεργή Σύμβαση μαζί του, για
την μετάπτωσή του στην κατάσταση της αναστολής,
Ε1.5 οφείλει να διεκπεραιώνει τυχόν αιτήματα, συμβεβλημένων με αυτόν
επιχειρηματιών, για τη μεταγραφή τους σε άλλους εγκεκριμένους ΟΕ&Π
σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 της παρούσας.
Στην περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν τηρήσει τα παραπάνω, η Αρμόδια Αρχή,
επιβάλει την κύρωση άρσης της έγκρισης λειτουργίας του και χρηματικό
πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία της μη συμμόρφωσης για την οποία του
έχει επιβληθεί η αναστολή λειτουργίας.
Ε2.ΟΕ&Π ο οποίος τελεί υπό το καθεστώς άρσης της έγκρισης λειτουργίας του
ή έχει απωλέσει οριστικά τη Διαπίστευσή του:
Ε2.1.Υποχρεούται να ενημερώνει με γραπτή επιστολή με απόδειξη, την οποία
κοινοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,κάθε επιχειρηματία που έχει ενεργή Σύμβαση
μαζί του, άμεσα και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
άρση έγκρισης λειτουργίας ή απώλειας της Διαπίστευσης του, ότι βρίσκεται σε
καθεστώς άρσης έγκρισης της λειτουργίας του
Ε2.2.υποχρεούται να διεκπεραιώσει τα αιτήματα των επιχειρηματιών που
έχουν ενεργή Σύμβαση μαζί του, για τη μεταγραφή τους σε άλλο ΟΕ&Π της
επιλογής τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορίζεται στην σχετική
απόφαση άρσης της έγκρισης λειτουργίας του.
Ε3. ΟΕ&Π ο οποίος πρόκειται να παύσει την δραστηριότητά του για την
βιολογική παραγωγή για οποιαδήποτε αιτία:
Ε3.1.Υποχρεούται να ενημερώνει για την πρόθεσή του, με γραπτή επιστολή με
απόδειξη, την οποία κοινοποιεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κάθε επιχειρηματία που
έχει ενεργή Σύμβαση μαζί του, τουλάχιστον είκοσι πέντε εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία πρόθεσης παύσης της δραστηριότητάς του.
Ε3.2.υποχρεούται να διεκπεραιώσει τα αιτήματα των επιχειρηματιών που
έχουν ενεργή Σύμβαση μαζί του, για τη μεταγραφή τους σε άλλο ΟΕ&Π της
επιλογής του, πριν την οριστική παύση της δραστηριότητάς του.
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Ε4. Στην περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν τηρήσει τα παραπάνω αναφερόμενα στις
παραγράφους Ε2. και Ε3.θεωρείται παράβαση Κατηγορίας Ι και η Αρμόδια
Αρχή επιβάλλει τα προβλεπόμενα στην εν λόγω κατηγορία χρηματικά
πρόστιμα.
Ε5. Τα τηρούμενα αρχεία των επιχειρηματιών που έχουν ενεργή Σύμβαση με
ΟΕ&Π, ο οποίος τελεί υπό το καθεστώς άρσης της έγκρισης λειτουργίας του, ή
έχει απολέσει οριστικά τη Διαπίστευσή του, ή πρόκειται να παύσει την
δραστηριότητά του για την βιολογική παραγωγή για οποιαδήποτε αιτία και
δεν έχει καταστεί δυνατή η μεταγραφή τους σε ΟΕ&Π της επιλογής τους,
παραδίδονται υποχρεωτικά από τον ΟΕ&Π στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός 20
εργάσιμων ημερών από την τελική προθεσμία που έχει οριστεί στην σχετική
απόφαση άρσης της έγκρισης λειτουργίας του, για την ολοκλήρωση των
μεταγραφών των επιχειρηματιών του, ή την ημερομηνία της οριστικής παύσης
της δραστηριότητάς του.
Ε6. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Ε7. Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
οφείλει να εκπονήσει και να εφαρμόσει τεκμηριωμένες διαδικασίες.
Ε8. Στην περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν ενημερώσει, όπως υποχρεούται σύμφωνα
με τα παραπάνω αναφερόμενα, τους συμβεβλημένους με αυτόν
επιχειρηματίες, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τους εν λόγω επιχειρηματίες
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι καταχωρισμένα στην
Η.Β.Δ. ώστε αυτοί να ενημερωθούν προκειμένου να μεταγραφούν σε άλλο
ΟΕ&Π της αρεσκείας τους.

Άρθρο 15
Κυρώσεις στους επιχειρηματίες
1. Στις περιπτώσεις όπου, μετά από έλεγχο ή επιθεώρηση που διενεργήθηκε
από τον ΟΕ&Π στους συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες ή από τον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται με
την παρούσα, διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις προς τις απαιτήσεις των
διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007του Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008
της Επιτροπής, καθώς και της παρούσας, μεριμνούν άμεσα, κατά περίπτωση
και σύμφωνα με το κατάλογο του Παραρτήματος Ι, για την λήψη των
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απαραίτητων μέτρων, στο πλαίσιο εφαρμογής
Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου.

του άρθρου 30 του

2. Ο ΟΕ&Π ή/και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλουν να ολοκληρώνουν την
αξιολόγηση των ευρημάτων των ελέγχων, των επιθεωρήσεων ή των
δειγματοληψιών τους, σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις δέκα πέντε(15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του
ελέγχου ή και της δειγματοληψίας αντίστοιχα και εκδίδουν απόφαση
σχετικά με την συμμόρφωση ή όχι του ελεγχόμενου επιχειρηματία ως προς
τις απαιτήσεις της κείμενης Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπουν
τη Βιολογική παραγωγή.
3. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων προβαίνουν κατά
περίπτωση και ενδεχομένως συνδυαστικά, στις απαραίτητες διαδικασίες
επιβολής άμεσων διορθώσεων με τα κατάλληλα εφαρμοστέα μέτρα, όπως
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 30 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου
για την άρση των επιπτώσεων των διαπιστωθέντων μη συμμορφώσεων,
στην επιβολή των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών για την αποτροπή
επανάληψης των ίδιων μη συμμορφώσεων στο μέλλον, καθώς και στην
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων που αναφέρονται στο «κατάλογο
κυρώσεων» του Παραρτήματος Ι της παρούσας καθώς και του παρόντος
άρθρου.
4. Ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποχρεούται
να προτείνει τις απαιτούμενες διορθώσεις με στόχο την άρση των
επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει οι διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις,
ή/και τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την αποτροπή επανάληψης
των ίδιων μη συμμορφώσεων στο μέλλον, καθώς και τον προτεινόμενο
χρόνο υλοποίησής τους, ή να επιφυλαχθεί για την αποστολή τους στον
αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π ή/και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της
απόφασης μη συμμόρφωσης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Στην
περίπτωση που ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας δεν ανταποκριθεί για την
αποστολή των ως άνω διορθωτικών ενεργειών εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των ανωτέρω αναφερομένων πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ο
αρμόδιος ΟΕ&Π ή/και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με απόφασή τους επιβάλουν στον
επιχειρηματία την αναστολή της πιστοποίησής του για χρονικό διάστημα
που καθορίζεται με εισήγησή τους και την σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας
Αρχής.
5. Ο αρμόδιος για τον έλεγχο του επιχειρηματία ΟΕ&Π, ή/και ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ κατά περίπτωση, αξιολογούν τις προτεινόμενες διορθωτικές
ενέργειες και εφόσον αυτές κριθούν αποδεκτές, αναλαμβάνουν αντίστοιχα,
την επίβλεψη υλοποίησής τους, εντός του καθοριζόμενου, από αυτούς,
χρονικού ορίου. Σε περίπτωση που οι διορθωτικές ενέργειες που
προτείνονται από τον ελεγχόμενο επιχειρηματία δεν γίνουν αποδεκτές, από
τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π, ή/και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΕ&Π,
ή/και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ του επιβάλει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες
καθώς και το χρόνο υλοποίησής τους, οι οποίες επιβλέπονται από τον ΟΕ&Π
ή τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατά περίπτωση.
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6. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποτύχει να υλοποιήσει τις
διορθώσεις, ή/και τις προταθείσες διορθωτικές ενέργειες εντός του
προκαθορισμένου χρόνου, επιβάλλεται στον επιχειρηματία η αναστολή της
πιστοποίησής του για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εισήγησή του
ΟΕ&Π, ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και με την σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας
Αρχής.
7. Ο «κατάλογος κυρώσεων» του Παραρτήματος Ι της παρούσας έχει
εκπονηθεί σε εφαρμογή του άρθρου 92δ, του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής και αφορά στην περιγραφή των μη-συμμορφώσεων προς τις
διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα κυρωτικά μέτρα.
Σύμφωνα με το «κατάλογο κυρώσεων», οι περιγραφόμενες μησυμμορφώσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες ανάλογα με την
βαρύτητά τους χαρακτηρίζονται ως αποκλίσεις,
παρατυπίες
και
παραβάσεις.
8. Τα επιβαλλόμενα κυρωτικά μέτρα στις περιπτώσεις διαπίστωσης
αποκλίσεων, παρατυπιών ή παραβάσεων των κανόνων της βιολογικής
παραγωγής, εφαρμόζονται μόνο σε προϊόντα και δραστηριότητες που
καλύπτονται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη
βιολογική παραγωγή.
9. Τα κυρωτικά μέτρα που καθορίζονται στον «κατάλογο κυρώσεων» έχουν
προσδιοριστεί κατ’ ελάχιστον ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους ΟΕ&Π να
εφαρμόζουν αυστηρότερα μέτρα, αν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, κυρίως
από τη σκοπιά του συνδυασμού των μη συμμορφώσεων. Για την εφαρμογή
της παραπάνω δυνατότητας ο αρμόδιος ΟΕ&Π με δεόντως αιτιολογημένο
και τεκμηριωμένο πόρισμά του, που υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή για
έγκριση, δύναται να αιτηθεί την επιβολή αυστηρότερων μέτρων από αυτά
που προβλέπονται στον κατάλογο κυρώσεων του παραρτήματος I της
παρούσας.
10.
Όλες οι διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις επιχειρηματιών από
01/01/2016 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για τις οποίες ήδη έχουν επιβληθεί
κυρώσεις, λαμβάνονται υπόψη ως υποτροπή, στην περίπτωση που υπάρξει
επανάληψή τους εντός διετίας από την ημερομηνία επιβολής της αρχικής
κύρωσης.
11.
Επισημαίνεται ότι:
11.1 Μία μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές κυρώσεις
ή/και ληπτέα μέτρα
11.2 Όλα τα κυρωτικά μέτρα καταχωρούνται στον τηρούμενο ατομικό
φάκελο του επιχειρηματία και ενημερώνεται σχετικά και η ΗΒΔ, με
ευθύνη του αρμοδίου ΟΕ&Π εντός δέκα πέντε (15)εργάσιμων ημερών.
Στην περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται μετά από εισήγηση
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αυτά επίσης καταχωρούνται από τον αρμόδιο για
τον έλεγχο του επιχειρηματία ΟΕ&Π ύστερα από γραπτή ενημέρωσή του
από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός της ίδιας, ως άνω, προθεσμίας.
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11.3 Ανεξάρτητα από την έννοια της προειδοποίησης, όπως αυτή ορίζεται
στον «κατάλογο κυρώσεων» καθώς και των αναφερομένων ληπτέων
μέτρων, ο αρμόδιος ΟΕ&Π ή/και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατά περίπτωση,
οφείλει να υπενθυμίσει εγγράφως στον επιχειρηματία τη φύση των
μέτρων καθώς και των κυρώσεων που θα επιβληθούν σε περίπτωση
υποτροπής για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
11.4Σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 30 του Καν.(ΕΚ)
834/2007:
• η διάρκεια μιας αναστολής της πιστοποίησης ως αποτέλεσμα μιας
παράβασης μπορεί να είναι από έξι έως δώδεκα μήνες και εγκρίνεται από
την Αρμόδια Αρχή μετά από εισήγηση του αρμόδιου ΟΕ&Π ή/και ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, κατά περίπτωση.
• η διάρκεια της κύρωσης που αφορά στην άρση της πιστοποίησης ως
αποτέλεσμα μιας παράβασης μπορεί να είναι από ένα έως τρία έτη και
εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή μετά από εισήγηση του αρμόδιου ΟΕ&Π
ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατά περίπτωση.
11.5 Ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της
αναστολής πιστοποίησης και της άρσης πιστοποίησης που επιβάλλεται
από την Αρμόδια Αρχή, όπως αναφέρεται παραπάνω, στην Επιτροπή
Εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 15β εντός 10 εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή της με απόδειξη.
11.6 Σε επιχειρηματία στον οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση της άρσης της
πιστοποίησής του, απαγορεύεται να συνεργαστεί με άλλο εγκεκριμένο
ΟΕ&Π πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω κύρωσης.
12.
Ορισμοί, διευκρινήσεις και συντομογραφίες που αφορούν στο
«Κατάλογο Κυρώσεων»
12.1 Για τους σκοπούς της παρούσας, ως πιστοποίηση νοείται η αναγνώριση,
μετά την αξιολόγηση από τον ΟΕ&Π, της ικανότητας ενός επιχειρηματία να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που διέπουν τη βιολογική
παραγωγή, όπως αυτές καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία καθώς και τη δέσμευσή του να εφαρμόζει τις προδιαγραφές και να
υποβάλλεται σε ελέγχους που σχετίζονται με αυτές, για τα βιολογικά προϊόντα
ή προϊόντα σε μετατροπή στη βιολογική γεωργία ή/και για το στάδιο της
μετατροπής, όπου τα προϊόντα δεν δικαιούνται καμία αναφορά στο βιολογικό
τρόπο παραγωγής τους. Έτσι, στην πράξη, ένας πιστοποιημένος επιχειρηματίας
μπορεί να οριστεί ως ένας επιχειρηματίας για τον οποίο έχει εκδοθεί, μέσω της
ΗΒΔ, το αποδεικτικό έγγραφο, του άρθρου 68 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής.
12.2Διευκρινίζεται ότι για την αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζει ο
επιχειρηματίας, ο ΟΕ&Π μπορεί να ζητήσει από τον επιχειρηματία
συμπληρωματικά στοιχεία, μη διαθέσιμα στον έλεγχο, η διαβίβαση των οποίων
θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που θέτει ο ΟΕ&Π.
12.3Τα προβλεπόμενα κυρωτικά μέτρα του «καταλόγου κυρώσεων» του
παραρτήματος Ι της παρούσας, επιβάλλονται αθροιστικά και με άλλα κυρωτικά
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα και αφορούν στον ίδιο επιχειρηματία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Γ.Ε.

Σελίδα 40

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

για διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις του, προς τις απαιτήσεις της κείμενης
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής των
παραγομένων προϊόντων του που φέρουν ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική
μέθοδο παραγωγής.

12.4 Πίνακας συντομογραφιών
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Συντοµογραφίες

ΠΡ

ΥΠΠ

ΥΠΑ, ΥΠΖ

Ορισµοί

∆ιευκρινίσεις

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση υποτροπής,, επιβάλλονται στον επιχειρηµατία,
άλλα µέτρα, που περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

Το µέτρο αυτό δεν οδηγεί το ίδιο σε άµεσες συνέπειες για τον
επιχειρηµατία.

Υποβιβασµός Πιστοποίησης Προϊόντος:

Τα προϊόντα υποβιβάζονται σε συµβατικά

Αφορά συγκεκριµένη παρτίδα προϊόντος του Επιχειρηµατία που
επηρεάζεται από τη µη συµµόρφωση και µπορεί να
προέρχεται: α)από µεταποίηση, β) από την παραγωγή ενός ή
περισσοτέρων αγροτεµαχίων, γ)από την παραγωγή των ζώων
συµπεριλαµβανοµένων των υδατοκαλλιεργειών, δ) από την
παραγωγή φυκιών, ε) από την παραγωγή ζυµών και στ) από
εισαγωγή από τρίτη χώρα.

Ο υποβιβασµός µπορεί να αφορά:
_ Προϊόντα που δεν έχουν ακόµα επισηµανθεί ως βιολογικά ή ως
µεταβατικού σταδίου
- Προϊόντα που έχουν επιισηµανθεί ως βιολογικά ή ως
µεταβατικού σταδίου

Υποβιβασµός σταδίου πιστοποίησης αγροτεµαχίου(ων)
ή ζώων:

Τα αγροτεµάχια ή τα ζώα υποβιβάζονται σε συµβατικά

Αφορά αγροτεµάχια ή ζώα τα οποία θεωρούνται ως εργαλεία
παραγωγής.

Αν ο επιχειρηµατίας επιθυµεί τα αγροτεµάχια ή/και τα ζώα να
επιστρέψουν σε καθεστώς βιολογικής παραγωγής, τότε ισχύουν
οι περίοδοι µετατροπής της Εθνικής και Ενωσιακής νοµοθεσίας .
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Μερική αναστολή της Πιστοποίησης:

ΜΑΠ

Πρόκειται για ένα µέτρο που έχει ως αποτέλεσµα την
απαγόρευση στον επιχειρηµατία της εµπορίας µιας ή
περισσοτέρων παρτίδων προϊόντος ή και ενδεχοµένως του
συνόλου της παραγωγής µε αναφορά στο βιολογικό τρόπο
παραγωγής.

Αναστολή της πιστοποίησης:

ΑΠ

Πρόκειται για ένα µέτρο που έχει ως αποτέλεσµα την
απαγόρευση στον επιχειρηµατία να εµπορεύεται όλα τα
προϊόντα µε αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής για
χρονικό διάστηµα διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12) µήνες
. Παρ 'όλα αυτά, η σύµβαση µεταξύ του επιχειρηµατία και του
οργανισµού πιστοποίησης δεν έχει διακοπεί.

Εφαρµόζονται και στους επιχειρηµατίες που τα προϊόντα τους
βρίσκονται σε στάδιο µετατροπής.

Άρση πιστοποίησης:

ΑΡΠ

Είναι ένα µέτρο µε το οποίο απαγορεύεται στον επιχειρηµατία
να εµπορευθεί όλα τα προϊόντα µε αναφορά στο βιολογικό
τρόπο παραγωγής τους, για χρονικό διάστηµα διάρκειας από
ένα (1) έως και τρία (3) έτη και το οποίο συνοδεύεται από
διακοπή της σύµβασης του επιχειρηµατία µε το φορέα
πιστοποίησης.
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Άρθρο15α
Κυρώσεις για μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται
κατά τους ελέγχους στα σημεία πώλησης
1. Όταν κατά τον έλεγχο που διενεργείται στα σημεία πώλησης προϊόντων που
αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου
με ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους από:
α) τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή
β) άλλες Αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
εντοπιστούν μη συμμορφώσεις ως προς την ισχύουσα νομοθεσία περί
βιολογικής γεωργίας, αυτές καταγράφονται σε έκθεση ελέγχου.
Η έκθεση ελέγχου που συμπληρώνεται από τις λοιπές Αρμόδιες Αρχές
αποστέλλεται άμεσα στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δύναται να
καταγράφει στην έκθεση ελέγχου, τις τυχόν αντιρρήσεις του
για τα
αποτελέσματα του ελέγχου ή της επιθεώρησης, ή/και τις επιφυλάξεις του
σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη-συμμορφώσεις και σε κάθε περίπτωση
συνυπογράφει την εν λόγω έκθεση ελέγχου.
2.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
πραγματοποίησης των ελέγχων, αξιολογεί τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις
και εξετάζει τις καταγραφείσες τυχόν αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του
ελεγχόμενου επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του,
καλείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του
και τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα ή/και δικαιολογητικά.
3.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διερευνά την υπόθεση για τον καταλογισμό ευθύνης
της μη συμμόρφωσης η οποία μπορεί να αφορά στον επιχειρηματία:
α)που παρήγαγε το μη συμμορφούμενο προϊόν και η οποία είναι ενταγμένη στο
σύστημα ελέγχου που συγκροτείται με την παρούσα, ή
β) που διαθέτει το ως άνω προϊόν στον τελικό καταναλωτή και έχει διαπιστωθεί
από την έρευνα ότι έχει την ευθύνη για τη μη συμμόρφωση, ή
γ) που διέθεσε προς πώληση στην αγορά προϊόν με ενδείξεις περί του
βιολογικού τρόπου παραγωγής και η οποία δεν είναι ενταγμένη στο Σύστημα
Ελέγχου που συγκροτείται με την παρούσα
4. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδίδει Απόφαση μη συμμόρφωσης στον επιχειρηματία
που ευθύνεται και επιβάλλει:
α. άμεσες διορθώσεις με σαφή χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,
β. τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον «πίνακα κυρώσεων» του
Παραρτήματος Ι της παρούσας, και
γ. εισηγείται προς την Αρμόδια Αρχή την επιβολή κύρωσης χρηματικού
προστίμου το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον τύπο ΧΠ= ΑΠ ΧΣΒ(1,2,3,4)
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όπου:
ΧΠ= χρηματικό πρόστιμο,
ΑΠ= αξία πώλησης εμπορεύματος, προ ΦΠΑ, που αφορά στην ή στις παρτίδες
που επηρεάζονται από την μη συμμόρφωση, και
ΣΒ= συντελεστής βαρύτητας που ορίζεται, ΣΒ1=1,20 για την περίπτωση της
παρατυπίας, ΣΒ2= 1,35 για την περίπτωση της παράβασης, ΣΒ3=1,5 για την
περίπτωση της υποτροπής και ΣΒ4=2 για τους επιχειρηματίες που δεν είναι
ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου.
5. Τυχούσα άρνηση της συνυπογραφής εκ μέρους του επιχειρηματία της έκθεσης
ελέγχου κατά τον έλεγχο ή/και την επιθεώρηση ελέγχου που πραγματοποιείο
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θεωρείται ως άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με την επιβολή
χρηματικού προστίμου από 1000 μέχρι 10.000 Ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το
συνολικό κύκλο εργασιών της ελεγχόμενης επιχείρησης.
6. Στους επιχειρηματίες που δεν είναι ενταγμένοι σε καθεστώς ελέγχου και δεν
συμμορφώνονται με τα όσα προβλέπονται στο σημείο α της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 3.000 μέχρι 30.000
Ευρώ.
7. Στην περίπτωση υποτροπής τα επιβληθέντα πρόστιμα διπλασιάζονται.
8. Οι επιχειρηματίες στους οποίους έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο όπως
προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου έχουν το
δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η ένσταση κατατίθεται στην Αρμόδια Αρχή, η
οποία την διαβιβάζει στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, του
άρθρου 10β εφόσον έχει καταβληθεί το 20% του συνολικού επιβληθέντος
χρηματικού προστίμου και έχει σταλεί στην Αρμόδια Αρχή η σχετική απόδειξη
πληρωμής από τον υπόχρεο καταβολής.
9. Τα παραπάνω προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα
από άλλες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες ενωσιακές και
εθνικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εν λόγω
προϊόντων καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
10.
Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού.

Άρθρο 15β
1. Για τον σκοπό της εξέτασης των ενστάσεων του σημείου 6 της παρ.Α του
άρθρου 14, του σημείου ε της παρ. 14 του άρθρου 15 και της παρ.6 του
άρθρου 15α, συστήνεται στο Υπουργείο Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά
της επιβολής κυρώσεων, η οποία επιτροπή αποτελείται από:
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α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Πρόεδρο με
τον αναπληρωτή του.
β) Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης
Παραβάσεων ως μέλος με τον αναπληρωτή του.
γ) Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών
Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως μέλος.
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την Επιτροπή το αργότερο εντός 30
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης. Τα θέματα στην
Επιτροπή εισηγείται υπάλληλος της Αρμόδιας Αρχής. Η Επιτροπή
Εξέτασης Ενστάσεων κατά της επιβολής κυρώσεων στους ΟΕ&Π,
συγκροτείται και ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται η θητεία των μελών, η ύπαρξη απαρτίας, η
γραμματειακή υποστήριξη, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 16
Κόστος υπηρεσιών του Συστήματος Ελέγχου
Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση:
1. Το κόστος που καταβάλουν οι συμβαλλόμενοι επιχειρηματίες στους
Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας για την
πραγματοποίηση των ελέγχων της παρ.2 του άρθρου 6 της παρούσης,
καθορίζεται με τη σύμβαση του άρθρου 8 παρ.2 της παρούσης και σύμφωνα με
τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΕ&Π, τον οποίο κοινοποιεί, καθώς και κάθε
τροποποίηση του, στην Αρμόδια Αρχή και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
2. Τατέλη 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 Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς
την Αρμόδια Αρχή, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν.
2637/1998. 3. Τα ως άνω τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται
αποκλειστικά για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα στις παρ. 3Β σημείο ΙΙΙ (iii) και παρ. 10 του
άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 17
Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή
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1. Συστήνεται στο Υπουργείο Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή, εφεξής ΕΤΕ, ως
γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό Όργανο για τεχνικά, επιστημονικά θέματα που
αφορούν στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για θέματα εφαρμογής των
Κανόνων και απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας που διέπουν το βιολογικό
τρόπο παραγωγής, η εισήγηση προς την αρμόδια αρχή για τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος
Ελέγχου και Πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων καθώς επίσης και για κάθε
άλλο θέμα που αφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της ΕΤΕ ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά σε
λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
2. Η ΕΤΕ αποτελείται από:
α) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής
Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του «Υπουργείου», ως πρόεδρο,
β) Τους προϊστάμενους των τμημάτων Ε1 και Ε2 της Διεύθυνση Συστημάτων
Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του
«Υπουργείου», ως μέλη,
γ) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, ως μέλος,
δ) τρείς (3) εκπροσώπους από τους εγκεκριμένους ΟΕ&Π, που υποδεικνύονται
κατόπιν γραπτής συμφωνίας τους, ως μέλη. Στην περίπτωση μη συμφωνίας των
ΟΕ&Π, τα εν λόγω μέλη θα υποδεικνύονται από τους ΟΕ&Π που θα
προκύπτουν κατόπιν κληρώσεως που θα διενεργεί η αρμόδια αρχή. Οι εν λόγω
εκπρόσωποι, κατά προτίμηση, διαθέτουν τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στα
θέματα της βιολογικής παραγωγής,
ε) έναν εκπρόσωπο των επαγγελματικών οργανώσεων των βιοκαλλιεργητών ως
μέλος, ο οποίος, κατά προτίμηση, διαθέτει τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στα
θέματα της βιολογικής παραγωγής,
ζ) έναν εκπρόσωπο των Οργανώσεων Καταναλωτών ως μέλος, ο οποίος, κατά
προτίμηση, διαθέτει επιστημονικές η/και τεχνικές γνώσεις σχετικές με τα
αντικείμενα που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος.
η) έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ ως μέλος, ο οποίος, κατά προτίμηση, διαθέτει
επιστημονικές η/και τεχνικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα που
αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος.
θ) δύο (2) εκπροσώπους ως μέλη, καθηγητές της γεωπονικής επιστήμης από
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
3. Χρέη γραμματέα της ΕΤΕ εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνση Συστημάτων
Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του
«Υπουργείου».
4. Η θητεία των μελών της ΕΤΕ είναι διετής.
5. Οι αρμοδιότητες της ΕΤΕ είναι:
− η παροχή τεχνικής ή/και επιστημονικής γνωμάτευσης για θέματα που
αφορούν προϊόντα και ουσίες, μέσα επεξεργασίας, πρόσθετα τροφίμων,
κτλ, που επιτρέπονται να χρησιμοποιούντα σε όλα τα στάδια της
παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας των βιολογικών προϊόντων,
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− η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε
θέματα προδιαγραφών που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου,
− η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αξιοπιστίας
του Συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων,
− η υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν στον υγιή ανταγωνισμό
μεταξύ των ΟΕ&Π.
6. Η ΕΤΕ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και σε κάθε
περίπτωση πραγματοποιεί μία συνεδρίαση ανά δύο μήνες. Για την απαρτία της
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών.
7. Η ΕΤΕ αποφαίνεται επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που συντάσσεται
ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής
Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του «Υπουργείου», ή/και από τα άλλα
μέλη της Επιτροπής και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών
που παρίστανται.
8. Ο πρόεδρος μπορεί να καλεί ενώπιον της ΕΤΕ οποιονδήποτε άλλον ειδικό
εμπειρογνώμονα, ο οποίος δύναται να παράσχει έγκυρη γνώμη επί των προς
συζήτηση θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι παρακάτω αναφερόμενες Κοινές Υπουργικές, Υπουργικές Αποφάσεις και
Εγκύκλιοι συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή ή τροποποίησή τους,
λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις απαραίτητες προβλεπόμενες στο
άρθρο 96 του αριθ. Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, παραπομπές στους
καταργηθέντες Κανονισμούς (ΕΟΚ)207/93, (ΕΚ)223/2003 και (ΕΚ)1452/2003,
καθώς
και στον Καν.(ΕΟΚ) 2092/91,οι οποίες πρέπει να θεωρούνται
παραπομπές στην παρούσα και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον πίνακα
αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΧΙV του με αριθ. Καν.(ΕΚ) 889/2008της
Επιτροπής :
α) η ΚΥΑ αριθ. 245100/06-02-2006 (ΦΕΚ B’ 177) «Αναγκαία συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει, του Μέρους Β του
Παραρτήματος Ι του Καν. (EOK) αριθ. 2092/91 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) η ΚYA αριθ.335273 (ΦΕΚ Β’ 2157) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική
κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες περιοχές».
γ) η ΚΥΑ αριθ. 245243/22.5.2006 «Τροποποίηση της αριθ. 245100/6.2.2006 ΚΥΑ
«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει,
του Μέρους Β΄ του παραρτήματος Ι του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του
Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων,
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σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που
δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά»(ΦΕΚΒ’ 652) ».
δ) η ΚΥΑ αριθ.295191/22-4-2009 (ΦΕΚ Β’ 756)που αφορά στον «Καθορισμό
συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη
βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 834/07 και 889/08,
όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν».
ε) η ΥΑ αριθ.2289/161795/19-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3464) «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».
στ) η Εγκύκλιος αριθ. 970/59453/17-05-13 «Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία
έγκρισης εισαγωγής σμήνους μη βιολογικών νεοσσών που προορίζονται α) για
κρεοπαραγωγή και β) για αβγοπαραγωγή, βάσει του άρθρου 22 παρ.2 περ. β),
Καν.(ΕΚ) 834/07 του Συμβουλίου και του άρθρου 42, Καν.(ΕΚ) 889/08 της
Επιτροπής».
ζ) η ΥΑ αριθ. 95767/06-08-2010 «Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της
βιολογικής υδατακαλλιέργειας στο πλαίσιο των Καν.(ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου και Καν.(ΕΚ)710/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β’ 1343)».
η)η ΥΑ αριθ. 239343/23-02-2010 «Καθορισμός εθνικών Κανόνων βιολογικής
παραγωγής πουλάδων για παραγωγή αυγών» (ΦΕΚ Β’ 233).
θ) η ΥΑ αριθ. 305814/18.07.2008 « Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΚΥΑ) αριθ. 335273/6.11.2007 (Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική
κτηνοτροφία.
2.Κατά παρέκκλιση του εδαφίου α) του άρθρου 19 της παρούσας, τα άρθρα 10
και 11 της υπό κατάργηση ΚΥΑ αριθ.245090/2006 (ΦΕΚ Β’157) εξακολουθούν να
ισχύουν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εξέταση διαπιστωμένων, από τους ΟΕ&Π, παρατυπιών και παραβάσεων των
επιχειρηματιών, οι οποίες έχουν διαβιβασθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑστην
πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων ή/και εκκρεμεί
η εξέτασή τους στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων κατά
αποφάσεων της πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Π.&Π., στο πλαίσιο εφαρμογής των ως άνω
άρθρων.Κατά αντιστοιχία, τα παραπάνω άρθρα ισχύουν και για την Επιτροπή
Παρατυπιών και Παραβάσεων των ΟΕ&Π, της παρ. 3.1 του άρθρου 10 της υπό
κατάργηση ΚΥΑ αριθ.245090/2006 (ΦΕΚ Β’157).
3. Ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να ανανεώνει τη θητεία των μελών των
προβλεπομένων στα παραπάνω άρθρα Επιτροπών, μετά από σχετική εισήγηση
των προέδρων αυτών, μέχρι και για δύο επιπλέον θητείες από την
προβλεπόμενη λήξη της υφιστάμενης θητείας αυτών και να τροποποιεί,
ενδεχομένως, και την σύστασή τους ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή/και
μεταβολές.
4. Η εξέταση των παραπάνω παρατυπιών και παραβάσεων πραγματοποιείται
ανάλογα, με το χρόνο τέλεσης, με το χρόνο διαπίστωσης και με το χρόνο
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παραπομπής τους, σύμφωνα με το ισχύον τότε νομικό ενωσιακό και εθνικό
πλαίσιο σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής και επισήμανσης των
βιολογικών προϊόντων.
5. Οι ήδη εγκεκριμένοι ΟΕ&Π θα επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρούσας καθώς και τις αντίστοιχες της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας,
το αργότερο μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 19
Καταργούμενες διατάξεις
Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καταργούνται οι παρακάτω αποφάσεις:
α) με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του άρθρου 18 της παρούσας,
ηαριθ.245090/31.1.2006 (ΦΕΚΒ’ 157) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με το καθορισμό
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) η αριθ.296851/21.6.2007 (ΦΕΚ Β’ 1114) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ.
245090/31.1.2006 (ΦΕΚ Β΄157) 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».
γ) η αριθ.336650/22.12.2006 (ΦΕΚ Β’ 1927) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ.
245090/31.1.2006 (ΦΕΚ Β΄157) Κ.Υ.Α. «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.]
δ) η με αριθ.1973/138399/12-11-13 εγκύκλιος «Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής
προέλευσης από Τρίτες Χώρες».

Άρθρο 20
Γενικές διατάξεις
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1. Με αποφάσεις του Υπουργού ΑΑ&Τ που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
2. Τα συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI και VII αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 21
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και η
έναρξη
ισχύος της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

A/A

1

ΚΑΝ

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

ΑΡΘΡΟ

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Απόκλιση

Χρήση ΓΤΟ και προϊόντων
παραγόµενων από ή µε ΓΤΟ ως
τρόφιµα, ζωοτροφών, βοηθητικών
µέσων επεξεργασίας,
φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
λιπάσµατων, βελτιωτικών εδάφους,
σπόρων, αγενούς φυτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού,
µικροοργανισµών και ζώων.

Χ
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Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παρατυπίας
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Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παράβασης

Επιβαλλόµενη/ες
κύρωση/σεις

Υποτροπή
εντός
τριετίας

ΥΠΠ, ΥΑ-ΥΖ,ΜΑΠ

ΑΠ

Παρατηρήσεις
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2

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

11

3

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

17.1.δ

4

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

17.1.δ

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 επιχειρηµατίαςι δεν
τηρεί κατάλληλα µητρώα στα οποία
εµφαίνετε ο διαχωρισµός
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

χ

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝΣελίδα

53

ΥΠΠ, ΥΑ-ΥΖ,ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ
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5

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

17.1.γ

Εµπορία των προϊόντων ως βιολογικά,
ενώ
η
συγκεκριµένη
περίοδος
µετατροπής της δραστηριότητας αυτής
δεν τηρήθηκε

6

ΚΑΝ(ΕΚ)
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.
834/07.

7

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

29.2

Η επιχείρηση δεν επαληθεύει τα
αποδεικτικά στοιχεία των προµηθευτών
της.

8

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

57

9

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

57

χ

Χρήση του λογότυπου βιολογικής
παραγωγής της ΕΕ ο οποίος δεν είναι
σύµφωνος µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος ΧΙ µέρος Α του καν
889/08,
Χρήση του λογότυπου βιολογικής
παραγωγής της ΕΕ σε ένα προϊόν το
οποίο δεν παράγεται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των καν. 834/07, 889/08 και
1235/08 ή από επιχειρηµατίες που δεν
τηρούν τις απαιτήσεις του συστήµατος
ελέγχου

ΑΡΠ

X

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

X

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

X
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ΥΠΠ, ΑΡΠ
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10

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

58

11

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

59

12

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

60

13

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

61

Μη τήρηση των όρων για τη
χρησιµοποίηση του κωδικού και του
τόπου καταγωγής σχετικά µε την
επισήµανση όπως αναφέρονται στο
άρθρο 58 του καν. 889/08
Μη τήρηση των ειδικών απαιτήσεων για
την χρησιµοποίηση εµπορικών σηµάτων
και
ονοµασιών
πώλησης
στην
επισήµανση των ζωοτροφών βάσει του
άρθρο 59 του καν. 889/08
Χρήση των όρων που αναφέρονται στο
άρθρο
23
παράγραφος
1
του
κανονισµού (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
889/08.

Χρησιµοποίηση
ενδείξεων
στις
µεταποιηµένες ζωοτροφές ενώ δεν
πληρούνται οι απαιτήσεις των διατάξεων
του άρθρου 61 του καν 889/08
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χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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14

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

62

15

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

64

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·
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
κανονισµού 834/2007.
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 889/08

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

66

17

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

67

18

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

69

Ο επιχειρηµατίας δεν τηρεί τα
αποδεικτικά έγγραφα στη µονάδα
παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις του
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 66 του
καν.889/08
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

χ

Αγορά προϊόντων χωρίς αυτά να
συνοδεύονται από δήλωση του
πωλητή ( σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος ΧΙΙΙ του καν 889/08)
στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα
προϊόντα αυτά δεν έχουν παραχθεί από
ή µε γενετικά τροποποιηµένους
οργανισµούς (ΓΤΟ) .

Χ
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ΥΠΠ, ΥΑ-ΥΖ,ΜΑΠ
ΜΑΠ

ΑΠ

ΥΠΠ,ΥΑ-ΥΖ,ΑΠ

ΑΡΠ

ΥΠΠ, ΥΑ-ΥΖ,ΜΑΠ

ΑΠ
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ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

20

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

21

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

22

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

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 καν
889/08

χ

ΥΠΠ,ΑΠ

ΑΡΠ

63.2

Ο επιχειρηµατίας δεν τηρεί τις
δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει
βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 63
του καν. 889/08

χ

ΥΠΠ,ΑΠ

ΑΡΠ

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

ΑΡΠ

Παραποίηση εγγράφων που σχετίζονται
µε την πιστοποίηση των βιολογικών
προϊόντων

χ

ΥΠΠ,ΑΡΠ
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23

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

τίτλος
II

Μίγµα βιολογικών προϊόντων και µη
βιολογικών προϊόντων

χ
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ΥΠΠ,ΑΡΠ
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

A/A

ΚΑΝ

ΑΡΘΡΟ

1

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

11

2

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

12.1.α

3

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

12.1.β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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.
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·
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·

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Απόκλιση

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παρατυπίας

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παράβασης

Επιβαλλόµενη/ες
κύρωση/σεις

Υποτροπή
εντός
τριετίας

ΥΠΠ, ΥΑ, ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΠΡ

ΜΑΠ

χ

ΠΡ

ΜΑΠ

χ
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Παρατηρήσεις
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4

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

12.1.ζ

5

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

12.1.η,
16.1.α

6

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

12.1.η,
16.1.α

7

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07
ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

12.1.ι,
16.1.στ
95.γ

8

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07
ΚΑΝ(ΕΚ)

12.1.θ
45.1.β

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·
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 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
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

ΠΡ

χ
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ΥΠΠ, ΥΑ,ΜΑΠ

ΑΠ

ΥΠΠ, ΥΑ,ΑΠ

ΑΡΠ

χ

ΥΠΠ,,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

χ

Για την παραγωγή προϊόντων εκτός
σπόρων
και
αγενούς
φυτικού
πολλαπλασιαστικού
υλικού,
δεν

61

ΜΑΠ

Οι κυρώσεις
επιβάλλονται
στο σύνολο
των οµοειδών
αγροτεµαχίων
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889/08

9

10

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

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

4

Παραγωγή βιολογικών προϊόντων µε
υδροπονική µέθοδο

6

Τα συστατικά του υποστρώµατος
εδάφους για την παραγωγή µανιταριών
δεν είναι σύµφωνα µε αυτά που
ορίζονται στο άρθρο 6 του καν. 889/08

11

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

36

12

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

40

χ

∆εν
έχουν
τηρηθεί
οι
κανόνες
µετατροπής σε βιολογικά
φυτά και
φυτικά προϊόντα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 36 του καν
889/08.
∆ιατήρηση από τον παραγωγό µονάδων
βιολογικής και µη βιολογικής παραγωγής
στην ίδια περιοχή χωρίς να τηρούνται οι
διατάξεις
του
άρθρου
40
του
καν.889/08
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Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝΣελίδα

62

ΥΠΠ,ΑΠ

ΑΡΠ

χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ, ΥΑ,ΜΑΠ

ΑΠ
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13

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

14

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

71

Ο επιχειρηµατίας
δεν
γνωστοποιεί
στον φορέα ελέγχου το λεπτοµερές
πρόγραµµά της παραγωγής φυτικών
προϊόντων ανά αγροτεµάχιο κάθε έτος

72

Ο επιχειρηµατίας δεν τηρεί µητρώο
φυτικής παραγωγής µε τα στοιχεία τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 72 του
καν 889/08

15

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

3.1
5.1

16

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

3.1

17

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

3.2

18

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

3.3

Χρησιµοποίηση λιπασµάτων ,
βελτιωτικών εδάφους ,
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα
οποία δεν αναφέρονται στα παράρτηµα
Ι και ΙΙ του καν 889/08
Οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν έγγραφα
που αποδεικνύουν την ανάγκη
χρησιµοποίησηςτων λιπασµάτων και
βελτιωτικών εδάφους, και
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα
οποία αναφέρονται στο παράρτηµα Ι και
ΙΙ του καν 889/08
Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου
που διασπείρεται στην εκµετάλλευση
υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραµµα αζώτου
ετησίως ανά εκτάριο χρησιµοποιήσιµης
γεωργικής γης.
Σύναψη συνεργασίας για την εξάπλωση
της πλεονάζουσας κόπρου βιολογικής
παραγωγής µε άλλες εκµεταλλεύσεις και
επιχειρήσεις µη συµµορφούµενες

χ

ΠΡ

ΜΑΠ

χ

ΥΠΠ, ΥΑ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ, ΥΑ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ, ΥΑ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΠΡ

ΥΠΠ,
ΥΑ,ΜΑΠ

χ

ΠΡ

ΜΑΠ
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19

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.

20

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

12.2,
70.2

Ο επιχειρηµατίας δεν τηρεί τους όρους
που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 12 του καν. 834/07 στην
περίπτωση συλλογής αγρίων φυτών

21

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

72.δ

Έλλειψη ηµερολογίου καλλιέργειας ή
πληροφοριών που θα διασφαλίζουν τη
συµµόρφωση των πρακτικών στην
περίπτωση συλλογής αγρίων φυτών

χ
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ΠΡ

ΜΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

A/A

ΚΑΝ

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Απόκλιση

Κατά την εισαγωγή βιολογικών
προϊόντων από Τρίτες Χώρες ο
εισαγωγέας ή και ο πρώτος
παραλήπτης δεν είναι στο σύστηµα
ελέγχου
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

1

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

32

2

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

33

3

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

33

Ο εισαγωγέας δεν τηρεί πρωτότυπο
πιστοποιητικό ελέγχου από κάθε
εισαγωγή για τουλάχιστον δύο έτη

4

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

30

Οι
επιχειρήσεις
πραγµατοποιούν
ταυτόχρονη συλλογή βιολογικών και
µη βιολογικών προϊόντων, ενώ δεν
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παρατυπίας

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παράβασης

Χ

Χ

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Επιβαλλόµενη/ες
κύρωση/σεις

Υποτροπή
εντός
τριετίας

Παρατηρήσεις

ΥΠΠ

κατ'
αποκοπή
πρόστιµο
20,000€

το πρόστιµο
επιβάλλεται
από την
Αρµόδια
Αρχή

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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5

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

31

6

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

32

7

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

33

την πρόληψη κάθε πιθανής ανάµιξης ή
ανταλλαγής µε µη βιολογικά προϊόντα
και
για
να
διασφαλιστεί
η
ταυτοποίηση
των
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.
Οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τις
διατάξεις του άρθρου 31 του καν
889/08 σχετικά µε τη συσκευασία και
τη µεταφορά βιολογικών προϊόντων
σε άλλες επιχειρήσεις ή µονάδες
Μη τήρηση των ειδικών κανόνων
µεταφοράς ζωοτροφών σε άλλες
µονάδες παραγωγής/παρασκευής ή
εγκαταστάσεις αποθήκευσης βάσει
των διατάξεων του άρθρου 32 του
καν. 889/08
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 31του καν
889/08 ενδείξεων. Ο επιχειρηµατίας
δεν αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες
της αναφερόµενης στο άρθρο 31 του
καν 889/08 σήµανσης µε τα στοιχεία
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Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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των συνοδευτικών εγγράφων. Το
αποτέλεσµα
των
επαληθεύσεων
αυτών δεν καταγράφεται επακριβώς
στα αναφερόµενα στο άρθρο 66 του
καν 889/08 αποδεικτικά έγγραφα

8

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

9

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

10

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

11

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

34

Μη τήρηση των ειδικών κανόνων
παραλαβής προϊόντων από τρίτη
χώρα βάσει των διατάξεων του
άρθρου 34 του καν. 889/08

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

83

Ο
εισαγωγέας
και
ο
πρώτος
παραλήπτης δεν τηρούν αποδεικτικά
έγγραφα όπως ορίζονται στο άρθρο
83 του καν. 889/08

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

84

Ο εισαγωγέας δεν ενηµερώνει έγκαιρα
τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ και τον φορέα
ελέγχου για κάθε αποστολή που
πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα
σύµφωνα µε τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 84 του καν.
889/08

ΠΡ

ΑΠ

32α

Μη τήρηση των κανόνων µεταφοράς
ζωντανών
ιχθύων
βάσει
των
διατάξεων του άρθρου 32α του καν.
889/08

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

Χ
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12

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

35.1

13

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

35.2

14

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

35.3

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. ∆εν είναι
δυνατή ταυτοποίηση των βιολογικών
προϊόντων ανά πάσα στιγµή.
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.
Αποθήκευση αλλοπαθητικών
κτηνιατρικών φαρµάκων και
αντιβιοτικών στις εκµεταλλεύσεις
χωρίς την τήρηση της διατάξεων τη
παραγράφου 3 του άρθρου 35 του
καν 889/08

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ
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15

16

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/09

35.4

91

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις
χειρίζονται ταυτόχρονα µη βιολογικά
προϊόντα και βιολογικά προϊόντα και
τα τελευταία αποθηκεύονται σε
χώρους στους οποίους 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.
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
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Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

A/A

ΚΑΝ

1

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

19.1

Η παρασκευή µεταποιηµένων
βιολογικών τροφίµων δεν
διαχωρίζεται χρονικά ή τοπικά από τα
µη βιολογικά τρόφιµα.

2

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

18.1

3

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

19.2

4

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

19.3

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Απόκλιση

Η παραγωγή µεταποιηµένων
βιολογικών ζωοτροφών δεν
διαχωρίζεται χρονικά ή τοπικά από
την παραγωγή µεταποιηµένων µη
βιολογικών ζωοτροφών.
Για τη σύνθεση των βιολογικών
µεταποιηµένων
τροφίµων
δεν
ακολουθούνται
οι
όροι
που
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
19 του καν.834/07.
Στην
παρασκευή
µεταποιηµένων
βιολογικών
τροφίµων
χρησιµοποιούνται ουσίες και τεχνικές
που αποκαθιστούν ιδιότητες που
χάνονται κατά τη µεταποίηση και την
αποθήκευση βιολογικών τροφίµων ή
διορθώνουν τις συνέπειες αµέλειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παρατυπίας

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παράβασης

Επιβαλλόµενη/ες
κύρωση/σεις

Υποτροπή
εντός
τριετίας

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Παρατηρήσεις
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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. 834/07

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 889/08

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

28

Χρησιµοποίηση
ορισµένων
µη
βιολογικών συστατικών γεωργικής
προέλευσης
στην
µεταποίηση
τροφίµων που δεν απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΧ του καν 889/08 για την
επεξεργασία βιολογικών τροφίµων

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

8

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08
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9

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

29

10

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

26.1

11

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

26.2

12

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

26.4

Χρησιµοποίηση στην µεταποίηση, µη
βιολογικών συστατικών γεωργικής
προέλευσης τα οποία
δεν έχουν
έγκριση από την αρµόδια αρχή.
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
Οι
επιχειρήσεις
παραγωγής
µεταποιηµένων
ζωοτροφών
ή
τροφίµων δεν έχουν καθιερώσει και
δεν επικαιροποιούν τις ενδεδειγµένες
διαδικασίες
βάσει
συστηµατικού
εντοπισµού των κρίσιµων σταδίων
µεταποίησης..
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
καταγράφουν τις εργασίες αυτές·
γ) δεν εγγυώνται ότι τα µη βιολογικά
προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

Χ
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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 ταυτοποίηση
των παρτίδων και να αποτρέπονται οι
προσµίξεις ή ανταλλαγές µε µη
βιολογικά
προϊόντα·

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ε) δεν πραγµατοποιεί εργασίες σε
βιολογικά προϊόντα µόνο αφού
προηγουµένως έχει προβεί στον
απαραίτητο
καθαρισµό
του
εξοπλισµού παραγωγής.

14

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

27α

15

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

29α

16

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

29γ

Χρησιµοποίηση ουσιών για την
παραγωγή, παρασκευή και
µορφοποίηση της µαγιάς οι οποίες δεν
είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του
άρθρου 27α του καν.889/08
Μη τήρηση των ειδικών διατάξεων
σχετικά µε την πλύση και την
διαδικασία ξήρανσης των φυκιών
βάσει του άρθρου 29α του καν
889/08.
Χρησιµοποίηση προϊόντων και ουσιών
στον αµπελοοινικό τοµέα που δεν
είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του
άρθρου 29γ του καν 889/08
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Χ
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Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ
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17

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

18

ΚΑΝ(ΕΚ)
889/08

19

ΚΑΝ(ΕΚ)
834/07

29δ

Μη τήρηση των οινολογικών
πρακτικών και περιορισµών όπως
αναφέρονται στις διατάξεις του
άρθρου 29δ του καν 889/08

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

46α

Προσθήκη εκχυλίσµατος µη
βιολογικής µαγιάς χωρίς να τηρούνται
οι διατάξεις του άρθρου 46α του
καν.889/08

Χ

ΥΠΠ,ΜΑΠ

ΑΠ

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

A/A

ΚΑΝ

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

2

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.α.i

Τα ζώα της βιολογικής κτηνοτροφίας
δεν γεννιούνται και δεν εκτρέφονται
σε βιολογικές εκµεταλλεύσεις·

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.

3

Καν.(ΕΚ)
834/07

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Απόκλιση

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παρατυπίας

77

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παράβασης

Επιβαλλόµενη/ες
κύρωση/σεις

Υποτροπή
εντός
τριετίας

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ,
ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ,
ΑΠ

ΑΡΠ

ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ,
ΜΑΠ

ΑΠ

Παρατηρήσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015

4

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.α.iii

5

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.i

6

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.iii

7

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.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.
Το προσωπικό που διατηρεί ζώα δεν
διαθέτει τις απαραίτητες βασικές
γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά
την υγεία και τις ανάγκες προστασίας
των ζώων·
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·
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,ΑΠ

ΑΡΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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·
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·
Τα
ζώα
προσδένονται
και
αποµονώνονται ενώ δεν συντρέχουν
λόγοι ασφαλείας και προστασίας ή
κτηνιατρικοί λόγοι για µεµονωµένα
ζώα και για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα·

8

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.iv

9

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.v

10

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.vi

11

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.vii

Η χρονική διάρκεια της µεταφοράς
ζώων δεν περιορίζεται στο ελάχιστο·

14.1.β.viii

Η
ταλαιπωρία
των
ζώων,
συµπεριλαµβανοµένου
του
ακρωτηριασµού τους, δεν περιορίζεται
στο ελάχιστο, σε ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους συµπεριλαµβανοµένης της
στιγµής της σφαγής·

12

Καν.(ΕΚ)
834/07

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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13

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.ix

14

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.β.x

15

Καν.(ΕΚ)
834/07

16

Καν.(ΕΚ)
834/07

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·
Οι κυψέλες και τα υλικά που
χρησιµοποιούνται στη µελισσοκοµεία
δεν είναι κατασκευασµένα κυρίως από
φυσικά υλικά·

14.1.β.xi

Κατά την συγκοµιδή των
µελισσοκοµικών προϊόντων
καταστρέφονται οι µέλισσες στις
κηρήθρες

14.1.γ.i

Η αναπαραγωγή στην ζωική
παραγωγή δεν γίνεται µε φυσικές
µεθόδους (εξαίρεση, επιτρέπεται η
τεχνητή σπερµατέγχυση·)

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ
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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·

18

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.γ.iiι

Χρήση τεχνικών κλωνοποίησης η
εµβρυοµεταφορά στην ζωική
παραγωγή

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

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

21

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.δ.i

22

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.δ.ii

Οι ζωοτροφές δεν λαµβάνονται
πρωτίστως από την εκµετάλλευση
όπου διατηρούνται τα ζώα ή από
άλλες βιολογικές εκµεταλλεύσεις της
ίδιας περιοχής·
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

Χ
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Χ

ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΑΠ

ΑΡΠ
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εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε
φάση µετατροπής προς βιολογική
γεωργία)

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

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ

ΑΠ

ΑΠ

ΑΡΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 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·

25

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.δ.v

Χρήση στις ζωοτροφές αυξητικών
παράγοντες και συνθετικά αµινοξέων

26

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.δ.vi

Τα θηλάζοντα ζώα δεν τρέφονται µε
φυσικό γάλα, κατά προτίµηση
µητρικό·

Χ

Χ
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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·

28

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.ε.iι

Οι ασθένειες των ζώων δεν
αντιµετωπίζονται αµέσως, ώστε να
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων·

29

Καν.(ΕΚ)
834/07

14.1.ε.iι

Χρησιµοποιούνται αλλοπαθητικά
συνθετικά χηµικά κτηνιατρικά
φάρµακα, µεταξύ άλλων και
αντιβιοτικά ενώ δεν είναι απαραίτητο

14.1.στ.

Χρήση προϊόντων για τον καθαρισµό
και την απολύµανση των
κτηνοτροφικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
φυτών, συµπεριλαµβανοµένης της
αποθήκευσης σε γεωργική
εκµετάλλευση. ενώ δεν έχουν εγκριθεί
για χρήση σε βιολογικές παραγωγές
δυνάµει του άρθρου 16.

30

Καν.(ΕΚ)
834/07

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΥΠΠ, ΑΠ

ΑΡΠ

ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ,
ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

Χ
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31

Καν.(ΕΚ)
834/07

18.2

32

Καν.(ΕΚ)
834/07

18.3

33

Καν.(ΕΚ)
834/07

18.4

34

Καν.(ΕΚ)
889/08

16

35

Καν.(ΕΚ)
889/08

22

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.
Τα υλικά ζωοτροφών που
χρησιµοποιούνται ή µεταποιούνται σε
βιολογική παραγωγή έχουν υποβληθεί
σε επεξεργασία µε συνθετικούς
χηµικούς διαλύτες.
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.
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
Χρήση µη επιτρεπόµενων προϊόντων
και ουσιών στις ζωοτροφές όπως
ορίζονται στο άρθρο 22 του Καν.(ΕΚ)
889/08
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ,ΜΑΠ

ΑΠ
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37

∆εν 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

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

36

Καν.(ΕΚ)
889/08

37

Καν.(ΕΚ)
889/08

38

∆εν έχουν τηρηθεί οι κανόνες
µετατροπής για τα ζώα και τα ζωικά
προϊόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 38 του Καν.(ΕΚ) 889/08.

38

Καν.(ΕΚ)
889/08

39

Πρόσδεση των ζώων χωρίς την
τήρηση των διατάξεων του άρθρου
39 του Καν.(ΕΚ) 889/08.

39

Καν.(ΕΚ)
889/08

41

40

Καν.(ΕΚ)
889/08

42

41

Καν.(ΕΚ)
889/08

43

∆ιατήρηση βιολογικών και µη
βιολογικών µελισσοκοµικών µονάδων
στην ίδια εκµετάλλευση χωρίς να
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 41
του Καν.(ΕΚ) 889/08
Εισαγωγή πουλάδων ή νεοσσών µη
βιολογικής εκτροφής σε µονάδες
βιολογικής παραγωγής χωρίς
προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας
αρχής,
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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

43

Καν.(ΕΚ)
889/08

46

Το τελικό στάδιο πάχυνσης ενηλίκων
βοοειδών κρεατοπαραγωγής
πραγµατοποιείται εντός κτιρίων,
υπερβαίνει το ένα πέµπτο της
διάρκειας ζωής των ζώων ή τους τρεις
µήνες.

44

Καν.(ΕΚ)
889/08

75

∆εν 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

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
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48

Καν.(ΕΚ)
889/08

10.1

49

Καν.(ΕΚ)
889/08

10.3

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
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. ∆εν 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 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.

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ,
ΥΠΖ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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50

Καν.(ΕΚ)
889/08

10.4

51

Καν.(ΕΚ)
889/08

11.1

52

Καν.(ΕΚ)
889/08

11.2

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
καθορίζοµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ του
Καν.(ΕΚ) 889/07.

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.
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

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ,
ΥΠΖ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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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.

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

56

Καν.(ΕΚ)
889/08

11.6

Οι χώροι άσκησης δεν επιτρέπουν
στους χοίρους να κοπρίζουν και να
σκάβουν µε το ρύγχος τους.

ΠΡ

ΜΑΠ,
ΥΠΖ

57

Καν.(ΕΚ)
889/08

12.1

Τα πουλερικά διατηρούνται σε
κλωβούς.

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

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

ΠΡ

ΜΑΠ,
ΥΠΖ

53

Καν.(ΕΚ)
889/08

58

Καν.(ΕΚ)
889/08

Χ

Χ

Χ

Χ
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ειδικές ανάγκες του είδους και οι
απαιτήσεις καλής διαβίωσης των
ζώων.

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

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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µπορεί να στεγάζονται περισσότερα
από:
i) 4 800 κοτόπουλα,
ii) 3 000 ωοπαραγωγές όρνιθες,
iii) 5 200 φραγκόκοτες,
iv) 4 000 θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας ή
Πεκίνου ή 3 200 αρσενικές πάπιες
Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή άλλες πάπιες,
v) 2 500 καπόνια, χήνες ή
γαλοπούλες·
στ) σε κάθε µονάδα παραγωγής, η
συνολική χρησιµοποιήσιµη επιφάνεια
ορνιθώνων για κρεατοπαραγωγή 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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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
Βαρβαρίας,
ε) 84 ηµέρες για τις αρσενικές πάπιες
Βαρβαρίας,
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
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ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015

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 διαχείµανση.)

Χ
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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

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

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.

65

Καν.(ΕΚ)
889/08

13.4

Το κερί για τις νέες κηρήθρες δεν
προέρχεται από µονάδες βιολογικής
παραγωγής

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

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

66

Καν.(ΕΚ)
889/08
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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

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

72

Καν.(ΕΚ)
889/08
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Καν.(ΕΚ)
889/08

74

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.

15.1

Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των
ζώων υπερβαίνει το όριο των 170
χιλιόγραµµων αζώτου ετησίως ανά
εκτάριο γεωργικής γης,

75

Καν.(ΕΚ)
889/08

17.1

76

Καν.(ΕΚ)
889/08

17.2

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.
Τα ζώα µη βιολογικής εκτροφής
χρησιµοποιούν βιολογικούς
βοσκότοπους ενώ τα ζώα βιολογικής
εκτροφής είναι παρόντα την ίδια
χρονική στιγµή.

Χ

Χ

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΑ-ΥΠΖ,
ΑΠ

ΑΡΠ

ΠΡ

ΜΑΠ
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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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Καν.(ΕΚ)
889/08

17.4

79

Καν.(ΕΚ)
889/08

17.5

80

Καν.(ΕΚ)
889/08

18.1

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

Οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις δεν
διατηρούν έγγραφα που
αποδεικνύουν την τήρηση των
διατάξεων για την ταυτόχρονη
παραγωγή βιολογικών και µη
βιολογικών ζωικών προϊόντων
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.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ-ΥΠΑ,
ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ
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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

82

Καν.(ΕΚ)
889/08

18.3

Ακρωτηριασµοί όπως η κορυφοτοµή
των φτερών των βασιλισσών
µελισσών

83

Καν.(ΕΚ)
889/08

18.4

84

Καν.(ΕΚ)
889/08

19.1

Φόρτωση και εκφόρτωση ζώων µε τη
χρησιµοποίηση ηλεκτρικής διέγερσης
για τον εξαναγκασµό των ζώων ή
αλλοπαθητικών ηρεµιστικών πριν ή
κατά τη µεταφορά
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
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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παράγεται σε συνεργασία µε άλλα
αγροκτήµατα βιολογικής παραγωγής
στην ίδια περιοχή.

85

Καν.(ΕΚ)
889/08

19.2

86

Καν.(ΕΚ)
889/08

19.3

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.
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.
∆ιατροφή των µελισσιών χωρίς να
απειλείται η επιβίωσή τους λόγω
κλιµατικών συνθηκών.
Για τη διατροφή των µελισσιών λόγω
κλιµατικών συνθηκών δεν
χρησιµοποιείται βιολογικό µέλι,
βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική
ζάχαρη.
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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Καν.(ΕΚ)
889/08

20.1

88

Καν.(ΕΚ)
889/08

20.2

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 bison, και των
ιπποειδών, 45 ηµερών για τα
αιγοπρόβατα και 40 ηµερών για τους
χοίρους
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 σιτηρέσιου των
φυτοφάγων δεν αποτελείται από
χονδροαλεσµένη, νωπή ή
αποξηραµένη ή ενσιρωµένη
ζωοτροφή.
(Εξαίρεση: το ποσοστό επιτρέπεται
να µειωθεί σε 50 % για τα ζώα
γαλακτοπαραγωγής για µέγιστη
περίοδο τριών µηνών στην αρχή της
γαλακτοπαραγωγής.)

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ
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89

Καν.(ΕΚ)
889/08

20.3

Στο ηµερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων
και των πουλερικών δεν προστίθεται
χονδροαλεσµένη, νωπή, αποξηραµένη
ή ενσιρωµένη ζωοτροφή.

90

Καν.(ΕΚ)
889/08

20.4

Εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες
διατροφής ή άλλες που να προάγουν
την ανάπτυξη αναιµίας

91

Καν.(ΕΚ)
889/08

20.5

Οι πρακτικές πάχυνσης δεν είναι
αναστρέψιµες σε οποιοδήποτε στάδιο
της εκτροφής. Επιβολή
καταναγκαστικής διατροφής.

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

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

92

93

Καν.(ΕΚ)
889/08

Καν.(ΕΚ)
889/08

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΑΠ

ΑΡΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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κτηνοτροφικά φυτά ή από
πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν σπαρθεί
στο πλαίσιο βιολογικής διαχείρισης
των εκτάσεων κατά το πρώτο έτος
της µετατροπής τους,

94

95

96

Καν.(ΕΚ)
889/08

Καν.(ΕΚ)
889/08

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

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 ορµονών ή
παρόµοιων ουσιών για τον έλεγχο της
αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς
(π.χ. πρόκληση ή συγχρονισµός
οίστρου).

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

Χ

Χ
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ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΑΠ

ΑΡΠ

ΠΡ

ΜΑΠ
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Καν.(ΕΚ)
889/08

23.4

98

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.
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.
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Καν.(ΕΚ)
889/08

23.5

100

Καν.(ΕΚ)
889/08

24.1

101

Καν.(ΕΚ)
889/08

24.2

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
εφαρµόζονται όπου τα πουλερικά δεν
εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν
κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους
χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα
όλη την ηµέρα.)
Μη παροχή άµεσων φροντίδων όταν
τα ζώα ασθενούν ή τραυµατίζονται
σε συνθήκες αποµόνωσης και στον
κατάλληλο στεγασµένο χώρο όταν
είναι απαραίτητο.
∆εν 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

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ
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αντιβιοτικών και µε τον όρο ότι έχουν
πραγµατική θεραπευτική δράση για το
συγκεκριµένο είδος ζώου και την
παθολογική κατάσταση για την οποία
χορηγούνται.

102

Καν.(ΕΚ)
889/08

24.3

103

Καν.(ΕΚ)
889/08

24.4

104

Καν.(ΕΚ)
889/08

24.5

Χορήγηση αλλοπαθητικών συνθετικών
χηµικών κτηνιατρικών φαρµάκων ή
αντιβιοτικών χωρίς την έγκριση
κτηνιάτρου
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)
Μη τήρηση του χρόνου αναµονής
µεταξύ της τελευταίας χορήγησης,
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, των
αλλοπαθητικών κτηνιατρικών
φαρµάκων σε ένα ζώο και την
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παραγωγή τροφίµων από τα ζώα

105

Καν.(ΕΚ)
889/08

25.1

Χρήση τρωκτικοκτόνων χωρίς την
χρησιµοποίηση παγίδων και
προϊόντων τα οποία δεν
απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του
Καν.(ΕΚ) 889/08 για την προστασία
των πλαισίων, κυψελών και
κηρηθρών, ιδίως έναντι επιβλαβών
οργανισµών

106

Καν.(ΕΚ)
889/08

25.2

Μή φυσική επεξεργασία για την
απολύµανση των µελισσιών

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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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
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Καν.(ΕΚ)
889/08

25.4

Ασθενή ή µολυσµένη αποικία
µελισσών δεν αντιµετωπίζεται αµέσως

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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109

Καν.(ΕΚ)
889/08

25.5

110

Καν.(ΕΚ)
889/08

25.6

111

Καν.(ΕΚ)
889/08

25.7

112

Καν.(ΕΚ)
889/08

25.7

113

Καν.(ΕΚ)
889/08

???

Χρησιµοποίηση κτηνιατρικών
φάρµακων στη βιολογική
µελισσοκοµία, τον οποίων η χρήση
τους δεν επιτρέπεται βάσει της
κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας.
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

Αποικία που δεν έχει τοποθετηθεί σε
κυψέλες αποµόνωσης για µία περίοδο
θεραπείας µε χηµικά συνθετικά
αλλοπαθητικά προϊόντα
Η µη αντικατάσταση των κεριών των
κυψελών που έλαβαν θεραπεία µε
συνθετικά προϊόντα µε κερί που
προέρχεται από βιολογική
µελισσοκοµία
Εµπορία προϊόντων µελισσοκοµίας
από µελίσσια τα οποία έχουν
υποβληθεί σε επεξεργασία µε χηµικά
αλλοπαθητικά προϊόντα ενώ δεν έχει
ολοκληρωθεί η περιόδος µετατροπής
του ενός έτους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝΣελίδα

108

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ
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114

Καν.(ΕΚ)
889/08

8.1

∆εν 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.
∆εν 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
αυτόµατες αποβολές και η δυστοκία
που απαιτεί καισαρική τοµή.
∆εν προτιµώνται οι αυτόχθονες
φυλές και τύποι ζώων

115

Καν.(ΕΚ)
889/08

8.2

∆εν προτιµάται η χρησιµοποίηση του
είδους Apis mellifera και των τοπικών
οικοτύπων τους

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ,
ΥΠΖ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ,
ΥΠΖ
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Καν.(ΕΚ)
889/08

9.1

117

Καν.(ΕΚ)
889/08

9.2

118

Καν.(ΕΚ)
889/08

9.3

Εισαγωγή ζώων µη βιολογικής
εκτροφής για λόγους αναπαραγωγής
σε µια εκµετάλλευση, όταν υφίσταται
διθέσιµος επαρκής αριθµός ζώων
βιολογικής εκτροφής
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 χιλιογράµµων
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,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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περιλαµβανοµένων των ειδών bubalus
και bison, και το 20 % του
πληθυσµού των ενηλίκων 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

120

Καν.(ΕΚ)
889/08

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

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

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που
προέρχονται από µονάδες µη
βιολογικής παραγωγής.
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ΚΑΝΟΝΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

A/A

ΚΑΝ

ΑΡΘΡΟ

1

Καν.(ΕΚ)
834/07

11

2

Καν.(ΕΚ)
834/07

13.1

3

Καν.(ΕΚ)
834/07

13.1,
13.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Απόκλιση

Στην υδατοκαλλιέργεια υπάρχει
συνύπαρξη, στην ίδια εκµετάλλευση
µονάδων που δεν ακολουθούν το
βιολογικό τρόπο παραγωγής, ενώ δεν
υπάρχει ικανοποιητικός διαχωρισµός
των χώρων παραγωγής
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
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
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Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παρατυπίας

Μη
συµµόρφωση
τύπου
Παράβασης

Επιβαλλόµενη/ες
κύρωση/σεις

Υποτροπή
εντός
τριετίας

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Παρατηρήσεις
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4

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.β.ι

5

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.β.ιι

6

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.β.ιιι

7

Καν.(ΕΚ)
834/07

8

Καν.(ΕΚ)
834/07

Το προσωπικό που διατηρεί ζώα
υδατοκαλλιέργειας δεν διαθέτει τις
απαραίτητες βασικές γνώσεις και
δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και
τις ανάγκες προστασίας των ζώων·
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·
Οι
κτηνοτροφικές
πρακτικές
υδατοκαλλιέργειας
δεν
ελαχιστοποιούν
τις
αρνητικές
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
της
εκµετάλλευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της διαφυγής
εκτρεφόµενων ζώων·

15.1.β.iv

Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας βιολογικής
εκτροφής δεν διατηρούνται χωριστά
από
τα
υπόλοιπα
ζώα
υδατοκαλλιέργειας·

15.1.β.v

Κατά τη µεταφορά, δεν εξασφαλίζεται
η
διατήρηση
καλών
συνθηκών
διαβίωσης
των
ζώων
υδατοκαλλιέργειας

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΥΠΠ,
ΜΑΠ
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9

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.β.vι

Η
ταλαιπωρία
των
ζώων
υδατοκαλλιέργειας δεν περιορίζεται
στο ελάχιστο, συµπεριλαµβανοµένης
της στιγµής της σφαγής·

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

11

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.γ.ii

Ως προς την αναπαραγωγή ζώων
υδατοκαλλιέργειας δεν επιλέγονται τα
κατάλληλα στελέχη·

12

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.γ.iii

13

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.δ.i

Χ

ΑΠ

ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

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·
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 στάδια της
ανάπτυξής τους·
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ΥΠΠ, ΜΑΠ
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14

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.δ.ii

15

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.δ.iii

16

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.δ.iv

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·
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·

Ως προς τις ζωοτροφές για τα ψάρια
και τα καρκινοειδή χρησιµοποιούνται
αυξητικοί παράγοντες και συνθετικά
αµινοξέα·

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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17

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.ε.ι

18

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.ε.ιi

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
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)
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·
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·

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ,ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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20

21

Καν.(ΕΚ)
834/07

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

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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22

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.στ.iι

23

Καν.(ΕΚ)
834/07

15.1.ζ

24

Καν.(ΕΚ)
889/08

25α

25

Καν.(ΕΚ)
889/08

26

Καν.(ΕΚ)
889/08

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 .
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
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

ΑΡΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΡΠ

25β.2

Στο σχέδιο βιώσιµης διαχείρισης δεν
καταγράφονται αµυντικά και
προστατευτικά µέτρα που
λαµβάνονται κατά των θηρευτών

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

25β.3

∆εν υπάρχει επαληθεύσιµος
συντονισµός µε τους γειτονικούς
επιχειρηµατίες κατά την κατάρτιση
των οικείων σχεδίων διαχείρισης, κατά
περίπτωση

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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.

27

Καν.(ΕΚ)
889/08

25β.4

28

Καν.(ΕΚ)
889/08

25β.4

∆εν διενεργείται παρακολούθηση των
λυµάτων σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, εφόσον είναι αναγκαίο.

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

29

Καν.(ΕΚ)
889/08

Χ

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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30

Καν.(ΕΚ)
889/08

25δ.1

∆εν 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.

31

Καν.(ΕΚ)
889/08

25δ.1

∆εν είναι διαθέσιµα αποδεικτικά
στοιχεία για την προέλευση και την
αγωγή των εκτρεφόµενων είδών

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

32

Καν.(ΕΚ)
889/08

25δ.2

∆εν 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

ΑΡΠ

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

ΑΡΠ

34

Καν.(ΕΚ)
889/08

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ
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35

36

Καν.(ΕΚ)
889/08

Καν.(ΕΚ)
889/08

37

Καν.(ΕΚ)
889/08

38

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

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

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ

ΑΡΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

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

25ζ.4

Χρήση τεχνητής θέρµανσης ή ψύξης
του νερού σε εγκαταστάσεις εκτός
των εκκολαπτήριων και οι
ιχθυογεννητικών σταθµών.

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΠ, ΑΠ

ΑΡΠ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

39

Καν.(ΕΚ)
889/08

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

41

Καν.(ΕΚ)
889/08

25η.5

Οι τεχνικές σφαγής δεν µειώνουν στο
ελάχιστο την ταλαιπωρία των ζώων

42

Καν.(ΕΚ)
889/08

25θ

Χρήση ορµονών και παραγώγων
ορµονών.

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

43

Καν.(ΕΚ)
889/08

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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
ήδη αλιευθεί για ανθρώπινη
κατανάλωση στο πλαίσιο βιώσιµης
αλιείας,
δ) πρώτες ύλες βιολογικών
ζωοτροφών φυτικής ή ζωικής
προέλευσης.

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

44

Καν.(ΕΚ)
889/08

45

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ια.3

Σιτηρέσιο που περιλαµβάνει
περισσότερο από το 60% των
προιόντων φυτικά βιολογικά
σκευάσµατα

46

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ια.4

Μη συµµόρφωση µε τους ειδικούς
όρους χρήσης της Ασταξανθίνη (
ειδική απόκλιση για τα σαρκοφάγα )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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47

Καν.(ΕΚ)
889/08

48

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

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

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

49

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιγ.2

50

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιδ.2

51

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιδ.3

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
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
Οι εκµεταλλεύσεις βιολογικής
παραγωγής οστρακοειδών δεν
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για τα
είδη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
από πλευράς διατήρησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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52

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιε.1

53

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιζ

54

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιη

55

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιθ.2

56

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιθ.3γ

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
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
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
Τα συστήµατα, ο εξοπλισµός και τα
εργαλεία της εκµετάλλευσης δεν
καθαρίζονται και απολυµαίνονται
κατάλληλα. ∆εν χρησιµοποιούνται τα
προϊόντα που αναγράφονται στο
παράρτηµα VII τµήµατα 2.1 έως 2.2
του Καν.(ΕΚ) 889/08
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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015

57

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιθ.4

58

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιθ.5

59

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιστ.1

60

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιστ.2

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι
αχρησιµοποίητες ζωοτροφές, τα
περιττώµατα και τα νεκρά ζώα δεν
αποµακρύνονται ταχέως για να
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος
σηµαντικής περιβαλλοντικής βλάβης
όσον αφορά την κατάσταση της
ποιότητας των υδάτων, να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ασθενειών και να αποτρέπεται η
προσέλκυση εντόµων ή τρωκτικών
Χρησιµοποιούνται υπεριώδης
ακτινοβολία και όζον σε
εγκαταστάσεις εκτός των
εκκολαπτήριων και των
ιχθυογεννητικών σταθµών
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
Οι οργανισµοί βιολογικών
εναποθέσεων δεν αφαιρούνται µε
φυσικά µέσα ή χειρωνακτικά και,
όπου ενδείκνυται, δεν επαναφέρονται
στη θάλασσα µακριά από τις
εκµεταλλεύσεις οστρακοειδών.

Χ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015

61

Καν.(ΕΚ)
889/08

25ιστ.2

62

Καν.(ΕΚ)
889/08

25στ.1

63

Καν.(ΕΚ)
889/08

64

Καν.(ΕΚ)
889/08

65

Καν.(ΕΚ)
889/08

Τα οστρακοειδή υποβάλλονται σε
αγωγή πάνω από µία φορά κατά τον
κύκλο παραγωγής µε διάλυµα
ανθρακικού ασβεστίου για την
καταπολέµηση των ανταγωνιστικών
οργανισµών εναπόθεσης.
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

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

25στ.2

Η ιχθυοφόρτιση δεν καθορίζεται
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙΙΙα
του Καν.(ΕΚ) 889/08 ανά είδος ή
οµάδα ειδών.

25στ.3

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή των
υδάτινων συστηµάτων συγκράτησης
δεν προβλέπουν ταχύτητα ροής νερού
και φυσιοχηµικές παραµέτρους που να
διασφαλίζουν την υγεία και την καλή
µεταχείριση των ζώων και να
καλύπτουν τις ανάγκες συµπεριφοράς
τους.

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

25στ.4

Τα συστήµατα συγκράτησης δεν
σχεδιάζονται, δεν χωροθετούνται και
δεν λειτουργούν έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαφυγής

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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66

Καν.(ΕΚ)
889/08

67

Καν.(ΕΚ)
889/08

68

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. ∆εν τηρούνται σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία.

36α

∆εν έχουν τηρηθεί οι κανόνες
µετατροπής των φυκιών σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 36α του
Καν.(ΕΚ) 889/08

25κ

Μη συµµόρφωση σχετικά µε την
κτηνιατρική αγωγή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 25κ του
Καν.(ΕΚ) 889/08

69

Καν.(ΕΚ)
889/08

38α

70

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.1

Χ

∆εν έχουν τηρηθεί οι κανόνες
µετατροπής για την παραγωγή ζώων
υδατοκαλλιέργειας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 38α του
Καν.(ΕΚ) 889/08
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.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

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

72

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.3

Έλλειψη επίσηµης εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Στην
περίπτωση που αυτή απαιτείται)

73

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.4

74

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.5

75

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.5

76

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.5

Χ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΑΠ

ΑΡΠ

ΜΑΠ

ΑΠ

Ο επιχειρηµατίας δεν υποβάλει σχέδιο
βιώσιµης διαχείρισης ανάλογο µε τη
µονάδα παραγωγής για την
υδατοκαλλιέργεια και τη συλλογή
φυκιών.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων
παραγωγής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας και φυκιών δεν
προβαίνουν σε ανακύκλωση υλικών,
και δεν χρησιµοποιούν κατά
προτίµηση ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας .
∆εν καταρτίζουν, στο πλαίσιο του
σχεδίου βιώσιµης διαχείρισης,
χρονοδιάγραµµα µείωσης των
αποβλήτων που να εφαρµόζεται από
την αρχή των εργασιών.

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Η χρήση πλεονάζουσας θερµότητας
δεν περιορίζεται στην ενέργεια από
ανανεώσιµες πηγές, ενώ είναι δυνατόν

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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77

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.β.6

78

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.γ.1

79

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.γ.2

80

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.γ.2

81

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.γ.3

Για τη συλλογή φυκιών δεν
πραγµατοποιείται εξαρχής εφάπαξ
υπολογισµός βιοµάζας.

Χ

Στη µονάδα ή στις εγκαταστάσεις δεν
τηρούνται λογιστικά βιβλία ώστε ο
επιχειρηµατίας να µπορεί να αποδείξει
και ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ ή και ο ΟΕ&Π
να επαληθεύσει ότι οι µηχανές
συλλογής συλλέγουν µόνο άγρια
φύκια που παράγονται σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Η συλλογή δεν πραγµατοποιείται
κατά τρόπον ώστε οι ποσότητες που
συλλέγονται να µην έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στην κατάσταση του
υδάτινου περιβάλλοντος.
∆εν 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
να αναγεννηθούν
∆εν 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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΜΑΠ

ΑΠ
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82

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.δ.1

83

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.δ.2

84

Καν.(ΕΚ)
889/08

85

Καν.(ΕΚ)
889/08

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.
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.

6.δ.2

Χρησιµοποιούνται θρεπτικά στοιχεία
φυτικής ή ορυκτής προέλευσης τα
οποία δεν απαριθµούνται στο
παράρτηµα I.

6.δ.3

∆εν καταγράφεται η πυκνότητα
καλλιέργειας ή η επιχειρησιακή
ένταση, η οποία πρέπει να διατηρεί
την ακεραιότητα του υδάτινου
περιβάλλοντος, και δεν
εξασφαλίζεταις ότι δεν σηµειώνεται
υπέρβαση της µέγιστης ποσότητας
φυκιών την οποία µπορεί να αντέξει
το περιβάλλον χωρίς αρνητικές
επιπτώσεις.

Χ
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Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

Χ

ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΜΑΠ

ΑΠ

ΠΡ

ΜΑΠ
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86

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.δ.4

87

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.ε.1

88

Καν.(ΕΚ)
889/08

6.ε.2

89

Καν.(ΕΚ)
889/08

90

Καν.(ΕΚ)
889/08

Τα σχοινιά και ο λοιπός εξοπλισµός
που χρησιµοποιούνται για την
καλλιέργεια φυκιών δεν
επαναχρησιµοποιούνται ή δεν
ανακυκλώνονται, ενώ είναι δυνατό
Οι οργανισµοί βιολογικών
εναποθέσεων δεν αναιρούνται µε
φυσικά µέσα ή χειρωνακτικά και, κατά
περίπτωση, δεν επαναφέρονται στη
θάλασσα σε κάποια απόσταση από
την εκµετάλλευση.
Ο καθαρισµός του εξοπλισµού και των
εγκαταστάσεων δεν πραγµατοποιείται
µε φυσικά ή µηχανικά µέτρα. ∆εν
χρησιµοποιούνται µόνο οι ουσίες οι
οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα
VII τµήµα 2 του Καν.(ΕΚ) 889/08

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

Χ

ΠΡ

ΜΑΠ

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

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 του σημείου της παρ.Γ1. του άρθρου 14 της
παρούσας ως κατωτέρω.
Α1.Πολλαπλότητα μη συμμόρφωσης:
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 ΟΕ&Π, 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 ΟΕ&Π με αριθμό συμβεβλημένων επιχειρηματιών
• ως 200η βαθμολογία είναι 1
• από 201 έως 400η βαθμολογία είναι 2
• από 401 έως 800η βαθμολογία είναι 3
• από 801 έως 1600η βαθμολογία είναι 4
• από 1601 έως 3200η βαθμολογία είναι 5
• από 3201 έως 6400η 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 στο σημείο Γ1.δ. της παραγράφου Γ του άρθρου 14
της παρούσας.

Β. Υπολογισμός χρηματικού προστίμου
Β1.Το χρηματικό πρόστιμο για τις μη συμμορφώσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ
κυμαίνεται από 1000 έως 5000Ευρώ.
Β2.Το χρηματικό πρόστιμο για τις μη συμμορφώσεις της Κατηγορίας ΙΙ
κυμαίνεται από 5001 έως 25000 Ευρώ
Β3.Το χρηματικό πρόστιμο για τις μη συμμορφώσεις της Κατηγορίας Ι κυμαίνεται
από 25001 έως 50000 Ευρώ

Ο υπολογισμός του χρηματικού προστίμου ανά κατηγορία μη συμμόρφωσης και
ανάλογα με το σύνολο της βαθμολόγησης των κριτηρίων του σημείου Γ1.δ της
παρ.Γ του άρθρου 14 της παρούσας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
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Σύνολο βαθμολογίας των
κριτηρίων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6

Χρηματικό πρόστιμο ανά
κατηγορία μη συμμόρφωσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ
1000
1000+(5000-1000)/16
1000+2*(5000-1000)/16
1000+3*(5000-1000)/16
1000+4*(5000-1000)/16
1000+5*(5000-1000)/16
1000+6*(5000-1000)/16
1000+7*(5000-1000)/16
1000+8*(5000-1000)/16
1000+9*(5000-1000)/16
1000+10*(5000-1000)/16
1000+11*(5000-1000)/16
1000+12*(5000-1000)/16
1000+13*(5000-1000)/16
1000+14*(5000-1000)/16
1000+15*(5000-1000)/16
5000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
5001
5000+ (2500-5000)/16
5000+ 2*(2500-5000)/16
5000+ 3*(2500-5000)/16
5000+ 4*(2500-5000)/16
5000+ 5*(2500-5000)/16
5000+6* (2500-5000)/16
5000+ 7*(2500-5000)/16
5000+ 8*(2500-5000)/16
5000+ 9*(2500-5000)/16
5000+ 10*(2500-5000)/16
5000+ 11*(2500-5000)/16
5000+ 12*(2500-5000)/16
5000+ 13*(2500-5000)/16
5000+ 14*(2500-5000)/16
5000+15* (2500-5000)/16
25000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
25001
2500+ (50000-25000)/16
2500+ 2*(50000-25000)/16
2500+ 3*(50000-25000)/16
2500+ 4*(50000-25000)/16
2500+ 5*(50000-25000)/16
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2500+ 6*(50000-25000)/16
2500+ 7*(50000-25000)/16
2500+ 8*(50000-25000)/16
2500+ 9*(50000-25000)/16
2500+ 10*(50000-25000)/16
2500+ 11*(50000-25000)/16
2500+ 12*(50000-25000)/16
2500+ 13*(50000-25000)/16
2500+ 14*(50000-25000)/16
2500+ 15*(50000-25000)/16
50000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
(άρθρο 63 του Καν.(ΕΚ)889/2008 του Συμβουλίου & άρθρο 8 της παρούσας)
ΠΡΟΣ:Τον ΟΕ&Π με την επωνυμία
………………………………………………………………………………………….
και στο πλαίσιο της μεταξύ μας αριθ.………………………….. Σύμβασης Ένταξης στο Σύστημα
Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής,με ατομική μου ευθύνη
και γνωρίζοντας:
− τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν.1599/1986 για τις περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων εν γνώσει μου, και
− τις κυρώσεις που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ.
…………………………….
1. Δηλώνω υπεύθυνα, ότι τα αναφερόμενα 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 του Συμβουλίου) ή τις
εγκαταστάσεις εκτροφής για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας (που αναφέρονται στο
άρθρο 25α Καν.(ΕΚ)889/2008 του Συμβουλίου) 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.
2. 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 15 ή/και 15ατης ΧΧΧΧΧΧΧ
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,
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δ) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που εγώ ως επιχειρηματίας ή/ και ο/οι
υπεργολάβος/οι μου ελεγχόμαστε από διαφορετικούς ΟΕ&Π, την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω ΟΕ&Π,
ε) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που εγώ ως επιχειρηματίας και/ή ο/οι
υπεργολάβος/οι μου αλλάξουμε ΟΕ&Π, τη διαβίβαση των ατομικών φακέλων ελέγχου
μας στον επόμενο αρμόδιο για τον έλεγχο μας ΟΕ&Π,
στ) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που ως επιχειρηματίας αποσυρθώ από το σύστημα
ελέγχου να ενημερώσω άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των άρθρων
3 και 4 της ΧΧΧΧΧΧΧ Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τον αρμόδιο για τον έλεγχό μου
ΟΕ&Π,
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 τις αρμόδιες αρχές των άρθρων 3 και 4 της
ΧΧΧΧΧΧΧ Υπουργικής Απόφασης, 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)

*Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 περιγράφονται λεπτομερώς
σε έκθεση η οποία κατατίθεται από τον επιχειρηματία στον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π
ο οποίος υποχρεούται να τα επαληθεύσει.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλήψεις ή μη συμμορφώσεις με τους
Κανόνες της βιολογικής παραγωγής, ο επιχειρηματίας οφείλει να προσυπογράψει τις
παρατηρήσεις του ΟΕ&Π και να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη των
παραπάνω αναφερομένων διαπιστώσεων του ΟΕ&Π, εντός της προθεσμίας που του θέτει.
Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας αρνηθεί την προσυπογραφή ή δεν λάβει τα κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα εντός της τεθείσας προθεσμίας η τυχόν υπογραφείσα Σύμβαση Ένταξης στο
Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Ελέγχου ακυρώνεται μέχρι να ληφθούν τα εν λόγω μέτρα.
(Η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων με την παρούσα είναι δυνατόν να ελεγχθούν με βάση
αρχείων άλλων Υπηρεσιών)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΕ&Π ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμπληρώνεται από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση ΣΠ,ΒΠ,&ΓΕ του ΥΠΑΑ&Τ)
Αριθμός
Πρωτ/λου

Αριθμός

Ημερ/νια
Υποβολή

BΠ/
ΟΕ&Π

/

-

.

Υπόθεσης

ENOTHTA Α.1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία

Διεύθυνση
Πόλη

Τ.Κ.

Νομός
Αριθ. Τηλεφώνου
Αριθ. Fax
Ε-mail
Επάγγελμα
ΑΦΜ

ΔΟΥ

ENOTHTA Α.2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ NOMIMOYEΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ονοματεπώνυμο
Θέση-Ειδικότητα
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ENOTHTA Α.3 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ονοματεπώνυμο
Θέση-Ειδικότητα

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;
Φορέας που επαναξιολογείται από τη Δ/νση ΣΠ.ΒΠ.&ΓΕ
Αριθ. Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης για
αξιολόγηση
Aρ. Απόφασης/Ημερομηνία Ανάκλησης Άδειας
Λειτουργίας
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ENOTHTA Β.1 : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός συμβεβλημένων επιχειρηματιών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης
Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας

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, ηλεκτρονικό
ιστότοπο, 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 του Συμβουλίου 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.
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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.

ENOTHTA Β.2 : ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Διαθέτετε Μονάδες Περιφερειακής Οργάνωσης ;

NAI

OXI

(αν απαντήσετε ΝΑΙ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω: )
Προϊστάμενος
Συνοπτική Περιγραφή
Διεύθυνση
(ονοματεπώνυμοΔραστηριοτήτων
ειδικότητα)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝΣελίδα

142

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΕΚ. 2015

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 Εκπροσώπουσφραγίδα)
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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
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Αναφορικά με το θέμα και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας σας επισημαίνουμε τα
κάτωθι:
Ι . ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
Για την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθρο 1 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, από χώρες που δεν αποτελούν
κράτη μέλη της Ε.Ε., βάσει του άρθρου 28 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου θα
πρέπει :
α) ο εισαγωγέας, ο οποίος αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο της χώρας και
παρουσιάζει φορτίο εμπορεύματος με σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινότητα
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, καθώς και
β) ο πρώτος παραλήπτης, ο οποίος αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο
παραδίδεται το εισαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το προϊόν για περαιτέρω
επεξεργασία ή και για διάθεση στην αγορά
να έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
προέλευσης.
Ο εισαγωγέας/πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση με έναν από
τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που
δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ανωτέρω
σύμβασης, ο εισαγωγέας θα πρέπει να ακολουθεί μέτρα ελέγχου και ανάληψη
δεσμεύσεων, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ)
889/2008 της Επιτροπής.
Επιπλέον βάσει του άρθρου 82 του ίδιου ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει:
α) ο εισαγωγέας να παρέχει πλήρη περιγραφή της μονάδας στην οποία να
περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και οι δραστηριότητες εισαγωγής
των προϊόντων, αναφέροντας τα σημεία εισόδου των προϊόντων στην Κοινότητα και
όλες τις άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας
για την αποθήκευση των εισαγομένων προϊόντων, μέχρι την παράδοσή τους στον πρώτο
παραλήπτη.
β) ο εισαγωγέας να παρέχει δέσμευση που εγγυάται ότι όλες οι εγκαταστάσεις τις
οποίες θα χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο
οποίος διενεργείται είτε από τον ΟΕ&Π ή όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποθήκευσης
βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή περιφέρεια, από τον εγκεκριμένο φορέα ή αρχή
ελέγχου του εν λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
γ) Ο πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να παρέχει πλήρη περιγραφή της μονάδας του και
των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή και αποθήκευση των
προϊόντων.
δ) Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και
ασκεί τις δραστηριότητές του σε μία ενιαία εγκατάσταση, οι αναφερόμενες στο δεύτερο
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής
εκθέσεις μπορούν να συντάσσονται ως ενιαία έκθεση.
Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να τηρούν χωριστά βιβλία
αποθεμάτων και οικονομικούς λογαριασμούς, εκτός εάν λειτουργούν σε μια ενιαία
μονάδα. Εάν το ζητήσει η Αρμόδια Αρχή ή ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πρέπει να παρέχονται
λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες μεταφοράς από τον εξαγωγέα της τρίτης χώρας
στον πρώτο παραλήπτη και από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου
παραλήπτη στους παραλήπτες εντός της Ε.Ε. (άρθρο 83 του Καν.(ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής).
Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες εισαγωγής από διαφορετικές μονάδες ή
εγκαταστάσεις, οφείλει να διαθέσει, εάν του ζητηθεί, τις εκθέσεις οι οποίες
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ)
889/2008 για καθεμία από τις εγκαταστάσεις αυτές (άρθρο 85 του ίδιου Κανονισμού).
Ο εισαγωγέας θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα και πριν την πραγματοποίηση της
εισαγωγής τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕ&Π για
κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην Ε.Ε. (άρθρο 84 του
Καν.(ΕΚ)889/2008της Επιτροπής) αναφέροντας:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη
β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο ΟΕ&Π, στην
περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν.(ΕΚ) αριθ.
834/2007 του Συμβουλίου, αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο
πιστοποιητικού ελέγχου ή τα αναφερόμενα έγγραφα στο άρθρο 32 του ίδιου
Κανονισμού.
Εάν το ζητήσει ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο αρμόδιος για τον έλεγχό του εισαγωγέα ΟΕ&Π, ο
εισαγωγέας κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο στοιχεία στον ΟΕ&Π
του πρώτου παραλήπτη, σε περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν είναι ο ίδιος.
ΙΙ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ(ΕΚ)
834/2007 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής
Για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εκτός της ΕΕ, προβλέπονται τέσσερα
διαφορετικά καθεστώτα εισαγωγής δυνάμει του Καν.(ΕΚ)834/2007του Συμβουλίου.
Ωστόσο, μόνο δύο εξ αυτών βρίσκονται προς το παρόν σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Καν.(ΕΚ) 834/2007του
Συμβουλίου

Α/Α

Καθεστώς εισαγωγής

1

Μέσω αναγνωρισμένων ως
ισοδύναμων τρίτων χωρών

Άρθρο 33
παράγραφος 2

2

Μέσω αναγνωρισμένων φορέων
/ αρχών ελέγχου για τους
σκοπούς της ισοδυναμίας

Άρθρο 33
παράγραφος 3

Εφαρμογή κατά τον
παρόντα χρόνο
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3

Μέσω αναγνωρισμένων φορέων
/ αρχών ελέγχου για τους
σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 32
παράγραφος 2

ΑΝΕΝΕΡΓΗ
μέχρι να καταρτιστεί
το σχετικό
παράρτημακατάλογος από ΕΕ

Ο εισαγωγέας πριν από κάθε εισαγωγή, θα πρέπει να έχει σαφείς πληροφορίες:
α) για την χώρα προέλευσης των προϊόντων,
β) για το όνομα και τον κωδικό αριθμό του φορέα ελέγχου που ελέγχει τα προϊόντα
στην Τρίτη χώρα, καθώς και
γ) για την φύση και το είδος των προς εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης,
ώστε να γνωρίζει σε ποιο καθεστώς εισαγωγής εμπίπτει βάσει του ανωτέρω
Πίνακα.
1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ[άρθρο 33 (2)
του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει Τρίτες Χώρες των οποίων το σύστημα παραγωγής
και ελέγχου βιολογικών προϊόντων θεωρείται ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 33
παράγραφος 2 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα
προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά σε αυτή την τρίτη χώρα γίνονται αποδεκτά
ως βιολογικά και στην Ε.Ε.
Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών δημοσιεύεται στο
παράρτημα ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιείται κάθε
φορά και ισχύει.
Ο κατάλογος περιέχει τις ισοδύναμες τρίτες χώρες καθώς και για κάθε φορέα ελέγχου ή
αρχή ελέγχου αυτών, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση
της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από
φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής, και ιδίως:
α) την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του κωδικού αριθμού,
β) τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα,
γ) τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε Τρίτη Χώρα, και
δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο, τη διαδικτυακή ηλεκτρονική
διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου
επιχειρηματιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση πιστοποίησης των
επιχειρηματιών και οι υπόψη κατηγορίες προϊόντων καθώς και οι επιχειρηματίες και τα
προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.
Για τη εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τις καταχωρημένες στον κατάλογο του
παραρτήματος ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής ισοδύναμων Τρίτων Χωρών
Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της
εισαγωγής τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον ΟΕ&Π για κάθε εισαγωγή
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν.(ΕΚ)
1235/2008 της Επιτροπής, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα V του
ίδιου Κανονισμού. Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ.
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2) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ[άρθρο 33 (3) του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει φορείς και αρχές ελέγχου, για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά
από αυτούς στην τρίτη χώρα γίνονται αποδεκτά ως βιολογικά και στην Ε.Ε.
Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας δημοσιεύεται στο Παράρτημα ΙV του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής,
όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει.
Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ή αρχή ελέγχου, όλες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται
στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το
άρθρο 10 του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής, και ιδίως:
α) την ονομασία, τον κωδικό αριθμό και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων
κατά περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής
ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του φορέα ή της αρχής ελέγχου·
β) τις μη καταχωρισμένες, στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ του Καν.(ΕΚ)
1235/2008 της Επιτροπής, Τρίτες Χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα,
γ) τις εγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα,
δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο, και
ε) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των
υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, καθώς και τα στοιχεία ενός
σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες
σχετικά με το αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες
προϊόντων καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό
αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.
Για τη εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τους καταχωρημένους στον κατάλογο
του παραρτήματος ΙV του Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής αναγνωρισμένους φορείς
και αρχές ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας
Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της
εισαγωγής τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον ΟΕ&Π για κάθε εισαγωγή
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν.(ΕΚ)
1235/2008 της Επιτροπής, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα V του
ίδιου Κανονισμού. Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ.

3) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ [άρθρο 32(2) του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει φορείς και αρχές ελέγχου, για τους σκοπούς της
συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007του
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Συμβουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά
από αυτούς στην τρίτη χώρα γίνονται αποδεκτά ως βιολογικά και στην Ε.Ε.
Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας δημοσιεύεται στο Παράρτημα Ι του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής.
ΙΙΙ.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ[άρθρο 24 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου]
Τα εισαγόμενα προϊόντα στην επισήμανσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
− Τον κωδικό αριθμό του φορέα ή της αρχής ελέγχου της Τρίτης Χώρας που
πραγματοποίησε τον έλεγχο για την τήρηση, κατά την τελευταία διαδικασία
ελέγχου (παραγωγή, παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της
επισήμανσης) των Κανόνων των βιολογικών μεθόδων παραγωγής. Η χρήση του
κωδικού αριθμού που αναφέρονται στα εισαγόμενα προϊόντα δεν μπορεί να
θεωρηθεί προαιρετική.
− Προαιρετικά το κοινοτικό λογότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του
Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά στα προσυσκευασμένα τρόφιμα.
− Εφόσον χρησιμοποιηθεί το κοινοτικό λογότυπο στην επισήμανση, θα πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι
γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, στο ίδιο οπτικό πεδίο
με το λογότυπο που λαμβάνει μια από τις ακόλουθες μορφές:
α) "Γεωργία εκτός Ε.Ε." στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από
τις οποίες αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί σε Τρίτη Χώρα,
β) "Γεωργία Ε.Ε." στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις
οποίες αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στην Ε.Ε.,
γ) "Γεωργία Ε.Ε./ εκτός Ε.Ε." όταν ένα μέρος των γεωργικών πρώτων υλών έχει
παραχθεί στην Ε.Ε. και ένα άλλο μέρος τους έχει παραχθεί σε Τρίτη Χώρα.
Η προαναφερθείσα ένδειξη “Ε.Ε.” ή “εκτός Ε.Ε.” μπορεί να αντικαθίσταται ή να
συμπληρώνεται από το όνομα μιας Χώρας στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές
πρώτες ύλες από τις οποίες προέρχεται το προϊόν έχουν παραχθεί στη
συγκεκριμένη Χώρα
ΙV. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ [άρθρο 34 του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής]
Τα βιολογικά προϊόντα εισάγονται από Τρίτη Χώρα στην κατάλληλη συσκευασία ή σε
εμπορευματοκιβώτια που έχουν κλεισθεί κατά τρόπο που να αποκλείεται η
αντικατάσταση του περιεχομένου και αναγράφουν τα στοιχεία ταυτότητας του
εξαγωγέα και όλες τις άλλες ενδείξεις και αριθμούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση
της παρτίδας και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό ελέγχου για τις εισαγωγές από
Τρίτες Χώρες.
Κατά την παραλαβή ενός εισαγόμενου από Τρίτη Χώρα βιολογικού προϊόντος, ο πρώτος
παραλήπτης ελέγχει το κλείσιμο της συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου και, εάν
τα προϊόντα εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου και ελέγχει αν το αναφερόμενο, στο ίδιο άρθρο, πιστοποιητικό καλύπτει
τον τύπο του προϊόντος της αποστολής.
Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα, στο
άρθρο 66 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, αποδεικτικά έγγραφα.
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V.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ [άρθρο 13,19 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής]
1) Αρμόδια Αρχή για την Θεώρηση των Πιστοποιητικών Ελέγχου της εισαγωγής
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αποτελεί η κατά περίπτωση Αρχή που αναφέρεται
στην παρ.3 του άρθρου 5 της παρούσας.
2) Ο εισαγωγέας για την εισαγωγή των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να προσκομίσει
στις Τελωνειακές αρχές εκτός των άλλων για τις περιπτώσεις 1 και 2 του Πίνακα1:
Πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου.
Το πιστοποιητικό ελέγχου συμπληρώνεται βάσει των οδηγιών που συνοδεύουν το
υπόδειγμα το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα V του Καν.(ΕΚ) 1235/2008.
Το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρχή ή το φορέα ελέγχου της
Τρίτης Χώρας, όπως προβλέπεται ανάλογα με την περίπτωση του πίνακα 1.
Η αρχή ή ο φορέας της Τρίτης Χώρας που εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου θεωρεί τη
δήλωση στο τετραγωνίδιο 15, δίδει αύξοντα αριθμό και τηρεί χρονολογικό αρχείο των
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί.
Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και
συμπληρώνεται, εκτός από τη σφραγίδα και τις υπογραφές, είτε εξολοκλήρου με
κεφαλαίους είτε εξολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.
Μη επικυρωμένες διορθώσεις ή αλλοιώσεις καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο.
Ο πρώτος παραλήπτης ή, ενδεχομένως, ο εισαγωγέας μπορεί να κάνει αντίγραφο με
σκοπό την ενημέρωση των αρχών ή φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 83 του
Καν.(ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή
με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
3) Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παρ.3 του άρθρου της
παρούσας,, μετά τον έλεγχο της αποστολής, θεωρεί το πιστοποιητικό ελέγχου στο
τετραγωνίδιο 17 και το επιστρέφει στο πρόσωπο που το υπέβαλε.
4) Ο πρώτος παραλήπτης κατά την παραλαβή της αποστολής από τον εισαγωγέα,
συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 18 του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού ελέγχου,
πιστοποιώντας ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο
34 του ΚΑΝ.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής..
5) Ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει εν συνεχεία το πρωτότυπο του πιστοποιητικού στον
εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, ο οποίος πρέπει
να το τηρεί στην διάθεση της αρχής ή του φορέα ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη όπως
ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 1 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου.

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ[άρθρο 14 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008 της
Επιτροπής]
1. Εφόσον μια αποστολή προϊόντων προερχόμενη από Τρίτη Χώρα υπάγεται σε
τελωνειακή αποταμίευση ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο
καθεστώτος αναστολής που προβλέπεται από τον Καν.(ΕΟΚ) 2913/92 του
Συμβουλίου και υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρασκευαστικές
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διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του Καν.(ΕΚ)834/2007του
Συμβουλίου, η αποστολή αυτή υπόκειται, πριν από την πρώτη παρασκευαστική
διαδικασία, στα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους του κεφαλαίου V της
παρούσας που αφορούν τον έλεγχο και την θεώρηση από την ΑΑΘΠ του
πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου
της αποστολής(παράρτημα V του
Καν.(EK)1235/2008 της Επιτροπής).
Η παρασκευαστική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες όπως:
α) συσκευασία ή επανασυσκευασία, ή
β) σήμανση σχετικά με την παρουσίαση της μεθόδου βιολογικής παραγωγής.
Μετά την παρασκευή αυτή, το θεωρημένο πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου
συνοδεύει την αποστολή και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους,
η οποία ελέγχει την αποστολή προκειμένου να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην
Ε.Ε..
Μετά τη διαδικασία αυτή, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου επιστρέφεται,
εφόσον απαιτείται, στον εισαγωγέα της αποστολής, που αναφέρεται στο
τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που
ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Καν.(ΕΚ) 834/2007του
Συμβουλίου.
2. Όταν, στο πλαίσιο τελωνειακού καθεστώτος αναστολής κατά την έννοια του
Καν.(ΕΟΚ)2913/92του Συμβουλίου, μια αποστολή προϊόντων που προέρχεται από
Τρίτη Χώρα προορίζεται να υποβληθεί σε ένα κράτος μέλος, σε διαίρεση σε πολλές
τμηματικές παρτίδες και πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε., η
αποστολή αποτελεί πριν από την εν λόγω διαίρεσή της, το αντικείμενο των μέτρων
που αναφέρονται στις παραγράφους του κεφαλαίου V της παρούσας που αφορούν
τον έλεγχο και την θεώρηση από την αρμόδια , κατά περίπτωση, αρχή της παρ.3 του
άρθρου 5 της παρούσας, του πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου της
αποστολής(παράρτημα V του Καν.(EK)1235/2008 της Επιτροπής).
Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από την εν λόγω διαίρεση, υποβάλλεται
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ένα Απόσπασμα του Πιστοποιητικού Ελέγχου
(ΑΠΕ), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος
VI του ΚΑΝ.(ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής.
Το ΑΠΕ θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο τετραγωνίδιο 14.
Αντίγραφο κάθε θεωρημένου ΑΠΕ (του Παραρτήματος VI του Καν.(EK)1235/2008 της
Επιτροπής) πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου
(του Παραρτήματος V του Καν.(EK)1235/2008 της Επιτροπής) από το άτομο που
αναγνωρίζεται ως ο αρχικός εισαγωγέας της αποστολής και αναφέρεται στο
τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού ελέγχου. Το εν λόγω αντίγραφο πρέπει να φέρει,
τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Μετά τη διαίρεση της αποστολής, το θεωρημένο πρωτότυπο κάθε ΑΠΕ συνοδεύει τη
συγκεκριμένη παρτίδα και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η
οποία θα ελέγξει τη συγκεκριμένη παρτίδα ενόψει της θέσεώς της σε ελεύθερη
κυκλοφορία.
Ο παραλήπτης μιας παρτίδας πρέπει να συμπληρώνει, κατά την παραλαβή, το
τετραγωνίδιο 15 του πρωτοτύπου του ΑΠΕ, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της
παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν.(ΕΚ)889/2008 της
Επιτροπής.
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Ο παραλήπτης μιας παρτίδας θέτει το ΑΠΕ στη διάθεση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του
αρμόδιου ΟΕ&Π τουλάχιστον επί δύο έτη.

VII.ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ [άρθρο 15 του Καν.(ΕΚ) 1235/2008της
Επιτροπής]
Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο
30 του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου ή/και του Καν.(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, η
τοποθέτηση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε. προϊόντων που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου προϋποθέτει την αφαίρεση των
ενδείξεων των σχετικών με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής από τη σήμανση, τη
διαφήμιση και τα συνοδευτικά έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης πωλητή μη βιολογικών προϊόντων σε εφαρμογή του
άρθρου 9 παρ.3 του Καν.(ΕΚ)834/07 και του άρθρου 69 του Καν.(ΕΚ)889/08.
ΠΡΟΣ(1)

ΑΦΜ (αγοραστή):

(Επωνυμία Επιχείρησης
αγοραστή):
Ο/Η

ΑΦΜ (πωλητή):

(Επωνυμία Επιχείρησης πωλητή)
(Στοιχεία Ταχ. Δ/νσης πωλητή)
Οδός: ……………………………….
Αριθ.: ………… ΤΚ:.……………
Τηλ/Fax:………………………….
Εmail: …………………………….
Ονομασία προϊόντος προς
πώληση:
Συστατικά:

Ταυτοποίηση (αριθμός παρτίδας η αποθέματος)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(Προσδιορίζονται όλα τα
συστατικά που υπάρχουν στο
προϊόν/που χρησιμοποιήθηκαν
στην τελευταία διαδικασία
παραγωγής)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Το προϊόν αυτό δεν παράχθηκε ούτε «από» ούτε «με» Γενετικά Τροποποιημένους
Οργανισμούς (ΓΤΟ) με την έννοια αυτών των όρων στα άρθρα 2 και 9 του Καν.(ΕΚ)834/2007.
Δεν γνωρίζω κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι η δήλωση αυτή είναι
ανακριβής.
Συνεπώς δηλώνω ότι το ανωτέρω προϊόν είναι σύμφωνο με το άρθρο 9 του
Καν.(ΕΚ)834/2007 όσον αφορά την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ΓΤΟ. Δεσμεύομαι να
ενημερώσω αμέσως τον πελάτη μας και τον φορέα/αρχή ελέγχου στον οποίο υπάγεται, εάν
η παρούσα δήλωση ανακληθεί ή τροποποιηθεί ή εάν προκύψουν νέα στοιχεία που θα
μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ακρίβεια αυτής της δήλωσης.
Εξουσιοδοτώ τον ΟΕ&Π, ο οποίος εποπτεύει τον πελάτη μας, να εξετάσει την ακρίβεια της
παρούσας δήλωσης και εάν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει δειγματοληψίες για τη
διενέργεια αναλύσεων. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ακρίβεια αυτής της δήλωσης.
Τόπος ………………………………..

Ημερομηνία: ………/………./20……

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

Εταιρική σφραγίδα του πωλητή
(κατά περίπτωση)
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ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΑΤ& ΟΕ&Π
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σήμερα στις……………………………., στο ΥΠΑΑ&Τ που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 2
στην Αθήνα (ΤΚ 10176), μεταξύ:
Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, νομίμως εκπροσωπούμενου
από τον …………………………………………(εφεξής Υπουργείο), και του εγκεκριμένου
Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με την επωνυμία
………………………………………..και
με
κωδικό
GR-BIO-…….,νομίμως
εκπροσωπούμενου από τον/την …………………………………………………………….και όπου
:
1. Ως βιολογική παραγωγή νοείται ότι είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει:
- τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές,
- τον υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας,
- την διατήρηση των φυσικών πόρων,
- την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων καθώς και
στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με φυσικές ουσίες
και διεργασίες, τα οποία ανταποκρίνονται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών.

2. Δεδομένου ότι:
ο βιολογικός τρόπος παραγωγής επιτελεί διττό κοινωνικό ρόλο, διότι αφενός
τροφοδοτεί μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για
βιολογικά προϊόντα και αφετέρου προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος και στη καλή διαβίωση των ζώων καθώς και
στην αγροτική ανάπτυξη, και στοχεύει:
α) στη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας το
οποίο:
i) σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης και διατηρεί και βελτιώνει
την υγεία του εδάφους, του νερού, των φυτών και των ζώων και την ισορροπία
μεταξύ αυτών,
ii) συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας,
iii) κάνει υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και των φυσικών πόρων, όπως το
νερό, το έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο ατμοσφαιρικός αέρας,
iv) ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και,
ειδικότερα, ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων
ειδών ζώων,
β)σ την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας,
γ) στην παραγωγή ευρείας ποικιλίας τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων
που να ανταποκρίνεται στην καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με
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διεργασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία
των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.
3. Η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπει το βιολογικό τρόπο παραγωγής
αποσκοπεί και στοχεύει:
- στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της
αγοράς των βιολογικών προϊόντων
- στην δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα
που δηλώνει ότι έχουν παραχθεί με τον βιολογικό τρόπο σύμφωνα με τους
Καν.(ΕΚ), 834/2007 του Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής,
όπως αυτοί τροποποιούνται & ισχύουν κάθε φορά.
- στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στο συγκεκριμένο
κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς.
4. Θα πρέπει να διασφαλισθεί:
- ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται
δυνάμει του ενωσιακού και εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει τη βιολογική
παραγωγή (Καν.(ΕΚ), 834/2007 του Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της
Επιτροπής, όπως αυτοί τροποποιούνται & ισχύουν κάθε φορά), το οποίο
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τήρησης άλλων ενωσιακών ή/και εθνικών διατάξεων
που είναι σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο, 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.
- οι δραστηριότητες που εκτελούνται από επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής,
παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να υπόκεινται σε σύστημα
ελέγχου το οποίο έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που
έχουν θεσπισθεί με τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004που αφορά στη διενέργεια επισήμων ελέγχων για
τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων καθώς και με την αριθ.
………………..ΥΑ.

Συμφωνούνται τα εξής:
1. Σκοπός της Σύμβασης είναι:
Ο καθορισμός όλων των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων προς το
Υπουργείο, του αντισυμβαλλόμενου εγκεκριμένου ΟΕ&Π με την επωνυμία
………………………………., στο πλαίσιο εφαρμογής του εδαφίου β) της παρ.4 του
άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28 ης Ιουνίου του 2007 «
για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και
την κατάργηση του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» καθώς και σύμφωνα με την αριθ.
…………………/2016 ΥΑ, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Αντικείμενοτης Σύμβασης:
2.1. Σύμφωνα με την ΥΑ αριθ………………../2016 :
α)Το Υπουργείο δια της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής
& Γεωγραφικών Ενδείξεων ασκεί τις αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής που
περιγράφονται στο άρθρο 3 αυτής .
β) Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» ασκεί τις αρμοδιότητες της
Αρχής Ελέγχου που περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.
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2.2 Στον ΟΕ&Π με τον διακριτικό τίτλο ………………………………………….. και με κωδικό
αριθμό GR-BIO-……. το Υπουργείο αναθέτει τις
αρμοδιότητες που
περιγράφονται στο άρθρο 6 της ΥΑ……………………….…/2016, στο πλαίσιο
εφαρμογής του εδαφίου β) της παρ.4 και της παρ.5, του άρθρου 27 του Καν.(ΕΚ)
834/2007 του Συμβουλίου της 28 ης Ιουνίου του 2007.
Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο:
α) εξουσιοδοτεί τον ΟΕ&Π ………………………………….. να προβαίνει στη σύναψη
Σύμβασης Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και πιστοποίησης, που συγκροτήθηκε
με την αριθ. ……………………….ΥΑ/1016, με κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία
που συμμετέχει στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής,
παρασκευής και διανομής προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
2 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου,
β) αναθέτει στον ΟΕ&Π ………………………………….. την αρμοδιότητα διενέργειας
ελέγχων στους επιχειρηματίες με τους οποίους έχει συνάψει Σύμβαση Ένταξης
στο Σύστημα Ελέγχου και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη βιολογική παραγωγή
(Καν.(ΕΚ), 834/2007 του Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής,
όπως αυτοί τροποποιούνται & ισχύουν κάθε φορά), καθώς και στο άρθρο 6 της
ΥΑ αριθ………………../2016
γ) χορηγεί στον ΟΕ&Π ………………………………… την αποκλειστική και μη
μεταβιβάσιμη άδεια να διαχειρίζεται :
- τη χρήση του κοινοτικού λογοτύπου καθώς και τους όρους που αναφέρονται
στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
τίτλο IVτου Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και του τίτλου ΙΙΙ του
Καν.(ΕΚ)αριθ. 889/2008 της Επιτροπής,
- τη χρήση του προαιρετικού εθνικού σήματος αναγνώρισης των βιολογικών
προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις
του Υπουργείου,
δ) να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, στους συμβεβλημένους
επιχειρηματίες, όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό «κατάλογο κυρώσεων»
του Παραρτήματος Ι της εν λόγω ΥΑ και να επιβλέπει την εφαρμογή και την
υλοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΥΑ αριθ………………../2016.
3. Υποχρεώσεις του ΟΕ&Π
Ο αντισυμβαλλόμενος ΟΕ&Π, με την παρούσα:
3.1.Αναλαμβάνει τις όλες υποχρεώσεις που περιγράφονται στην ΥΑ αριθ.
………………………….…/2016 καθώς και τους Καν.(ΕΚ) με αριθ.834/2007 του
Συμβουλίου, 889/2008 και 1235/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί
τροποποιούνται & ισχύουν κάθε φορά.
3.2. Οφείλει να αποδέχεται τους ελέγχους ή/και τις επιθεωρήσεις που του
αναγγέλλονται τόσο από την Αρμόδια Αρχή ή την Αρχή Ελέγχου.
3.3. Εντούτοις σε περιπτώσεις που θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες
και τεκμηριωμένες, ο ΟΕ&Π δύναται να αιτηθεί την μετάθεση του
αναγγελθέντος ελέγχου ή της αναγγελθείσας επιθεώρησης ή σε άλλη
ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να μετατίθεται πέραν των 15 ημερολογιακών
ημερών από την αρχικώς αναγγελθείσα ημερομηνία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
μη αιτιολογημένη προσπάθεια μετάθεσης της αναγγελθείσας επιθεώρησης
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νοείται ως άρνηση και υπόκειται στις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15
της ΥΑ…………………………………/2016.
3.4. Οφείλει να παρέχει στη Κεντρική Αρμόδια Αρχή και στην Αρχή Επίβλεψης
την πρόσβαση στα γραφεία, τις εγκαταστάσεις καθώς και να παράσχει κάθε
αρωγή που αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες που του
εκχωρούνται με την παρούσα, τους ατομικούς φακέλους των ενταγμένων σε
αυτόν επιχειρηματιών, τα λογιστικά στοιχεία και αρχεία ή/και οτιδήποτε άλλο
στοιχείο διευκολύνει τους σκοπούς της επιθεώρησης/ ελέγχου.
3.5. Εξασφαλίζει ότι η φύση και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του,
προς τους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, δεν παραβιάζουν:
3.5.1.την τήρηση των απαιτήσεων , των κανόνων παραγωγής, μεταποίησης,
επισήμανσης, διακίνησης, εισαγωγής ή/και εξαγωγής από Τρίτες Χώρες,
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που εμπίπτουν στη κείμενη ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, και
3.5.2. τους κανόνες διαχείρισης του κοινοτικού λογοτύπου και σήματος, ή/και
του εθνικού σήματος, κατά την διαφήμιση, ή κατά τις προωθητικές ενέργειες, ή
με κάθε άλλη συναφή ενέργεια, των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που
εμπίπτουν στη κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική
παραγωγή.
3.6.Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρίζει στην Ηλεκτρονική Βάση
Δεδομένων, του άρθρου της ΥΑ αριθ. ………………………….…/2016, όλα τα
προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν στον κάθε συμβαλλόμενο μαζί του
επιχειρηματία , εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην εν λόγω ΥΑ και να
μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων που
προβλέπονται στη κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική
παραγωγή.
3.7.Οφείλει να τηρεί τους κανόνες της εμπιστευτικότητας και της
αντικειμενικότητας.
3.8. Οφείλει να επικοινωνεί με όλους τους εγκεκριμένους ΟΕ&Π και τις
Αρμόδιες Αρχές , όπως αυτές καθορίζονται στην
της ΥΑ
………………………….…/2016, για τους σκοπούς της ενημέρωσης, στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 92 του Καν.889/2008 της Επιτροπής.
3.9. Οφείλει να καταβάλλει ,εντός των καθοριζομένων , κάθε φορά, προθεσμιών,
τα τέλη που αντιστοιχούν στις διαδικασίες της επίβλεψης τους, στον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που καταρτίζει και εγκρίνει με
σχετική απόφαση το Υπουργείο.
3.10. Κάθε έκτακτος έλεγχος/επιθεώρηση που προκύπτει από υπαιτιότητα του
ΟΕ&Π (π.χ. επιβεβαίωση διορθώσεων/διορθωτικών ενεργειών λόγω
διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του ΟΕ&Π), βαρύνει τον ΟΕ&Π και κοστολογείται
στα500 € / ημέρα ελέγχου ή/και επιθεώρησης και επιπρόσθετα επιβαρύνεται
με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων της Ομάδας ελέγχου/επιθεώρησης
που υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική νομοθεσία .
4. Διαχείριση των ατομικών φακέλων, των συμβεβλημένων με τον ΟΕ&Π,
επιχειρηματιών
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Όσον αφορά τη διαχείριση των ατομικών φακέλων των ελεγχόμενων από τον
συμβαλλόμενο ΟΕ&Π ισχύουν τα εξής:
4.1. Ο ΟΕ&Π οφείλει να τηρεί τον ατομικό φάκελο, κάθε επιχειρηματία που
συμβάλλεται μαζί του για ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης, για
τουλάχιστον 5 χρόνια.
4.2. Σε περίπτωση αιτήματος επιχειρηματία για μεταγραφή από τον ΟΕ&Π σε
άλλο εγκεκριμένο ΟΕ&Π και με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι απαιτήσεις που
αναφέρονται στα εδάφια α,β και γ, της παρ. 2, του άρθρου 10 της ΥΑ
……………………..…/2015, ο ΟΕ&Π οφείλει να διαβιβάσει τον πλήρη ατομικό
φάκελο του αιτούμενου για μεταγραφή επιχειρηματία εντός της προθεσμίας
που καθορίζεται στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου της ως άνω ΥΑ με τα πρωτότυπα
έγγραφα.
4.3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΟΕ&Π
στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και εφόσον κάθε ελεγχόμενος και
αντισυμβαλλόμενος με τον ΟΕ&Π επιχειρηματίας, αιτείται την μεταγραφή του
σε άλλο ΟΕ&Π με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτήσεων της παρ. 8 εδάφια
α, β και γ του άρθρου7 της ΥΑ ………………….……/2016.
4.4. Στις περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης ή οριστικής άρσης της άδειας
λειτουργίας του ΟΕ&Π στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, οφείλει άμεσα να
ενημερώνει γραπτώς τους συμβαλλόμενους με αυτόν επιχειρηματίες σχετικά με
την δημιουργηθείσα κατάσταση και να αναφέρει ρητά το δικαίωμα τους,
εφόσον το επιθυμούν, να καταγγέλλουν τη σχετική σύμβασή τους, προκειμένου
να μεταγραφούν σε άλλο εγκεκριμένο ΟΕ&Π της αρεσκείας τους, σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα καθώς και τις σχετικές διατάξεις
της ΥΑ
………………….…/2016.
4.5.Σε περίπτωση οριστικής άρσης της άδειας λειτουργίας του ΟΕ&Π στον τομέα
της βιολογικής παραγωγής, οφείλει, εντός προθεσμίας που θέτει το Υπουργείο,
να παραδώσει τον ατομικό φάκελο του κάθε αντισυμβαλλόμενου με αυτόν
επιχειρηματία προκειμένου να μεταγραφεί σε άλλον εγκεκριμένο ΟΕ&Π. Στην
περίπτωση αυτή οι τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον επιχειρηματία
ισχύουν και μετά την μεταγραφή του.
5. Νομικές ευθύνες του ΟΕ&Π
5.1.Ο ΟΕ&Π είναι νομικά υπεύθυνος έναντι του Υπουργείου για όλες τις άμεσες
ή έμμεσες οικονομικές ζημιές που τεκμηριωμένα προκαλεί εκούσια ή εξ
αμελείας σε περιπτώσεις καταφανών παραβάσεων της ισχύουσας Ενωσιακής
και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της βιολογικής παραγωγής ή στις
περιπτώσεις αθέτησης / παραβίασης των υποχρεώσεων που περιγράφονται
στην παρούσα συμφωνία.
5.2. Ο ΟΕ&Π οφείλει να διαθέτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, το ύψος της οποίας
θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον αριθμό των συμβεβλημένων μαζί του
επιχειρηματιών και με ελάχιστο ποσό τα 100.000€.
6. Τιμολογιακή Πολιτική του ΟΕ&Π
Ο ΟΕ&Π οφείλει να αναρτά στην ιστοσελίδα του τον ισχύοντα τιμοκατάλογο και
να αναγράφει σ`αυτόν σαφώς την εφαρμοστέα πολιτική όσον αφορά στις
παρεχόμενες εκπτώσεις.
7. Ειδικοί όροι
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7.1.Η παρούσα συμφωνία καθίσταται ενεργή από την ημερομηνία υπογραφής
της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του πέμπτου ημερολογιακού έτους που
ακολουθεί το έτος της υπογραφής και ανανεώνεται για τα επόμενα πέντε (5)
χρόνια ,εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι χορήγησης της άδειας λειτουργίας του
ΟΕ&Π που αναφέρονται στο άρθρο 7 της ΥΑ ………………….…/2016 ή εκτός αν
υπάρξει έγγραφη καταγγελία από το οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο μέρος.
7.2. Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας
συμφωνίας στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:
α) Αν ο ΟΕ&Π αποτύχει, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας να διορθώσει
τις συμφωνηθείσες διορθώσεις/ διορθωτικές ενέργειες που αφορούν σε
διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 27 του
Καν.(ΕΚ) 834/07.
β) Αν διαπιστωθεί κατά την διάρκεια επιθεώρησης από τα αρμόδια Κοινοτικά
Όργανα Ελέγχου ότι δεν συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία που διέπει
την βιολογική παραγωγή.
γ) Αν ο ΟΕ&Π απολέσει προσωρινά ή οριστικά τη διαπίστευση του από τον
Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης ή άλλο Φορέα Διαπίστευσης.
δ) Στην περίπτωση που ΟΕ&Π αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που
επηρεάζουν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των διενεργούμενων
ελέγχων/επιθεωρήσεων του.
ε) Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή πώληση του ΟΕ&Π.
στ)Στις περιπτώσεις που μετά από δύο συνεχείς γραπτές προειδοποιήσεις δεν
προβαίνει σε καταβολή των οικονομικών του υποχρεώσεων που προκύπτουν
από τα σημεία 3.9. και 3.10. της παρούσας.
8.Ο ΟΕ&Π στις περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμορφώσεων της κείμενης
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας οφείλει να αποδέχεται την επιβολή των
κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, διορθώσεων ή αντίστοιχα τα κυρωτικά μέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 14 της ΥΑ ……………………..…/2016.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΕ&Π
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κωδικός αριθμός συμβαλλόμενου/νης
επιχειρηματία/εταιρείας:
(ο εν λόγω κωδικός πρέπει να αναφέρεται σε
όλα τα εκδιδόμενα έγγραφα του ΟΕ&Π)

Αριθμός πρωτοκόλλου του ΟΕ&Π:

Σήμερα, ……/ …../ 201..….στην/ον/α ……………………………………(Δήμος/ ΔΔ), μεταξύ του
Οργανισμού

Ελέγχου

και

Πιστοποίησης

βιολογικών

προϊόντων

με

την

επωνυμία…………………………………………………………………..…………. ο οποίος εδρεύει στον
(Δήμος/

ΔΔ)

………………………………………….………

…………………………….…………………………….......……
………………………,

νομίμως

……………………..στην

οδό

(αριθμός)

……………

(Ταχ.Κώδ.)

εκπροσωπούμενου

από

τον/την

……………………………………………..………………..καλούμενος εφεξής χάριν συντομίας «ΟΕ&Π»,
και του επιχειρηματία με τα στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΑΦΜ
ΔΟΥ

ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
τηλ.,Fax, email

Ή στην περίπτωση επιχείρησης

με τα στοιχεία:…………………………………………, που

εκπροσωπείται νόμιμα από (επωνυμία ΟΕ&Π) ……………………..………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΦΜ
ΔΟΥ

ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
τηλ.,Fax, e-mail
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΦΜ
ΔΟΥ

ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
τηλ.,Fax, email
Οι οποίοι εφεξής
«συμβαλλόμενοι»,

αναφέρονται

ως

«επιχειρηματίας»

και

από

κοινού,

αφού έλαβαν υπόψη :
1. Την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπουν τη βιολογική παραγωγή,
παρασκευή, διακίνηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση καθώς και την επισήμανσή των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ
αριθ.……………/2015 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.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ
που αφορά στη λήψη των
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)834/2007 του
Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91», του
Κανονισμού(ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Καν.(ΕΚ)834/2007»,Καν.(ΕΚ)1235/2008 της Επιτροπής «για τον
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007του
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες
χώρες», όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
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 ΟΕ&Π)_______________________, όπως ισχύουν σήμερα που
υπογράφεται η παρούσα σύμβαση.)(Προσαρμογή στα δεδομένα του κάθε ΟΕ&Π)

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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 1του Καν.(ΕΚ) 834/2007του Συμβουλίου, καθώς
και την τήρηση και την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που διέπουν το Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.),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 νομοθεσία.
Επιπρόσθετα στοχεύει στη δημιουργία των εκείνων 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.
Β. Αντικείμενο
Με την παρούσα σύμβαση ο (επωνυμία ΟΕ&Π)…………………………. αναλαμβάνει την
υποχρέωση να ελέγχει, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, την
εκμετάλλευση του επιχειρηματία με τη διενέργεια ενός τουλάχιστον υποχρεωτικού
ετήσιου φυσικού πλήρους ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 27 του
Καν.(ΕΚ)834/2007 της Επιτροπής, στα άρθρα 65 και 90 του Καν.(ΕΚ)889/2008 του
Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΥΑ αριθ.……………/2015
του ΥΠΑΑ&Τ , στον αντισυμβαλλόμενο επιχειρηματία. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να
διενεργείται εντός της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργουμένων ειδών
ή εφόσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής, εντός του τρέχοντος έτους
εκτροφής, ή εφόσον πρόκειται για μονάδα παρασκευής, εντός της τρέχουσας
παρασκευαστικής περιόδου με τουλάχιστον μια επιτόπια επίσκεψη τον χρόνο και 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.……………/2015 του
ΥΠΑΑ&Τ , όπως ισχύουν κάθε φορά. Επιπρόσθετα δύναται να προβαίνει σε
δειγματοληψίες για την ανίχνευση μη επιτρεπομένων, στη βιολογική παραγωγή, ουσιών
και προϊόντων βάσει του συστήματος ανάλυσης κινδύνου που εφαρμόζει.
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 κατά την έννοια του ν.1599/1996 ότι τα στοιχεία της
εκμετάλλευσης καθώς και η δήλωση με την περιγραφή της δραστηριότητας της
επιχείρησης είναι πλήρη και αληθή.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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2) Κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στον (επωνυμία ΟΕ&Π)…………………..,
…………………….οποιαδήποτε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
3) 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.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ καθώς και
(τον εκάστοτε ισχύοντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής
Παραγωγής και τον Ειδικό Κανονισμό Χρήσης Λογοτύπου του (επωνυμία
ΟΕ&Π)…………………..,συμφωνεί να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς).
4) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων των
Καν.(ΕΚ)834/2007,Καν.(ΕΚ) 889/2008,Καν.(ΕΚ) 1235/2008και της ΥΑ αριθ.……………/2015
του ΥΠΑΑ&Τ . Χρησιμοποιεί την πιστοποίηση μόνο για να αποδείξει ότι τα προϊόντα
είναι πιστοποιημένα ως προς την συμμόρφωση τους με την ανωτέρω αναφερόμενη
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
5) 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.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ , την επιβολή των κυρώσεων που
προβλέπονται από το σύστημα κυρώσεων της ΥΑ αριθ.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ.
6) 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.
7) Τηρεί τα τυχόν προβλεπόμενα για τη δραστηριότητά του βιβλία, όπως αυτά
ειδικότερα αναφέρονται στους Καν.(ΕΚ)834/2007, Καν.(ΕΚ)889/2008 και Καν.(ΕΚ)
1235/2008 και στην εθνική Νομοθεσία.
9) Δέχεται κάθε επιθεώρηση που ορίζει ο(επωνυμία ΟΕ&Π)………………….., …………………..,
τακτική ή έκτακτη, μετά ή άνευ προειδοποιήσεως.
10) Παρέχει στον(επωνυμία ΟΕ&Π)…………………..,οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται
αναγκαία για την επιθεώρηση.
11) Υπογράφει τα πρακτικά λήψης δειγμάτων για εργαστηριακές αναλύσεις.
12) Κατά τον επιτόπιο έλεγχο υποχρεούται να παρευρίσκεται ο ίδιος ή
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στη μονάδα. Επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο
προσωπικό του (επωνυμία ΟΕ&Π)…………………..,την πρόσβαση στους χώρους
αποθήκευσης, παραγωγής ή παρασκευής, στα λογιστικά ή άλλα βιβλία και τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για την ολοκλήρωση του
ελέγχου. Δέχεται τους όρους αυτής της συμφωνίας για κάθε δραστηριότητα και προϊόν
της μονάδας ανεξάρτητα αν είναι ενταγμένα στο σύστημα πιστοποίησης του(επωνυμία
ΟΕ&Π)…………………..,ή όχι.
13) Στην περίπτωση που η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου στη μονάδα, τακτικού ή
έκτακτου-αιφνιδιαστικού, μετά ή άνευ προειδοποιήσεως, 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.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ για την επιβολή των
προβλεπομένων κυρώσεων.
14) Δεν δύναται να ζητήσει την αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας επίσκεψης
ελέγχου, εφόσον πρόκειται για έκτακτο έλεγχο.
15) Συνυπογράφει κατά τον επιτόπιο έλεγχο στη μονάδα τα έντυπα που του
επιδεικνύονται
από
το
εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
του
(επωνυμία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΟΕ&Π)………………….., διατυπώνοντας αιτιολογημένα πάντοτε τυχόν επιφυλάξεις του. Η
άρνηση συνυπογραφής των εντύπων του (επωνυμία ΟΕ&Π)………………….., θεωρείται ως
άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη
διαδικασία στην ΥΑ αριθ. χχχχχχ για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
16) Δεν χρησιμοποιεί κατά τρόπο μη νόμιμο ή παραπλανητικό τα αποδεικτικά έγγραφα
συμμόρφωσης που του χορηγεί ο (επωνυμία ΟΕ&Π)………………….., μέσω της ΗΒΔ
τουΥΠΑΑ&Τ με τα οποία βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις της βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στους Καν.(ΕΚ) 834/2007,
Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008.Στην περίπτωση δε που ο ανωτέρω τρόπος
χρήσης των αποδεικτικών εγγράφων συμμόρφωσης προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη ή
δυσφήμιση του(επωνυμία ΟΕ&Π)…………………..,ο επιχειρηματίας θα ευθύνεται σε
αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
17) Δηλώνει στις εμπορικές συναλλαγές του με τρίτους μόνο τα προϊόντα που
πιστοποιούνται σύμφωνα με τους Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ)
1235/2008.
18) Δύναται να ζητήσει την επιβεβαίωση των πορισμάτων των επιτόπιων ελέγχων και
των εργαστηριακών αναλύσεων.
19)Καταβάλει ετησίως το ποσό που αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο “Οικονομικοί
Όροι’’, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Σύμβασης, για το κόστος των
παρερχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης. Το ποσόν αυτό περιλαμβάνει και τους
δειγματοληπτικούς ελέγχους του 5%. Το ποσόν αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται
ετησίως, κατόπιν γραπτής σύμφωνης γνώμης του αντισυμβαλλόμενου επιχειρηματία. Οι
τρόποι καταβολής ορίζονται στο συνημμένο έγγραφο “Οικονομικοί Όροι’’.
20)Συμφωνεί ότι οι εκπρόσωποι του(επωνυμία ΟΕ&Π)………………….., και αντιπρόσωποι
από Φορέα Διαπίστευσης ή τις αρμόδιες αρχές 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.
21)Οφείλει να πληροφορεί τον(επωνυμία ΟΕ&Π)…………………..,για οποιαδήποτε
πραγματοποιηθείσα αλλαγή στις απαιτούμενες συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων, την παροχή των υπηρεσιών ή/και την παραγωγή και διακίνηση των
προϊόντων που αφορά στην πιστοποιημένη δραστηριότητα. Οποιαδήποτε μεταβολή στο
πεδίο εφαρμογής της χορηγηθείσας πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιείται άμεσα
στον(επωνυμία ΟΕ&Π)……………………….., συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης
πληροφορίας όπως αποτελέσματα και κυρώσεις από αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς,
λήξη αδειοδοτήσεων λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και επιπτώσεις από
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως ατυχήματα και φυσικές ή μη καταστροφές.
Οφείλει να κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εξέταση παραπόνων και τη
συμμετοχή παρατηρητών, όταν απαιτείται.
22) Οφείλει να τηρεί αρχεία και να αναφέρει στον (επωνυμία
ΟΕ&Π)……………………………...., οποιεσδήποτε καταγγελίες λαμβάνει και αφορούν στην
λειτουργία του και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής που
περιέχεται στο Αποδεικτικό έγγραφο
Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων
περιστατικών ανάκλησης προϊόντων ή περιστατικών όπου προέκυψε ζημία στο τελικό
χρήστη από τις ανωτέρω δραστηριότητες. Επίσης οφείλει να ενημερώνει άμεσα
τον(επωνυμία ΟΕ&Π)………………….., για τυχόν μη θετικά 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
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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.
23) Ο Επιχειρηματίας έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Κόστος Ελέγχου και
Πιστοποίησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό προκύπτει από τον Τιμοκατάλογο
υπηρεσιών του(επωνυμία ΟΕ&Π)…………….………………….., όπως τροποποιείται και ισχύει
κάθε φορά και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
24) Ο Επιχειρηματίας εξουσιοδοτεί τον (επωνυμία ΟΕ&Π)…………….………………….., για
την καταχώρηση των στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση στην ΗΒΔ σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην ΥΑ αριθ.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ.
Ε. Αποτελέσματα Ελέγχων και Ενστάσεις
Στην περίπτωση που ο Επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα του ελέγχου,
προβαίνει σε γραπτή ένσταση προς τον(επωνυμία ΟΕ&Π) ………………….…………………..,
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 ΟΕ&Π)………………………………
Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αντιδείγματος δικαιώσουν τον Επιχειρηματία,
του επιστρέφονται τα χρήματα που έχει δαπανήσει για τον επανέλεγχο των δειγμάτων.

ΣΤ. Υποχρεώσεις
Ο (επωνυμία ΟΕ&Π) ……………………………….……
1) Διενεργεί με την υπογραφή της παρούσας έλεγχο επαλήθευσης των δηλωθέντων
στοιχείων της εκμετάλλευσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί, και συντάσσει εντός
(αναγράφεται το χρονικό διάστημα…………πχ δύο μήνες)έκθεση, στην οποία
προσδιορίζονται οι ελλείψεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η έκθεση
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους .
2) Διενεργεί ένα τουλάχιστον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση ανά έτος, καθώς και
αιφνιδιαστικούς ελέγχους, σύμφωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης κινδύνου .
3) 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.
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.
4) Δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από
ελαττωματικά προϊόντα της επιχείρησης
5) Ενημερώνει την ΗΒΔ σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται
αριθ.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ.

στην ΥΑ

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 ΟΕ&Π)………………………..……………. 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 ΥΑ
αριθ.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ.
3) Στην περίπτωση που μετά την καταγγελία της σύμβασης ο Επιχειρηματίας συνάψει
σύμβαση με άλλο Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης, ο(επωνυμία
ΟΕ&Π)………………………………….. ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στην ΥΑ
αριθ.……………/2015 του ΥΠΑΑ&Τ.
Η. Τροποποίηση της Σύμβασης
Σε κάθε περίπτωση που ο επιχειρηματίας προσθέτει η αφαιρεί έκταση καλλιεργούμενης
γης ή /και αριθμό ζώων ή τροποποιεί τις δραστηριότητες που καλύπτει η παρούσα
σύμβαση,
ενημερώνει
άμεσα
τον(επωνυμία
ΟΕ&Π)……………….……………………
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 το ελληνικό δίκαιο. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των
συμβαλλομένων ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από
την εφαρμογή της παρούσας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια ……….
Ι. Ενστάσεις/Παράπονα
Οποιαδήποτε ένσταση ή παράπονο, σε σχέση με τη διαδικασία πιστοποίησης, θα
τακτοποιείται σύμφωνα με τη Διαδικασία Παραπόνων και Ενστάσεων του (επωνυμία
ΟΕ&Π) …………………………………., η οποία κοινοποιείται στον “Συμβαλλόμενο Πελάτη’’ με
ευθύνη του ο(επωνυμία ΟΕ&Π) …………………………….. λαμβάνει μέριμνα ώστε να τηρείται
ενήμερος ο “Συμβαλλόμενος Πελάτης’’ σχετικά με την εξέλιξη και τη πορεία εξέτασης
και επίλυσης της ένστασης ή/και του παραπόνου.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για τον/την …………………………..
Ο Επιχειρηματίας

……………………………………………………
(σφραγίδα, ονοματεπώνυμο,
υπογραφή)

………………………………………………..…..
(σφραγίδα, ονοματεπώνυμο,
υπογραφή)
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