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Αθήνα, 19/12 /2014
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1.

Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας
Τμήματα Α’& Β’
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 101 76
Πληροφορίες: Π. Καστάνης
Ε. Σταυριανός , Α. Περδικάρης
Τηλ.: 210212 8140, 8149, 8120
Fax: 210 212 5921

2.

Διεύθυνση Πληροφορικής
Τμήμα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 381 &Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας: 11143
Πληροφορίες: Κ. Μουντή
Τηλ.: 210 2125332
Fax: 210 2019611

Θέμα: «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»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παράγραφος 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32/11-2-2014)
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων»
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005
«κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’
98)
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91»
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3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «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» και ιδίως το άρθρο 92β.
4. Το υπ. αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1228/21-02-2014 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου
92β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 92β του Καν (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει,
για τη δημοσίευση πληροφοριών για κάθε επιχείρηση που είναι ενταγμένη στο
σύστημα ελέγχου του Καν (ΕΚ) 834/2007 (εφεξής επιχείρηση), μέσω της
δημιουργίας Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων (εφεξής ΗΒΔ).
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται για κάθε επιχείρηση που είναι ενταγμένη στο σύστημα
ελέγχου του Καν (ΕΚ) 834/2007 (εφεξής σύστημα ελέγχου) και συμμετέχει στις
δραστηριότητες οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής των
προϊόντων του άρθρου 1 παρ. 2 του Καν (ΕΚ) 834/2007. Ισχύουν οι εξαιρέσεις της
παρ. 3 του άρθρου 1 και των εδ. β και γ του άρθρου 42 του ίδιου Κανονισμού.
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές και φορείς
1. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου ορίζεται ως κεντρική αρμόδια
αρχή για την ορθή εφαρμογή της παρούσας.
2.Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου ορίζεται ως αρμόδια αρχή:
α) για τη δημιουργία, την διαχείριση της ΗΒΔ και την ανάρτηση του περιεχομένου
της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
β) για τις διορθώσεις των στοιχείων που αφορούν στις εγγραφές της ΗΒΔ, κατόπιν
έγγραφης και τεκμηριωμένης εισήγησης της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας
του Υπουργείου.
3. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - “ΔΗΜΗΤΡΑ”» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)
ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την επαλήθευση της ορθής καταχώρισης των
δεδομένων εκ μέρους των ΟΕ&Π.
4. Ο κατά περίπτωση υπεύθυνος Oργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων
βιολογικής γεωργίας (εφεξής ΟΕ&Π) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την εισαγωγή,
τη συνεχή και την άμεση επικαιροποίηση, την εξασφάλιση της ορθότητας και
πληρότητας όλων των καταχωριζόμενων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ΗΒΔ.
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Άρθρο 4
Καταχώριση και δημοσίευση στοιχείων
1. Για τη δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούν οι Καν (ΕΚ) 834/2007 και
889/2008 ιδρύεται και λειτουργεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου
ΗΒΔ.
2. Για κάθε επιχείρηση του άρθρου 2 καταχωρίζονται στην ΗΒΔ τα στοιχεία που
αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ του Καν (ΕΚ) αριθ. 889/08. Η δημοσίευση των
στοιχείων επιτυγχάνεται με την ανάρτηση του περιεχομένου της ΗΒΔ στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (εφεξής Υπουργείο)
στο διαδίκτυο.
3. Η καταχώριση των στοιχείων για κάθε επιχείρηση στην ΗΒΔ, γίνεται από τον
ΟΕ&Π, με τον οποίο έχει αυτή συνάψει σύμβαση για την υπαγωγή της στο σύστημα
ελέγχου, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Καν (ΕΚ) αριθ. 834/07. Η καταχώριση των
εν λόγω στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο ΟΕ&Π ανά
δραστηριότητα και άμεσα, πάντως όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
τη σύναψη της σύμβασης ένταξης στο σύστημα ελέγχου με την επιχείρηση.
4. Μετά την πραγματοποίηση στην επιχείρηση του ετήσιου πλήρους επιτόπιου
ελέγχου ή μετά από οποιονδήποτε άλλο έλεγχο, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 του
Καν (ΕΚ) 834/2007 και 65 του Καν (ΕΚ) 889/2008, ή μετά την τροποποίηση κάθε
στοιχείου που περιλαμβάνεται στην ΗΒΔ, ο ΟΕ&Π υποχρεούται να προβεί σε
επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
5. Κατά την καταχώριση των στοιχείων για κάθε επιχείρηση στην ΗΒΔ θα
καταχωρίζεται αυτομάτως η ημερομηνία εισαγωγής τους και θα δίδεται μοναδικός
αριθμός εγγραφής. Μετά την καταχώριση θα είναι δυνατή η εκτύπωση αποδεικτικού
εγγράφου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 του Καν (ΕΚ) 834/07, με την μορφή του
υποδείγματος του Παραρτήματος ΧΙΙ του Καν (ΕΚ) 889/2008, το οποίο θα φέρει ως
στοιχείο ταυτοποίησης τον μοναδικό αριθμό εγγραφής. Με την έκδοση του
αποδεικτικού εγγράφου ο ΟΕ&Π βεβαιώνει ότι η επιχείρηση υπόκειται στο σύστημα
ελέγχου και ότι οι δραστηριότητές της ελέγχθηκαν και πληρούν τις απαιτήσεις των
Καν (ΕΚ) 834/07 και Καν (ΕΚ) 889/08, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Σύμφωνα με
το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 889/08, λόγω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πιστοποίησης
δεν απαιτείται υπογραφή του εκτυπωμένου αποδεικτικού εγγράφου.

Άρθρο 5
Κυρώσεις
1. Για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλονται στους ΟΕ&Π οι
κυρώσεις της παρ. 2 σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της αριθ. 245090/2006 ΚΥΑ.
2. Συγκεκριμένα επιβάλλονται στους ΟΕ&Π οι κάτωθι κυρώσεις:
α) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταχώρισης ή επικαιροποίησης των στοιχείων,
πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών, διοικητικό πρόστιμο ποσού 100 ευρώ ανά
επιχείρηση και ανά ημέρα καθυστέρησης και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριάντα
(30) ημερών.
β) Αν η καθυστέρηση της περίπτ. α υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες ανακαλείται η
έγκριση της δραστηριότητάς του για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά την κρίση της
αρμόδιας επιτροπής, προκειμένου να προβεί αυτός στην εκτέλεση όλων των
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και στην καταχώριση ή επικαιροποίηση των
στοιχείων
γ) Σε περίπτωση που ο ΟΕ&Π δεν προβεί στην εκτέλεση όλων των αναγκαίων
διορθωτικών μέτρων και στην καταχώριση ή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στο
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ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την περίπτ. β, αίρεται η έγκριση της
δραστηριότητάς του, κατ’ εφαρμογή της περίπτ. δ της παρ.5 και της περίπτ. δ της παρ
9 του άρθρου 27 του Καν (ΕΚ) 834/2007.
Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι ΟΕ&Π υποχρεούνται να καταχωρίσουν στην ΗΒΔ τα στοιχεία των ήδη
συμβεβλημένων με αυτούς επιχειρήσεων εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 107/2014 (Α΄174), όπου στις διατάξεις της
παρούσας αναφέρονται η «Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας.» και η «Διεύθυνση
Πληροφορικής.» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, νοούνται
αντίστοιχα η «Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής» και η
«Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» αυτού.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
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