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Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−

μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί 
του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊ−
όντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και τέθηκε σε ισχύ. 

β. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κ.ά. διατάξεις» (Α45).

γ. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α’ 34), 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρ. 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 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 (Α’ 101).

δ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α’ 280). 
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεις συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

2. Του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) Κεφ.Γ. «Σύ−
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Δ/νσεων και θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γε−
ωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» ΑΕ 
και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 29, παράγραφοι 9, 10, 11, 12, και 13 
του ν. 3147/2003 (Α΄135) περί «Ρύθμισης θεμάτων αγρο−

τικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και 
αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, σύστασης Διεύθυνσης 
Βιολογικής Γεωργίας και άλλων διατάξεων». 

3. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 
24ης Ιουνίου 1991, (L 198) «περί του βιολογικού τρό−
που παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχε−
τικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη 
διατροφής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως 
συμπληρώθηκε για τα κτηνοτροφικά προϊόντα με τον 
Kαν. (ΕΚ) 1804/1999 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 
1999 (L 222).

4. Τον Καν. (ΕΚ) 1788/2001 της Επιτροπής της 7ης Σε−
πτεμβρίου 2001 περί της θέσπισης των λεπτομερειών 
εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιη−
τικό ελέγχου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου 
της 24ης Ιουνίου 1991, (L 198).

5. Τον Καν. (ΕΟΚ) 94/1992 της Επιτροπής της 14ης 
Ιανουαρίου 1992 (L 11) περί θεσπίσεως λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρί−
τες χώρες που προβλέπεται στον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 
του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, (L 198) περί του 
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα 
και στα είδη διατροφής.

6. Τον Καν.(ΕΚ)1452/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυ−
γούστου 2003 (L206) για τη διατήρηση της παρέκκλισης 
που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοι−
χείο α) του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 
24ης Ιουνίου 1991, (L 198) «περί του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη δια−
τροφής» 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3147/2003 (Α΄135) 
περί «Ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζη−
τημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων 
κτηνοτρόφων». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 256202/12.9.2003 
(ΦΕΚ 1300/Β/12.9.2003) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Διάρθρωση, 
αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσε−
ων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής 
Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου 
Γεωργίας».
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9. Τις διατάξεις της 2007892/461/27.5.1998 (ΦΕΚ 606/
Β/1998) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πό−
ρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια 
της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών».

10. Τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 
527/Β/2004) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

11. Την ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος ελέγ−
χου του βιολογικού τρόπου παραγωγής για τα προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμ−
βουλίου όπως συμπληρώθηκε με τον Καν.(ΕΕ) 1804/1999 
του Συμβουλίου για τη ζωική παραγωγή, και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και που στα επόμενα άρθρα 
της παρούσας θα αναφέρεται ως ο «Κανονισμός»,.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: 
 1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 

«Kανονισμού».
 2. Για προϊόντα που δεν καλύπτονται από κανόνες 

παραγωγής, για είδη ζώων που δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα VIII του Κανονισμού καθώς και για τα 
προϊόντα τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπο−
νηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, εφεξής στην παρούσα καλούμενο 
χάριν συντομίας ΥΑΑ&Τ, εθνικοί κανόνες για αυτά ή 
έχουν αναγνωρισθεί ιδιωτικά πρότυπα ή πρότυπα άλλων 
Κρατών−Μελών.

 3. Υποχρεωτικά από κάθε επιχειρηματία ο οποίος 
παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει ή εισάγει από τρίτη 
χώρα τα προϊόντα που ορίζονται στην παραγ. 1 και 2 
του παρόντος άρθρου με σκοπό τη μεταγενέστερη δι−
άθεσή τους στο εμπόριο ή όποιος διαθέτει στο εμπόριο 
παρόμοια προϊόντα [αρ.8,παρ.1 Καν.].

 4. Ο όρος αποθήκευση αναφέρεται στην δραστηρι−
ότητα της αποθεματοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας με σκοπό την πώληση σε τρίτους και όχι απ’ 
ευθείας στον τελικό καταναλωτή. 

Άρθρο 3
 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Το σύστημα ελέγχου στο οποίο υπόκεινται οι «επιχει−
ρηματίες» που έχουν ενταχθεί στο σύστημα βιολογικού 
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
διαχειρίζονται η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ο Ορ−
γανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προ−

ϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές, 
και οι ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης 
(ΟΕ&Π) που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.5 και 11 
του άρθρου 9 του «Κανονισμού» και εγκρίνονται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 Άρθρο 4
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Α.Α.&Τ.:

 Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπ.Α.Α.&Τ.:
 1. Ασκεί την εποπτεία του Συστήματος Ελέγχου, 

πραγματοποιώντας εποπτικούς ελέγχους σε όλα τα 
στάδια του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, για 
τη διαπίστωση της αποτελεσματικής, αντικειμενικής 
και αξιόπιστης λειτουργίας του. Είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α και 15 του 
«Κανονισμού», του άρθρου 13 του Καν.(ΕΕ)1452/2003 και 
συμμετέχει στην επιτροπή του άρθρου 14 του «Κανο−
νισμού». Με απόφαση του Υπουργού Α.Α.& Τροφίμων 
καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την ενέργεια των εποπτικών ελέγχων από την Δι−
εύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ.

 2. Χορηγεί τις άδειες παρέκκλισης για τη χρησιμοποί−
ηση πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν έχει παραχθεί 
με βιολογικό τρόπο σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)1452/2003 
και τηρεί το αντίστοιχο μητρώο.

 3. Εγκρίνει αιτήματα επιχειρηματιών για μείωση ή 
επιμήκυνση της περιόδου μετατροπής, ύστερα από αι−
τιολογημένη γνώμη του υπεύθυνου για τον έλεγχό των 
επιχειρηματιών Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή του πα−
ραρτήματος Ι, του «Κανονισμού»

 4. Εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ τους κανόνες πα−
ραγωγής, παρασκευής, σήμανσης, ελέγχου, πιστοποί−
ησης, αποθήκευσης, συντήρησης και εμπορίας, για τα 
προϊόντα του άρθρου 2, παρ. 2, της παρούσας. Επίσης, 
δύναται να εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ τα της ανα−
γνωρίσεως και αποδοχής των ιδιωτικών προτύπων στα 
εν λόγω προϊόντα. 

 5. Τηρεί μητρώο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας και χορηγεί έναν κωδικό αριθμό σε κάθε ένα 
εξ αυτών, σύμφωνα με την παρ. 6α, του άρθρου 9, του 
«Κανονισμού», και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή. 

 6. Συντάσσει ενιαίο τύπο σύμβασης την οποία θα 
συνάπτει ο επιχειρηματίας με τον ΟΕ&Π. Ο τύπος της 
σύμβασης αυτής είναι ενιαίος ως προς τα ελάχιστα ση−
μεία που διασφαλίζουν την εφαρμογή του «Κανονισμού» 
και τις τροποποιήσεις του και καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού ΑΑ& Τροφίμων

 7. Εκπονεί ενιαίο έγγραφο πιστοποίησης, για τα 
προϊόντα βιολογικής γεωργίας, το οποίο χορηγούν 
υποχρεωτικά όλοι οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης στους «επιχειρηματίες» με τους 
οποίους έχουν συμβληθεί, σύμφωνα με την παραγ. 3.1 
του άρθρου 6 της παρούσης. Ο τύπος το περιεχόμενο 
και ο χρόνος έκδοσης του εγγράφου αυτού κατά πε−
ρίπτωση, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ& 
Τροφίμων

 8. Εκπονεί το έντυπο γνωστοποίησης της έναρξης 
δραστηριότητας των «επιχειρηματιών» (Παράρτημα Ι 
της παρούσας), το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
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τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IV του 
«Κανονισμού». Το έντυπο αυτό διατίθεται από τις Δι−
ευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων. 

 9. Εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ& Τροφίμων, μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, για την έκδοση 
απόφασης ισοδυναμίας των κανόνων βιολογικής πα−
ραγωγής, παρασκευής και ελέγχου που εφαρμόζονται 
από τον ΟΕ&Π στην τρίτη χώρα .

 10. Συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Πρωτοβάθ−
μια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή εξέτασης Παρατυπιών 
& Παραβάσεων( Π&Π ) του άρθρου 10 της παρούσης. 
Συγκαλεί τις επιτροπές αυτές και γνωστοποιεί τα απο−
τελέσματα των εν λόγω Επιτροπών στους ενδιαφερό−
μενους .

 11. Σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και τον Οργανισμό 
Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
& Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπ.Α.Α&Τ. καταρτίζει 
προγράμματα εκπαίδευσης των αγροτών στην τεχνική 
παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας και ενημε−
ρώνει το καταναλωτικό κοινό για τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 5
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕ−

ΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)

 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ορίζεται ως αρμόδια αρχή Επίβλεψης 
του συστήματος ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 
1 και 4 του «Κανονισμού », με τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Συντάσσει και υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη, 
μετά από αξιολόγηση, στον Υπουργό Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, για την έγκριση ή ανάκληση της 
έγκρισης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας εις εφαρμογή της πα−
ραγρ. 4 του άρθρου 9, λαμβάνοντας υπ όψιν και τις 
παραγ. 5 και 6.δ) του ιδίου άρθρου του «Kκανονισμού» 
και σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγ. 1 του άρ−
θρου 6 της παρούσας.

 2. Στα πλαίσια της επίβλεψης για την τήρηση του 
«κανονισμού», της σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής νο−
μοθεσίας καθώς και της παρούσας και σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήμα−
τος Ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που 
εκπονεί και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2637/1998, 
διενεργεί τακτικούς ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους: 

α) Στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και 
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας εις 
εφαρμογή της παρ. 4 και σύμφωνα με την παραγ.6 του 
άρθρου 9 του «Κανονισμού» 

 β) Στους «επιχειρηματίες»που έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα ελέγχου που καθορίζεται με την παρούσα 
απόφαση και που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, 
παρασκευή, εμπορία, αποθήκευση, και εισαγωγή από 
τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 γ) Στους χώρους εμπορίας των προϊόντων βιολο−
γικής γεωργίας, σε κάθε σημείο λιανικής ή χονδρικής 
πώλησης. Οι έλεγχοι αφορούν στη σωστή χρήση των 
ενδείξεων, των σημάτων, των όρων η και λογοτύπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης, καθώς και στη 
λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση μη επιτρεπομένων 
από τον «Κανονισμό» ουσιών. 

 δ) Σε εγκαταστάσεις επιχειρηματιών που δεν έχουν 
ενταχθεί στο παρόν σύστημα ελέγχου και πιστοποίη−

σης, όταν κατά τους ελέγχους στα σημεία χονδρικής 
και λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις συντήρησης 
ή αποθήκευσης, διαπιστωθεί χρήση όρων, ενδείξεων, 
σημάτων ή λογοτύπων κατά παράβαση του άρθρου 8 
της παρούσας και του άρθρου 5 του «Κανονισμού». 

 3. Μετά το πέρας των ελέγχων συντάσσεται πρα−
κτικό ελέγχου το οποίο συνυπογράφει και ο «επιχει−
ρηματίας». Όταν κατά τους ανωτέρω διενεργούμενους 
ελέγχους στοιχειοθετείται ευθύνη για παρατυπίες ή 
παραβάσεις, ο ΟΠΕΓΕΠ υποβάλλει το ως άνω πρακτικό 
ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του 
στις επιτροπές εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων 
του άρθρου 10 της παρούσας κατά περίπτωση, για την 
επιβολή κυρώσεων

 4. Χορηγεί ειδική άδεια εισαγωγής γεωργικών προϊ−
όντων και ειδών διατροφής, προερχομένων από Τρίτες 
Χώρες, εις εφαρμογή της παράγ. 6 του άρθρου 11 του 
Κανονισμού και με τις διαδικασίες του άρθρου 9 της 
παρούσας . 

 5. Τηρεί μητρώο των «επιχειρηματιών» του άρθρου 
2(παραγ.3) της παρούσας απόφασης και φροντίζει ώστε 
κάθε ενδιαφερόμενος να έχει στη διάθεσή του ενημε−
ρωμένο κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
των επιχειρηματιών, κατ ΄εφαρμογή της παραγ.3 του 
άρθρου 8 του «Κανονισμού». Ο τύπος του μητρώου των 
ενταγμένων επιχειρηματιών, τα ζητούμενα στοιχεία κα−
θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται από την 
Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπ.Α.Α.&Τ.

 6. Διαβιβάζει στην Εποπτεύουσα Αρχή μέχρι τις 30 
Απριλίου κάθε έτους: 

 α) το μητρώο των «επιχειρηματιών» της παραγ. 5 του 
παρόντος άρθρου και 

 β) σχετική έκθεση για την επίβλεψη που ασκήθηκε: 
− σε κάθε εγκεκριμένο ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας κατά το προηγούμενο έτος,
− στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, με τους 

ΟΕ&Π 
− στα σημεία πώλησης των προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας. 
 7. Εκπονεί και διαχειρίζεται το εθνικό σήμα αναγνώ−

ρισης της παραγ.1 του άρθρου 8 της 
 παρούσας. 
 8. Δύναται να εκδίδει οδηγίες χρήσης, σύμφωνα με 

την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, για προϊό−
ντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ του «Κανονισμού». 

 Άρθρο 6
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΕ&Π) 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΒΓ)

 Οι ΟΕ&Π είναι οι εγκεκριμένοι ιδιωτικοί φορείς οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 11 του 
άρθρου 9 του «Κανονισμού». 

 1. Διαδικασίες έγκρισης ή ανάκλησης της δραστη−
ριότητας:

 Προκειμένου ιδιωτικός φορέας να εγκριθεί ως ΟΕ&Π 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. η οποία να συνοδεύεται από τα 
εξής δικαιολογητικά:

 1.1. Δικαιολογητικά: 
 α) Την απόδειξη καταβολής υπέρ του ΟΠΕΓΕΠ του 
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κόστους αξιολόγησης της εν λόγω αίτησης, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών του 
ΟΠΕΓΕΠ 

 β) Την δήλωση της έδρας του Οργανισμού, καθώς και 
τυχόν περιφερειακών παραρτημάτων του. 

 γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιη−
μένου καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του καθώς και της επίσημης νόμιμης εκ−
προσώπησης του.

 δ) Παρουσίαση του ειδικευμένου προσωπικού που 
διαθέτει (βιογραφικά σημειώματα κ.λ.π.). Το οργανό−
γραμμα λειτουργίας, με αναφορές στα ονόματα και 
τις ιδιότητες

των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες δι−
οικητικές και λοιπές θέσεις καθώς και των επιτροπών 
και συμβουλίων που λειτουργούν στον Οργανισμό.

 ε) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξο−
πλισμού του. 

 στ) Περιγραφή της εργαστηριακής του υποδομής για 
την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στο πλαίσιο 
των διαδικασιών ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας, ή όταν δε διαθέτει δική του υποδομή, αποδείξεις 
για τη συνεργασία του με διαπιστευμένα εργαστήρια 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής τα οποία θα πρέπει να 
καλύπτουν την δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπομέ−
νων αναλύσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση 
των προϊόντων με τις απαιτήσεις του κανονισμού και 
της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

 ζ) Το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλει στους συμ−
βεβλημένους επιχειρηματίες, σε περίπτωση που δι−
απιστώνουν αποκλίσεις, παρατυπίες και παραβάσεις 
της κείμενης νομοθεσίας για τα προϊόντα βιολογικής 
γεωργίας. 

 η) Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπί−
στευσης με συνημμένο το Πεδίο διαπίστευσης που έχει 
εκδοθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 
για το πρότυπο ΕΝ–45011. Για τους νεοεισερχόμενους 
στο σύστημα ελέγχου ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά 
τους, κατά παρέκκλιση γίνεται δεκτή έκθεση αξιολόγη−
σης από το ΕΣΥΔ η οποία να βεβαιώνει την ικανοποίη−
ση του προτύπου ΕΝ−45011, ως μέρος της διαδικασίας 
της διαπίστευσης που θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού 
διαστήματος 18 μηνών, και η οποία επέχει θέση προκα−
ταρκτικής διαπίστευσης. 

 θ) Αντίγραφο του Εγχειριδίου Ποιότητας του Οργα−
νισμού (MANUAL), αντίγραφο του Κανονισμού Πιστο−
ποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται λεπτομερείς περιγραφές 
για την εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου και των 
μέτρων ασφαλείας που ο Οργανισμός επιβάλλει στους 
συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες, στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ελέγχου που προβλέπεται στα άρθρα 
8 και 9 του «Κανονισμού» και της παρούσας και που 
κατ’ ελάχιστο συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ του «Κανονισμού».

 1.2 Διαδικασίες έγκρισης – ανάκλησης δραστηριό−
τητας 

 α) Ο ΟΠΕΓΕΠ αξιολογεί τα ανωτέρω υποβαλλόμενα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του πα−
ρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέ−
ρονται στον Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του 

Συστήματος Ελέγχου προϊόντων βιολογικής γεωργίας 
που αυτός εκπονεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του 
ν. 2637/1998 όπως αυτός ισχύει, και κατ εφαρμογή της 
παραγ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης, υποβάλλει αιτιο−
λογημένη γνώμη και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας 
εισηγείται στον Υπουργό Α. Α. & Τροφίμων για την 
εκδοση απόφασης για έγκριση και χορήγηση κωδικού 
έγκρισης ή απόρριψη του αιτήματος του Οργανισμού. 
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 β) Η έγκριση δραστηριότητας του ΟΕ&Π είναι δι−
άρκειας αορίστου χρόνου και ανακαλείται μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π προς τον Υπουργό 
Α.Α.& Τροφίμων. Η ανάκληση της έγκρισης γίνεται είτε 
εφ όσον ο ΟΕ&Π δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του πα−
ρόντος άρθρου και τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρ−
θρου 5 της παρούσης, είτε αν απωλέσει την διαπίστευσή 
του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ45011, είτε ως κυρωτικό 
μέτρο για τις σοβαρές παραλείψεις ή παραβάσεις της 
κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. 

γ) Οι ΟΕ&Π που εγκρίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας και εγγράφονται στο 
επίσημο Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης. Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που 
εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προϊόντων βιολο−
γικής γεωργίας, είναι ισότιμες και αμοιβαία αναγνω−
ρίσιμες .

 δ) Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ή παύσης 
της δραστηριότητας ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωρ−
γίας, οι επιχειρηματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις με 
τον εν λόγω ΟΕ&Π επιλέγουν έναν από τους υπόλοιπους 
εγκεκριμένους Οργανισμούς για την ένταξή τους στο 
σύστημα ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ένταξη 
των εν λόγω επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου, δύ−
ναται να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ. 
Ο ΟΕ&Π του οποίου ανακλήθηκε ή έγκριση ή έπαψε 
την δραστηριότητά του, υποχρεούται να παραδώσει 
στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένα αντίγραφα του 
συνόλου των τηρουμένων αρχείων των επιχειρήσεων 
που είχαν συμβληθεί μαζί του.

 ε) Για την έγκριση επέκτασης ή περιορισμού του 
πεδίου δραστηριότητας ενός εγκεκριμένου ΟΕ&Π προϊ−
όντων βιολογικής γεωργίας, απαιτείται η κατάθεση νέας 
αίτησης και δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον 
ΟΠΕΓΕΠ, κατά περίπτωση.

2. Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι − Δειγματοληψίες
 Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργί−

ας στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου της παρούσας, 
πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά, στις μονάδες παραγωγής, εμπορίας, παρα−
σκευής, αποθήκευσης ή και εισαγωγής προϊόντων βιο−
λογικής γεωργίας από τρίτες χώρες. Οι έλεγχοι αυτοί 
ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

 2.1 Αρχικός έλεγχος: διενεργείται το αργότερο σε 60 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, η υπογραφή 
της οποίας γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την 
κατάθεση της αίτησης και του συνόλου των δικαιολο−
γητικών του επιχειρηματία προς τον ΟΕ&Π, προκειμένου 
να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου. Κατά τον έλεγχο 
αυτό επαληθεύονται τα μέτρα και οι δεσμεύσεις της 
δήλωσης που κατέθεσε ο «επιχειρηματίας» προκειμένου 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1899

να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με την 
παραγ. 1.1 του άρθρου 7 της παρούσης και συντάσσε−
ται έκθεση εις διπλούν η οποία προσυπογράφεται από 
τον επιχειρηματία στον οποίο και παραμένει το ένα 
αντίγραφο. 

 2.2 Επισκέψεις ελέγχου, σε εφαρμογή της παραγ. 
5 των γενικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
«Κανονισμού»: 

 α) Πλήρης έλεγχος: για την επαλήθευση των συγκε−
κριμένων μέτρων και δεσμεύσεων που έχουν αποδεχθεί 
οι συμβαλλόμενοι με τον ΟΕ&Π «επιχειρηματίες» κατά 
την διαδικασία της παραγ.2.1 του παρόντος άρθρου, εις 
εφαρμογή των παραγ.5 και 6 των «Γενικών Διατάξεων» 
και για την τήρηση των υποχρεώσεων εν γένει του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του «κανονισμού». Ο έλεγχος αυτός 
γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (εντός της καλ−
λιεργητικής περιόδου των καλλιεργουμένων ειδών) ή, 
εφ΄ όσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής, 
εντός του έτους εκτροφής ή, εφ΄ όσον πρόκειται για 
μονάδα παρασκευής, εντός της παρασκευαστικής πε−
ριόδου. 

 β) Δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση: Γί−
νονται με βάση το καταρτισθέν από τους ΟΕ&Π πρό−
γραμμα δειγματοληψιών, για την εργαστηριακή ανάλυση 
και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον «Κανονισμό» 
ουσιών, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής & ζω−
ικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, 
ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχό−
μενων επιχειρηματιών. Τα κριτήρια βάση των οποίων 
καταρτίζεται το πρόγραμμα των δειγματοληψιών είναι 
η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της μο−
νάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιμα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι καταγγελίες 
των καταναλωτών.

 γ) Αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου, σε τυχαία 
βάση, πραγματοποιούνται επιπροσθέτως του πλήρους 
ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συμβε−
βλημένων επιχειρηματιών κάθε ΟΕ&Π, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην παρ.5 των Γενικών Διατάξεων του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του «κανονισμού», δίνοντας έμφαση 
σε ελέγχους επιχειρηματιών που παρουσίασαν κατά το 
προηγούμενο έτος σοβαρές παρεκκλίσεις, παρατυπίες 
ή και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

2.3 Η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού ελέγχου η/και πρακτικού δειγματοληψίας. 
Στο πρακτικό ελέγχου καταγράφονται με σαφήνεια, 
κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα του ελέγχου και 
αναλυτικά οι τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, 
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συνυπογράφονται 
από τον ελεγχόμενο σύμφωνα με την παραγ.2.4 του 
άρθρου 7 της παρούσης. 

 2.4 Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπί−
ες ή παραβάσεις από τους ελεγκτές των Οργανισμών 
Ελέγχου και Πιστοποίησης κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων του άρθρου 6, παράγραφο 2, της παρούσας 
απόφασης, ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης 
επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις. Όταν ο προαναφερό−
μενος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης θεωρεί 
ότι πέραν των κυρώσεων που ο ίδιος έχει επιβάλει στον 
παραγωγό, είναι απαραίτητο να του επιβληθούν επι−
πλέον διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, λόγω της 
σοβαρότητας της παράβασης, διαβιβάζει το πρακτικό 
ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του 

στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Λοιπές υποχρεώσεις ΟΕ& Π 
 3.1 Εκδίδουν το επίσημο έγγραφο Πιστοποίησης της 

παραγράφου 7, του άρθρου 4 της παρούσας, εφ’ όσον 
διαπιστώσουν κατά τους ελέγχους που πραγματοποι−
ούν, ότι οι επιχειρηματίες τηρούν τις απαιτήσεις του 
«Κανονισμού» καθώς και τις διατάξεις της παρούσης 
για την παραγωγή γεωργικών βιολογικών προϊόντων. 
Με το εν λόγω έγγραφο Πιστοποίησης παρέχεται γρα−
πτή διαβεβαίωση ότι τα παραγόμενα προϊόντα συμ−
μορφώνονται με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού» και 
της παρούσας. Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων 
πιστοποίησης οφείλουν να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π εντός 10 ημερών από την έκδοσή τους.

Το έγγραφο Πιστοποίησης που αναφέρεται ανωτέρω 
εκδίδεται ως ακολούθως:

 α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδί−
δεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια 
ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη δι−
άρκεια της περιόδου συγκομιδής τους ή/και τη διάρκεια 
συντήρησής τους. Ταυτοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση 
του επιχειρηματία, το είδος των προϊόντων καθώς και 
την παραγόμενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριμένη 
παραγωγική περίοδο. Τα αναφερόμενα προϊόντα θα 
πρέπει να αναγράφονται με την κοινή και επιστημονική 
τους ονομασία και πρέπει να γίνεται αναφορά στην 
ποικιλία τους.

 β) Εφόσον πρόκειται για μεταποιημένα γεωργικά 
φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρα−
σκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά 
φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της 
παρασκευαστικής τους περιόδου και με διάρκεια ισχύος 
όση και η διάρκεια αυτής ή εφόσον πρόκειται για γάλα 
και προϊόντα με βάση το γάλα λαμβάνονται υπόψη η 
περίοδος άλμεξης κατά είδος ζώου. Για τα ζώα και τα 
προϊόντα κρέατος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία 
ταυτοποίησης όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα συμφω−
να με τον «Κανονισμό»

 γ) Όσον αφορά τις ζωοτροφές, θα πρέπει να ανα−
γράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που αναφέρο−
νται στο μέρος Ε του παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 
2092/1991.

 3.2 Παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Σήμα−
τος της παραγ. 1, του άρθρου 8, της παρούσας, στους 
κατόχους του επίσημου εγγράφου Πιστοποίησης προ−
ϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 3.3 Εκδίδουν βεβαίωση μετά από αίτηση του επι−
χειρηματία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω 
επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου 
και τηρεί τις απαιτήσεις του «Κανονισμού». Η βεβαίωση 
παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της 
εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.

 3.4 Τηρούν ατομικούς φακέλους ανά ελεγχόμενο επι−
χειρηματία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην Εποπτεύουσα 
και Επιβλέπουσα Αρχή και τους παραδίδει εις αυτήν 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραγ. 1.2(δ) 
του άρθρου 6 της παρούσας.

 3.5 Διαβιβάζουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. μέχρι 31 Ιανουαρίου 
εκάστου έτους σε εφαρμογή της παρ. 8 β) του άρθρου 
9 του «Κανονισμού», τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν 
το προηγούμενο έτος: 
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 α) κατάλογο των επιχειρηματιών που είχαν υπαχθεί 
στο σύστημα έλεγχου, στον οποίο εκτός από ονομα−
τεπώνυμο και διεύθυνση θα αναφέρονται οι εκτάσεις 
κατά καλλιεργούμενο είδος και ο αριθμός κατά είδος 
εκτρεφόμενων ζώων, κατά περίπτωση.

 β) συνολική έκθεση για τους διενεργηθέντες ελέγ−
χους 

 γ) κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων (είδος, 
έκταση, ποσότητες, περιοχή) και 

 δ) κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω 
στοιχείων, ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π υποβάλλει σχετική εισήγηση για 
την επιβολή διοικητικής κύρωσης.

3.6 Οι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας υποχρε−
ούνται να συνεργάζονται ανταλλάσσοντας τις απαραί−
τητες πληροφορίες και αποστέλλοντας αντίγραφο του 
τηρουμένου ατομικού φακέλου σε περίπτωση επιλογής 
από τον επιχειρηματία διαφορετικού ΟΕ&Π υπευθύνου 
για τον έλεγχό του, με παράλληλη ενημέρωση της Επο−
πτεύουσας και Επιβλέπουσας αρχής.

 3.7 Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προβαίνουν σε καταγγελία 
της σύμβασης εφόσον τεκμηριώνεται η άρνηση εκπλή−
ρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ελεγχομένων 
από αυτούς επιχειρηματιών, σύμφωνα με τους όρους 
που απορρέουν από την μεταξύ τους υπογραφείσα σύμ−
βαση. Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας δεν είναι 
δυνατόν να μεταγραφεί σε άλλον Οργανισμό πριν την 
παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία καταγγελίας 
της εν λόγω σύμβασης ενώ παράλληλα κινείται η δι−
αδικασία απόσυρσης των σχετικών ενδείξεων από τα 
πιστοποιημένα προϊόντα του εν λόγω επιχειρηματία 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 της παρούσας.

 Άρθρο 7 (5)
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, 
 Οι υποχρεώσεις του και η αλλαγή ΟΕ&Π.

1. Ένταξη στο σύστημα ελέγχου:
 Προκειμένου ένας επιχειρηματίας να ενταχθεί στο 

Σύστημα Ελέγχου που θεσπίζεται με την παρούσα και 
το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την εφαρμογή των 
μέτρων ελέγχου και προφύλαξης του Παραρτήματος ΙΙΙ 
του «Κανονισμού» καθώς και την τήρηση των απαιτήσε−
ων της παρούσας, οφείλει:

 1.1 Να καταθέσει στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, μαζί 
με την αίτηση του και υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
δεσμεύεται για τα αναγραφόμενα στο παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας εις εφαρμογή της παραγ. 3 των γενικών 
διατάξεων και των παραγ. Α1.1, Α2.1, Β1, Γ1, Δ και Ε1 των 
ειδικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του «Κανονι−
σμού» κατά περίπτωση, όπως αυτός τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά, και να συνάψει σύμβαση, όπως ανα−
φέρεται στην παραγ. 6, του άρθρου 4, της παρούσας, με 
τον εν λόγω Οργανισμό Ε&Π. Η ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης θεωρείται ως έναρξη δραστηριότητας 
της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας από 
τον επιχειρηματία. Κάθε αλλαγή στην περιγραφή ή στα 
συγκεκριμένα μέτρα που αναγράφονται στην εν λόγω 
δήλωση, σύμφωνα με την παραγ. 4 των γενικών διατά−
ξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του «Κανονισμού», πρέπει 

να γνωστοποιείται άμεσα και όχι αργότερα των 10 ερ−
γασίμων ημερών, στον ΟΕ&Π και στην Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας 
της επιχείρησης η οποία εν συνεχεία ενημερώνει την 
Επιβλέπουσα Αρχή.

 Κάθε επιχειρηματίας συνάπτει σύμβαση ελέγχου με 
ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για 
το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του. 

 1.2 Να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς 
του σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, εντός 
10 ημερών από την υπογραφή της ανωτέρω αναφε−
ρομένης σύμβασης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια 
της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης ή της 
επιχείρησής του. Για την γνωστοποίηση χρησιμοποιεί−
ται το έντυπο της παραγράφου 8, του άρθρου 4, της 
παρούσας, το οποίο συνοδεύεται από οδοιπορικό και 
τοπογραφικό σκαρίφημα των αγροτεμαχίων, των εγκα−
ταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της εκμε−
τάλλευσης ή επιχείρησης καθώς και από το διάγραμμα 
ροής προκειμένου περί παρασκευαστικών μονάδων. 

 Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνω−
στοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στον Ορ−
γανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο έχει 
υπογράψει σύμβαση. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Νομ/κής Αυτ/σης υποχρεούται να αποστέλλει στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μήνα στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., θεωρημένα 
αντίγραφα των γνωστοποιήσεων που τις έχουν υπο−
βληθεί. 

 2. Υποχρεώσεις του «επιχειρηματία»
 2.1 Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστη−

μα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας οφείλει να τηρεί κατ ελάχιστον τα στοιχεία 
της παραγ. 6 των γενικών διατάξεων του Παραρτήμα−
τος ΙΙΙ του «Κανονισμού» και επιπροσθέτως θα πρέπει 
να τηρεί: 

− ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα 
καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο/εκτροφής ανά κατη−
γορία ζώων/παρασκευής 

− βιβλίο αγοράς εισροών 
− βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά 

αγροτεμάχιο/ανά εκτροφή/ανά παρασκευή
 Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρού−

νται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.
 Τα εν λόγω στοιχεία, κατά τους ελέγχους που ανα−

φέρονται στην παρούσα απόφαση, υπογράφονται από 
τους διενεργούντες έλεγχο, είτε ο έλεγχος γίνεται στο 
πλαίσιο του Συστήματος Ελέγχου από εγκεκριμένο Ορ−
γανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης είτε ο έλεγχος αφο−
ρά επίβλεψη από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε εποπτεία από τη 
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υ.Α.Α.&.Τ. 

 2.2 Καταθέτει στον Οργανισμό ελέγχου και Πιστο−
ποίησης λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών 
προϊόντων ανά αγροτεμάχιο ή λεπτομερές πρόγραμμα 
εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου 
στα αγροτεμάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα ελέγχου. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται 
όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα μήνα πριν την 
έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την 
ζωική παραγωγή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη 
λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ελέγχου, για δε 
την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα 
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μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών ερ−
γασιών παρασκευής.

 2.3 Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, στους εντεταλμέ−
νους ελεγκτές των Οργανισμών ελέγχου, σε όλους τους 
χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και παρασκευής της 
εκμετάλλευσης ενταγμένους ή μη στο σύστημα ελέγ−
χου. Επιτρέπει την λήψη δειγμάτων κατά το άρθρο 6 
της παρούσας. Παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και 
βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να 
εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα.

 2.4 Συνυπογράφει τα πρακτικά ελέγχου με τον διενερ−
γούντα τον έλεγχο και έχει το δικαίωμα να καταγράψει 
τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων και 
παρατηρήσεων του ελεγκτή καθώς και για τον τρόπο 
δειγματοληψίας. Τυχούσα άρνηση της συνυπογραφής 
ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με την 
αντίστοιχη κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της 
παρούσας απόφασης.

3. Αποχώρηση «επιχειρηματία» από ΟΕ&Π 
 3.1 Ένας Επιχειρηματίας, ενταγμένος στο σύστημα 

ελέγχου που εγκαθιδρύεται με την παρούσα απόφαση, 
δύναται να αποχωρήσει από τον ΟΕ&Π με τον οποίο 
έχει συνάψει σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύ−
ος αυτής και να συμβληθεί με άλλο ΟΕ&Π, υπό την 
προϋπόθεση:

α) να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση που έχει 
συνάψει με τον πρώτο ΟΕ&Π

β) να ενημερώσει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές Επο−
πτείας και Επίβλεψης αναφέροντας με σαφήνεια τους 
λόγους καταγγελίας καθώς και το όνομα του νέου 
ΟΕ&Π στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί.

γ) να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγ−
γελλόμενης σύμβασης και 

δ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξής του στο Σύστημα 
Ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
που καθορίζονται στον «Κανονισμό» και στην παρούσα 
απόφαση.

3.2 Ο ΟΕ&Π στον οποίο ο «επιχειρηματίας» υποβάλλει 
αίτημα ένταξης, οφείλει:

να ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούμενου ατομι−
κού φακέλου από τον ΟΕ&Π στον οποίο ήταν υποκείμε−
νο ελέγχου ο αιτών επιχειρηματίας, καθώς και σχετική 
βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του εν 
λόγω επιχειρηματία.

3.3 Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήματος 
ένταξης από το νέο ΟΕ&Π είναι:

α) να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιασδήποτε μορφής 
ελέγχου προγραμματισθείσας προ της ημερομηνίας 
καταγγελίας της Σύμβασης. 

β) να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν 
διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχων, χημικών 
αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της 
ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης. 

γ) να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης 
χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λο−
γοτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
απόφασης ή/ και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας 
για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία 
και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας.

 3.4 Σε περιπτώσεις που εγκεκριμένος ΟΕ&Π δεν απο−
στέλλει τον ατομικό φάκελο του επιχειρηματία εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των 15 ημερών από την 
ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος,

αυτό αποτελεί παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 9 του 
«Κανονισμού» και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρου 11 
της παρούσας απόφασης.

 3.5 Ο Εγκεκριμένος ΟΕ&Π που προβαίνει σε αποδοχή 
αιτήματος ένταξης χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω ανα−
φερόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις, υπόκειται σε 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 
11 της παρούσας απόφασης

 Άρθρο 8
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων που 
αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και 
με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την παρουσί−
αση και την διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής:

 1. Καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση εθνικού σή−
ματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιο−
λογικής γεωργίας. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση και 
χρησιμοποίηση του εν λόγω σήματος καθορίζονται με 
απόφαση του Υ.Α.Α.&Τ., ύστερα από σχετική εισήγηση 
του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

 2. Αναγράφεται η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γε−
ωργίας» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 5 του «Κανονισμού» σε συνδυασμό με την 
ονομασία πώλησης του προϊόντος.

3. Αναγράφεται η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωρ−
γίας σε μεταβατικό στάδιο» μόνο σε προϊόντα φυτικής 
προέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 
του άρθρου 5 του «Κανονισμού» σε συνδυασμό με την 
ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 4. Για τα μεταποιημένα προϊόντα της παρ. 1β του 
άρθρου 1 του «Κανονισμού» αναγράφονται ενδείξεις περί 
του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους στον κατάλογο 
των συστατικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 
5α, του άρθρου 5 του «Κανονισμού». Η ένδειξη «Χ% των 
συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικής 
παραγωγής» πρέπει να είναι σε συνδυασμό με την ονο−
μασία πώλησης.

 5. Οι ενδείξεις του παραρτήματος V του «Κανονισμού» 
επιτρέπεται να αναγράφονται προαιρετικά μόνο στα 
προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 3, 
του άρθρου 5, του «Κανονισμού» και σύμφωνα με το άρ−
θρο 10, του «Κανονισμού». Οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν 
να χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό με τον Κοινοτικό 
λογότυπο του παραρτήματος V του «Κανονισμού».

Αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός έγκρισης του 
ΟΕ&Π στον έλεγχο του οποίου υπάγεται ο επιχειρημα−
τίας που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, ή εισάγει 
από τρίτες χώρες τα εν λόγω 6. προϊόντα και τηρεί 
τις διατάξεις του «Κανονισμού» και της παρούσας από−
φασης. 

 7. Για λόγους προστασίας των ενδείξεων που ανα−
φέρονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα V του «Κα−
νονισμού» καθώς και στο παρόν άρθρο απαγορεύεται 
η χρησιμοποίηση όρων, ενδείξεων, σημάτων, ονομάτων 
ή/και λογοτύπων που περιλαμβάνουν συντμήσεις όπως 
«οικο», «βιο», ή και όρους όπως «οργανικό», «οικολογικό» 
κτλ, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ξενό−
γλωσσων, σε γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής 
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που δεν έχουν παραχθεί, παρασκευαστεί ή εισαχθεί από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κανονι−
σμού» και της παρούσας και μπορούν να προκαλέσουν 
σύγχυση ή να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ως 
προς τον τρόπο παραγωγής, παρασκευής τους η /και 
προέλευσης του.

 8. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων τα οποία φέρουν 
ένδειξη αναφερόμενη στο βιολογικό τρόπο παραγωγής 
εκτός από τα σήματα που προβλέπονται στην παρ. 3α 
του άρθρου 5 του «Κανονισμού» των οποίων η χρήση 
επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση της εποπτεύου−
σας αρχής που λαμβάνεται σε εφαρμογή της ανωτέρω 
αναφερομένης διάταξης.

 9. 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 ανωτέ−
ρας ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών κριτηρίων, 
θρεπτικής αξίας και υγιεινής διατροφής. 

 Άρθρο 9 
 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

 1. Με την επιφύλαξη τήρησης των απαιτήσεων όσον 
αφορά την επισήμανση ή τη διαφήμιση των προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας όπως αυτές περιγράφονται στο 
άρθρο 8 της παρούσας απόφασης καθώς και της σχε−
τικής κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που 
αφορά τις εισαγωγές, αυτά τα προϊόντα δύνανται να 
εισαχθούν και να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην 
Ε.Ε. με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο 
«Κανονισμός» και ο Καν.(ΕΚ)1788/2001 της Επιτροπής.

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, του «Κα−
νονισμού» εισάγονται προϊόντα που προέρχονται από 
Τρίτες Χώρες που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 
του Καν.(ΕΟΚ)94/1992 της Επιτροπής και συνοδεύονται 
από Πιστοποιητικό Ελέγχου που εκδίδεται από την αρχή 
ή τον φορέα ελέγχου της Τρίτης Χώρας που έχει λάβει 
την ισοδυναμία κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης 
της Επιτροπής της ΕΕ.

 3. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 6, του 
«Κανονισμού» είναι δυνατόν να εισάγονται προϊόντα 
που προέρχονται από Τρίτες Χώρες που δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στο παράρτημα του Καν.(ΕΟΚ)94/1992 
της Επιτροπής. 

 Στην περίπτωση αυτή ο εισαγωγέας πρέπει να λά−
βει ειδική άδεια εισαγωγής αφού προσκομίσει τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Η άδεια αυτή 
εκδίδεται εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογη−
τικά αποδειχθεί η ισοδυναμία των κανόνων παραγω−
γής, παρασκευής, επισήμανσης και ελέγχου που ισχύουν 
και εφαρμόζονται στην Τρίτη Χώρα, με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του «Κανονισμού». 

 Η άδεια εκδίδεται για μια συνολική ποσότητα και όχι 
για κάθε παρτίδα εισαγωγής.

 Το εισαγόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από 
έγγραφο πιστοποίησης της αρχής ή του φορέα της Τρί−
της Χώρας του οποίου το σύστημα ελέγχου, μετά από 
τον έλεγχο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, έχει αποδειχθεί ισοδύναμο 
με αυτό του «Κανονισμού». 

 4. Οι εισαγωγείς οι οποίοι προτίθενται να εισάγουν 
προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 6, του «Κα−
νονισμού» οφείλουν πριν την εισαγωγή να υποβάλουν 
στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.:

 α. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η χώρα, 
το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που πρόκειται 
να εισαχθούν καθώς και η περιοχή ή η μονάδα προέ−
λευσης των προϊόντων. Το υπόδειγμα του εντύπου της 
αίτησης και οι οδηγίες συμπλήρωσής της περιλαμβάνο−
νται στο Παράρτημα IV της παρούσας απόφασης.

 β. Πρότυπα παραγωγής των προϊόντων στην εν λόγω 
περιοχή ή μονάδα της τρίτης χώρας, καθώς και επαρ−
κείς αποδείξεις ότι τα εν λόγω πρότυπα ισοδυναμούν 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του «Κανονισμού».

 γ. Τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν κατά την 
παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, καθώς και επαρκείς 
αποδείξεις ότι τα μέτρα αυτά ισοδυναμούν με τα ανα−
φερόμενα στα άρθρα 8 και 9 του «Κανονισμού» και ότι 
η εφαρμογή τους είναι αποτελεσματική και διαρκής.

 δ. Τις προϋποθέσεις που πληροί ο Οργανισμός Ελέγ−
χου της τρίτης χώρας καθώς και επαρκείς αποδείξεις 
ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις ισοδυναμούν με τις ανα−
φερόμενες στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 9 
του «Κανονισμού».

 ε. Η ισοδυναμία των προτύπων παραγωγής, παρα−
σκευής και των μέτρων ελέγχου του Οργανισμού ελέγ−
χου για την εν λόγω περιοχή ή μονάδα της Τρίτης 
Χώρας, κρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 5. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. χορηγεί άδεια εισαγωγής για τη συνολική 
ποσότητα, με την οποία ο εισαγωγέας οφείλει να πραγ−
ματοποιήσει την εισαγωγή αφού έχει πριν ακολουθήσει 
την διαδικασία της παραγ.1 του άρθρου 6 της παρού−
σας απόφασης και αφού από τα συνοδευτικά έγγραφα 
προκύπτει με βεβαιότητα για τις υπηρεσίες ποιοτικού ή 
κτηνιατρικού ελέγχου ότι η περιοχή ή η μονάδα προέ−
λευσης των προϊόντων είναι εκείνη η οποία καθορίζεται 
στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

 6. Τα εισαγόμενα προϊόντα, ανεξάρτητα του χαρα−
κτηρισμού τους ως βιολογικά, δεν εξαιρούνται των προ−
βλεπόμενων τελωνειακών διαδικασιών.

 7. Για τον έλεγχο των εισαγομένων βιολογικών προ−
ϊόντων από Τρίτες χώρες θα πρέπει:

 Πέραν των ελέγχων, οι οποίοι γίνονται βάσει των 
διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, θα 
ελέγχονται και τα συνοδευτικά έγγραφα που πιστοποι−
ούν το βιολογικό τρόπο παραγωγής, τα οποία είναι:

 α) Πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο εκδίδεται από 
την κατά περίπτωση αναγνωρισμένη αρχή εποπτείας 
προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στην Τρίτη Χώρα.

 β) Άδεια εισαγωγής όπου απαιτείται
 γ) Πιστοποιητικό καταγωγής (EUR 1)
 δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον τρόπο παραγωγής 

στην Τρίτη Χώρα
 ε) Έλεγχος των συσκευασιών ή οχημάτων που έχουν 

κλειστεί με κάθε τρόπο που να αποκλείει την αντικα−



τάσταση του περιεχομένου τους, χωρίς αλλοίωση της 
σφραγίδας τους. Στην περίπτωση που οι συσκευασίες ή 
τα οχήματα δεν είναι κλειστά, ελέγχονται τα έγγραφα 
που συνοδεύουν το προϊόν και το ταυτοποιούν με το 
προϊόν για το οποίο εκδόθηκε άδεια εισαγωγής.

 8. Οι αρχές Ποιοτικού καθώς και Κτηνιατρικού ελέγ−
χου, για τα προϊόντα αρμοδιότητάς τους η κάθε μια, 
μετά τους παραπάνω ελέγχους συμπληρώνουν και υπο−
γράφουν το πιστοποιητικό ελέγχου. 

 9. Όταν η ποσότητα της αφιχθείσας αποστολής είναι 
μικρότερη της αναγραφόμενης στην άδεια εισαγωγής, 
πρέπει να παρακολουθούνται και να συνυπολογίζο−
νται οι επόμενες παρτίδες και μέχρι την συμπλήρωση 
της ποσότητας που καλύπτεται από τη χορηγηθείσα 
άδεια. 

 10. Όταν η ποσότητα της αφιχθείσας αποστολής είναι 
μεγαλύτερη, η αποστολή ακινητοποιείται στο σημείο 
εισόδου και ζητείται να προσκομισθεί νέα άδεια που 
να καλύπτει την αφιχθείσα παρτίδα. 

 11. Ο πρώτος παραλήπτης ή/και ο εισαγωγέας στην 
Ελλάδα οφείλει προ της πραγματοποίησης της διαδι−
κασίας εισαγωγής να έχει προβεί στη διαδικασία της 
παραγ. 1, του άρθρου 7, της παρούσας και να έχει γνω−
στοποιήσει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. την επικείμενη εισαγωγή 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τρίτες χώρες. Ο 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκπονεί το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης 
εισαγωγής από τις Τρίτες χώρες στο πλαίσιο εφαρμο−
γής του άρθρου 11 του «κανονισμού».

 12. Μετά τον εκτελωνισμό της αποστολής πρέπει να 
ενημερώνεται από τον εισαγωγέα ή τον πρώτο παρα−
λήπτη, ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς 
και ο ΟΠΕΓΕΠ, με την αποστολή αντιγράφου του πιστο−
ποιητικού ελέγχου .

 13. Εντός διαστήματος δέκα ημερών μετά τη λήξη της 
περιόδου ισχύος της άδειας εισαγωγής επιστρέφεται 
από τον εισαγωγέα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 
ληγείσας άδειας προς τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

Άρθρο 10 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Π & Π)

 1. Πρωτοβάθμια Επιτροπή
 1. Συστήνεται στο Υπουργείο ΑΑ&Τ τριμελής Πρωτο−

βάθμια ΕΠ & Π αποτελούμενη:
• Από ένα τμηματάρχη της Δ/νσης Βιολογικής Γε−

ωργίας του Υπουργείου Α.Α.&Τ. ως πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του. 

• Από ένα τμηματάρχη της Δ/νσης Χωροταξίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος, του Υπουργείου ΑΑ&Τ ως 
μέλος, με τον αναπληρωτή του.

• Από ένα Νομικό της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού 
Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥΑΑ&Τ, ως μέλος, 
με τον αναπληρωτή του.

• Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ΕΠ&Π 
ορίζεται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ, 
ένας εκ των υπαλλήλων της.

Τα θέματα στην επιτροπή εισηγούνται εφόσον κρίνε−
ται αναγκαίο οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι 
των αρχών Εποπτείας και Επίβλεψης. 

 2. Η Πρωτοβάθμια ΕΠ&Π συγκαλείται από τον Πρόε−
δρό της ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπουργείου Α.Α.&Τ. και έχει αρμοδιότητα 
να κρίνει και να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 11 
της παρούσας απόφασης.

 3. Στις συνεδριάσεις της Πρωτοβάθμιας Ε.Π&Π κα−
λείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο ενδιαφερό−
μενος επιχειρηματίας ο οποίος μπορεί να παρίσταται 
αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό του και παρίσταται 
υποχρεωτικά εκπρόσωπος του ΟΕ&Π που παρέπεμψε 
τον επιχειρηματία στην επιτροπή. 

 4. Παραπομπή στην Επιτροπή 
 Στην Επιτροπή παραπέμπονται οι περιπτώσεις Πα−

ρατυπιών και Παραβάσεων που διαπιστώνονται και κα−
ταγράφονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται 
από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ε&Π σύμφωνα 
με την παραγ. 2.4, του άρθρου 6, της παρούσας ή από 
την Επιβλέπουσα ή/και Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας.

 5. Η απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π, κοινοποιείται 
άμεσα με ευθύνη της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του 
ΥΑΑ&Τ στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδει−
κτικό παραλαβής καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς για την εκτέλεσή της. Κατά της απόφασης 
της Πρωτοβάθμιας Ε.Π&Π μπορεί να ασκηθεί από τον 
ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ένσταση εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που του κοινο−
ποιήθηκε η απόφαση. Η ένσταση κατατίθεται στη Δ/νση 
Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου ΑΑ&Τ.

 2. Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
 1. Συστήνεται στο Υπουργείο ΑΑ&Τ Δευτεροβάθμια 

ΕΠ&Π έργο της οποίας είναι η εξέταση των ενστάσεων 
που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας 
ΕΠ&Π και αποτελείται:

• Από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιολογικής Γε−
ωργίας του Υπουργείου ΑΑ&Τ, ως πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του .

• Από τον Διευθυντή της Δ/νσης Χωροταξίας και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος, ως μέλος, με τον αναπληρωτή 
του. 

• Από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευα−
στικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
ΑΑ&Τ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

• Γραμματέας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ΕΠ&Π 
ορίζεται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ. 
ένας από τους υπαλλήλους της.

 2. Η τριμελής Δευτεροβάθμια ΕΠ&Π συγκαλείται από 
τον Πρόεδρό της ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση 
Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ. 

 3. Στις συνεδριάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
ΕΠ&Π καλείται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του 
ΥΑΑ&Τ και ο ενιστάμενος «επιχειρηματίας» ο οποίος 
μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό 
του και να καταθέτει πρόσθετες εξηγήσεις ή στοιχεία 
για την κρινόμενη υπόθεσή του. 

 4. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΠ&Π ή η από−
φαση της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π κατά της οποίας δεν 
ασκείται ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμί−
ας, καθίσταται οριστική ύστερα από επικύρωσή της με 
απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ και κοινοποιείται άμεσα 
με ευθύνη της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ 
στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό πα−
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ραλαβής καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 
για την εκτέλεσή της.

 3. Επιτροπή Π&Π των Οργανισμών Ελέγχου και Πι−
στοποίησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο ΑΑ&Τ Επιτροπή Παρα−
τυπιών και Παραβάσεων των ΟΕ&Π προϊόντων βιολογι−
κής γεωργίας, έργο της οποίας είναι η εξέταση τυχόν 
παρατυπιών ή παραβάσεων που θα διαπιστωθούν από 
τις αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους. 

 Η επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
• το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΑΑ&Τ, ως 

Πρόεδρο 
• το Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής ως μέλος, 

με αναπληρωτή του το Γενικό Διευθυντή Έρευνας και 
Εφαρμογών του Υπουργείου ΑΑ&Τ.

• το Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστι−
κού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
ΑΑ&Τ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

 Ο Γραμματέας της Επιτροπής Π&Π των ΟΕ&Π ορίζε−
ται με την απόφαση συγκρότησης αυτής.

 Τα θέματα στην επιτροπή εισηγείται η αρμόδια αρχή 
Εποπτείας του ΥΑΑ&Τ. 

 2. Η τριμελής αυτή Επιτροπή Π&Π συγκαλείται από 
τον Πρόεδρό της.

 3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Π&Π καλείται από 
τον Πρόεδρο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανι−
σμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών γεωργικών 
προϊόντων, ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώ−
πως ή με πληρεξούσιό του και να καταθέτει πρόσθετες 
εξηγήσεις ή στοιχεία για την κρινόμενη υπόθεσή του. 

 4. Η απόφαση της Επιτροπής Π&Π, καθίσταται ορι−
στική με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, η οποία κοινοποιείται άμεσα με ευθύνη 
της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ στον εν−
διαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής 
καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την 
εκτέλεσή της.

4. Συγκρότηση και Λειτουργία των Επιτροπών Π&Π
 Όλες οι προαναφερθείσες Επιτροπές Π&Π συγκρο−

τούνται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ. 
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται η θητεία των 
μελών, η ύπαρξη απαρτίας και ο τρόπος λήψης απο−
φάσεων. 

 Οι ανωτέρω επιτροπές συνεδριάζουν εντός του κανο−
νικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Α. Προς τους Επιχειρηματίες
1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, νοούνται 

ως:
 Μη συμμόρφωση: η αποτυχία τήρησης των απαιτή−

σεων του «Κανονισμού» και της παρούσας απόφασης 
από ένα επιχειρηματία ενταγμένο στο Σύστημα Ελέγ−
χου που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση. Οι μη 
συμμορφώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το βαθμό των 
επιπτώσεών τους ως προς την ικανοποίηση των απαι−
τήσεων του «Κανονισμού» και της παρούσας σε:

 α) Αποκλίσεις, είναι μη συμμορφώσεις ήσσονος ση−
μασίας που διαπιστώνονται από τους ΟΕ&Π και τις 
Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης κατά τους 
διενεργούμενους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

ελέγχους στους επιχειρηματίες . Οι διενεργούντες τον 
έλεγχο καταγράφουν τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις 
στο πρακτικό έλέγχου και απαιτούν από τον ελεγχόμενο 
επιχειρηματία να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού δι−
αστήματος ώστε να αναιρούνται τα αίτια που τις προ−
κάλεσαν. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν 
συμμορφώνεται προς τις συστάσεις των διενεργούντων 
τον έλεγχο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστή−
ματος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία.

 β) Παρατυπίες, είναι οι μη συμμορφώσεις που αφο−
ρούν την αποτυχία του ελεγχόμενου επιχειρηματία να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και 
των άρθρων 5, 6, 6α, 10 και 11 του «Κανονισμού» καθώς 
και τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω 
μη συμμορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές 
και δόλιες πράξεις, δεν έχουν παρατεταμένα ή/και δι−
αρκή δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοπι−
στία, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Ελέγχου. 

 γ) Παραβάσεις, είναι οι μη συμμορφώσεις που έχουν 
καταφανείς παρατεταμένες και διαρκείς επιπτώσεις που 
επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και απο−
τελεσματικότητα του Συστήματος Ελέγχου και οφείλο−
νται σε παραπλανητικές και με πρόθεση πράξεις του 
ελεγχόμενου επιχειρηματία. 

 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις των ως άνω μη συμμορφώ−
σεων καθώς και η κατηγοριοποίηση τους, αναφέρονται 
στο συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπα−
στο μέρος της παρούσας απόφασης και δύναται να 
τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ.

 3. Όταν ο ΟΕ&Π κατά τη διενέργεια των ελέγχων 
που πραγματοποιεί στους συμβαλλόμενους με αυτόν 
επιχειρηματίες διαπιστώνει αποκλίσεις, ή όταν για συμ−
βαλλόμενους με ένα ΟΕ&Π, διαπιστώνονται αποκλίσεις 
από τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης του 
Υπ.Α.Α.&Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
ενημερώνουν τον ΟΕ&Π ο οποίος: 

3.1 Επιβάλλει στον εν λόγω επιχειρηματία την εφαρ−
μογή των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών και εξα−
σφαλίζει την υλοποίησή τους εντός χρονικού διαστήμα−
τος που αυτός καθορίζει ανάλογα με την βαρύτητα των 
επιπτώσεών τους και διασφαλίζει τη λήψη των κατάλλη−
λων βελτιωτικών μέτρων για την αποφυγή μελλοντικής 
επανάληψής τους. Ο Οργανισμός Ελέγχου ενημερώνει 
τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης σχετικά 
με την υλοποίηση των ως άνω διαδικασιών.

3.2 Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλισης από 
τον ίδιο επιχειρηματία εντός του τρέχοντος έτους ή σε 
περίπτωση μη εφαρμογής των επιβαλλόμενων διορθω−
τικών ενεργειών και βελτιωτικών μέτρων, 

α) Δεν χορηγεί πιστοποίηση, δεν εκδίδει καμία βεβαί−
ωση σχετική με την τήρησης της κείμενης Κοινοτικής ή/ 
και Εθνικής νομοθεσίας και επανεκκινείται η περίοδος 
μετατροπής μετά από την σύμφωνη γνώμη της Αρχής 
Εποπτείας και ενημερώνει παράλληλα την Επιβλέπουσα 
Αρχή.

 β) Στις περιπτώσεις που ο Επιχειρηματίας ήδη δια−
θέτει πιστοποίηση για την παραγωγή των προϊόντων 
του, την ανακαλεί άμεσα, τα δε πιστοποιημένα προϊό−
ντα υποβιβάζονται στάδιο και εφόσον έχουν τεθεί σε 
εμπορία, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να αποσύρει 
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με δική του ευθύνη και έξοδα τις σχετικές ενδείξεις 
ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες του. 

3 Όταν κατά την διενέργεια ελέγχων, που καθορίζο−
νται με την παρούσα απόφαση, οι εγκεκριμένοι Οργανι−
σμοί Ελέγχου διαπιστώνουν και καταγράφουν παρατυ−
πίες ή παραβάσεις της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής 
νομοθεσίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποστείλουν άμε−
σα το πρακτικό ελέγχου στην Επιβλέπουσα Αρχή η 
οποία μεριμνά για την αποστολή του στην Α’ βάθμια 
Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & Παραβάσεων για 
περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης και την τυχόν επι−
βολή κυρώσεων.

Οι Οργανισμοί Ε &Π οφείλουν να προβαίνουν άμεσα 
στις παρακάτω ενέργειες, κατά περίπτωση ή/ και σε 
συνδυασμό, ανεξάρτητα από την όποια κύρωση επιβάλ−
λει η Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & Πα−
ραβάσεων του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης: 5. 

− μη χορήγηση πιστοποιητικού για τα παραγόμενα 
προϊόντα που επηρεάζονται από την διαπιστωθείσα 
παρατυπία ή παράβαση.

− αναστολή του πιστοποιητικού ή /και της άδειας χρή−
σης του Εθνικού Σήματος ή/και του Κοινοτικού σήματος 
ή /και βεβαιώσεων.

− ανάκληση του πιστοποιητικού ή/ και της άδειας χρή−
σης του Εθνικού Σήματος ή του Κοινοτικού σήματος ή 
/και βεβαιώσεων.

− Εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για υποβιβασμό 
του σταδίου πιστοποίησης σε αγροτεμάχια, ζώα της εκ−
μετάλλευσης, η οποία αξιολογεί και προωθεί τη σχετική 
εισήγηση στην Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση. 

 Σε κάθε περίπτωση, οι ΟΕ&Π ενημερώνουν άμεσα και 
όχι αργότερα από 5 ημέρες από την έκδοση 

 της σχετικής απόφασής τους την Επιβλέπουσα Αρχή, 
η οποία αξιολογεί τη σχετική τεκμηρίωση και επιβλέπει 
την υλοποίησή τους.

6. Οι ΟΕ&Π στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβά−
σεων εισηγούνται στην Επιβλέπουσα Αρχή την απο−
βολή του επιχειρηματία από το Σύστημα Ελέγχου για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια 
ή την αφαίρεση του δικαιώματος εμπορίας προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον η αξιοπιστία του επιχει−
ρηματία αιτιολογημένα θεωρείται χαμηλή ή υπάρχουν 
ενδείξεις για δόλιες και παραπλανητικές ενέργειες του. 
Η Επιβλέπουσα Αρχή αξιολογεί τη τεκμηρίωση και απο−
στέλλει την υπόθεση στην Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης 
Παρατυπιών & Παραβάσεων με παράλληλη ενημέρωση 
της Εποπτεύουσας Αρχής. 

 Στην περίπτωση επιβολής της κύρωσης για αποβολή 
από το Σύστημα Ελέγχου επί χρονικό διάστημα άνω του 
έτους, ο επιχειρηματίας που επιθυμεί την επανένταξή 
του σ’ αυτό επανέρχεται σε Οργανισμό Ελέγχου, με την 
κατάθεση νέας αρχικής αίτησης.

 7. Κατάλογος κυρώσεων που επιβάλλονται από τις 
Επιτροπές του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης: 

 7.1 Οι παρακάτω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται 
από τον ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

7.2 Οι ενταγμένοι επιχειρηματίες οφείλουν: 
 α) να αποδέχονται σε περιπτώσεις αποκλίσεων, πα−

ρατυπιών και παραβάσεων την επιβολή των κυρωτικών 
μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση.

 β) να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τους αγο−
ραστές των προϊόντων τους και να εξασφαλίζουν ότι 
αφαιρούνται από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήματα, λογό−
τυποι κλπ του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

 γ) να αποστέλλουν εντός το αργότερο 5 ημερών 
από τη λήψη της σχετικής εντολής απόσυρσης γραπτή 
δέσμευση προς την Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά με την 
υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης.

7.3 Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων που κα−
θορίζονται με την παρούσα απόφαση ή μετά από εξέτα−
ση καταγγελιών τρίτων, διαπιστωθούν και καταγραφούν 
παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής και 
εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα προϊόντα βιολο−
γικής γεωργίας, επιβάλλονται οι παρακάτω διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται 
με την παρούσα απόφαση, ως ακολούθως:

7.3.1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών που 
αναφέρονται στην παρ. 9(α) του άρθρου 9 ή/ και στην 
παρ. 3(α) του άρθρου 10 του «Κανονισμού» και σύμφω−
να με τον ενδεικτικό πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας απόφασης, επιβάλλονται:

α) αφαίρεση των ενδείξεων, όρων, σημάτων, λογο−
τύπων, κλπ. του άρθρου 8 της παρούσας από όλη την 
παρτίδα προϊόντων ή από όλα τα προϊόντα στα οποία 
διαπιστώνεται η παρατυπία ή/και

β) διοικητικό πρόστιμο από 300€ έως 10.000€ λαμβα−
νομένης ενδεικτικά υπόψη της σοβαρότητας της πα−
ρατυπίας, τον όγκο των διακινηθέντων προϊόντων, το 
μέγεθος της επιχείρησης/ εκμετάλλευσης, τη διάρκεια 
της διαπιστωθείσας παρατυπίας κλπ.

7.3.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που 
αναφέρονται στην παρ. 9(β) του άρθρου 9 ή/ και στην 
παρ. 3(β) του άρθρου 10 του «Κανονισμού» και σύμφω−
να με τον ενδεικτικό πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας απόφασης, επιβάλλονται:

α) απαγόρευση στο συγκεκριμένο επιχειρηματία του 
δικαιώματος της εμπορίας προϊόντων με τις ενδείξεις, 
όρους, σήματα λογότυπους του άρθρου 8. της παρού−
σας απόφασης επί χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες 
καθώς και

β) διοικητικό πρόστιμο από 600€ έως 20.000€ λαμ−
βάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη σοβαρότητα της πα−
ράβασης, τον όγκο των διακινηθέντων προϊόντων, το 
μέγεθος της επιχείρησης/ εκμετάλλευσης, τη διάρκεια 
της διαπιστωθείσας παράβασης κλπ.

7.3.3. Σε περίπτωση που επιχειρηματίας θέτει σε εμπο−
ρία προϊόντα με ενδείξεις, όρους, σήματα, λογότυπους 
κλπ του άρθρου 8. της παρούσας χωρίς να διαθέτει 
τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης και 
ένταξης στο θεσπιζόμενο με την παρούσα απόφαση 
Σύστημα Ελέγχου, ή χωρίς να διαθέτει την ειδική άδεια 
εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων από τρίτες χώρες 
επιβάλλονται:

α) απαγόρευση εμπορίας προϊόντων που φέρουν τις 
προαναφερόμενες ενδείξεις επί χρονικό διάστημα 24 
μηνών καθώς και

 β) διοικητικό πρόστιμο από 1000€ μέχρι 30.000€ λαμ−
βάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον όγκο των διακινηθέντων 
προϊόντων, τη διάρκεια της παράβασης.

Η Επιβλέπουσα ή Εποπτεύουσα Αρχή, κατά περίπτωση, 
άμεσα και όχι αργότερα από 5 ημέρες από τη διαπίστω−
ση της παράβασης, εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την 
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έκδοση απόφασής του, με την οποία επιβάλλεται η άμε−
ση απόσυρση των σχετικών ενδείξεων, όρων, σημάτων 
λογότυπων κλπ του άρθρου 8 της παρούσας με ευθύνη 
και έξοδα του συγκεκριμένου επιχειρηματία και αναθέ−
τει στην Επιβλέπουσα Αρχή την υλοποίηση της.

7.3.4. Στους επιχειρηματίες οι οποίοι καθυστερούν να 
υποβάλλουν το έντυπο γνωστοποίησης της παρ 1.2. του 
άρθρου 7 της παρούσας πέραν των 10 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ΟΕ&Π 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150€.

7.3.5. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης άρνησης, παρεμπό−
δισης διενέργειας ελέγχων, δειγματοληψιών, άρνησης 
υπογραφής του πρακτικού ελέγχου, ακολουθούνται οι 
παρακάτω διαδικασίες:

α) ανάκληση της πιστοποίησης κατά το τρέχον έτος 
για όλα τα παραγόμενα προϊόντα του συγκεκριμένου 
επιχειρηματία από τον αρμόδιο για τον έλεγχό του 
Οργανισμό.

β) αποστολή του πρακτικού ελέγχου στην Επιβλέπου−
σα Αρχή η οποία μεριμνά για τη διαβίβαση της υπόθε−
σης στην Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & 
Παραβάσεων η οποία επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο από 
1000€ μέχρι 30.000€ λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη το 
μέγεθος της επιχείρησης/ εκμετάλλευσης τον όγκο των 
παραγόμενων και διακινούμενων προϊόντων κλπ.

Η Επιβλέπουσα Αρχή επαληθεύει και επιβλέπει την 
υλοποίηση της διαδικασίας σχετικά με την απόσυρση 
των ενδείξεων, όρων, σημάτων, λογότυπων κλπ του άρ−
θρου 5. της παρούσας, με ευθύνη και έξοδα του επιχει−
ρηματία, εφόσον η ανάκληση της πιστοποίησης αφορά 
προϊόντα τα οποία ήδη έχουν τεθεί σε εμπορία.

7.3.6. Σε περιπτώσεις υποτροπής ή επαναλαμβανό−
μενης παρατυπίας ή/και παράβασης από ελεγχόμενο 
επιχειρηματία εντός 3ετίας, οι Επιτροπές Εξέτασης 
Παρατυπιών & Παραβάσεων δύνανται να διπλασιάζουν 
το ύψος των διοικητικών προστίμων.

Β. Προς τους Οργανισμούς Ε&Π βιολογικών προϊό−
ντων

1. Όταν στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδιοτήτων της, η 
Επιβλέπουσα Αρχή διαπιστώσει και τεκμηριώσει ευθύνη 
εγκεκριμένου ΟΕ&Π για τη μη τήρηση των απαιτήσεων 
του «Κανονισμού» και της παρούσας απόφασης καθώς 
και τη μη εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών 
των ελαχίστων μέτρων ελέγχου που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του «Κανονισμού» και της παρούσας 
απόφασης, με αιτιολογημένη γνώμη, εισηγούνται στην 
Επιτροπή της παρ 3. του άρθρου 10 της παρούσας από−
φασης την επιβολή των κάτωθι κυρώσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωμένης μη συμμόρφω−
σης ως προς την κείμενη κοινοτική νομοθεσία που διέ−
πει τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του «Κανονισμού», καθώς και τη σοβαρότητα 
των επιπτώσεων των εν λόγω μη συμμορφώσεων στην 
ανεξαρτησία, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Ελέγχου.

2. Οι κυρώσεις κλιμακώνονται κατά περίπτωση σε:
− έγγραφες επιπλήξεις και επιβολή κατάλληλων διορ−

θωτικών ενεργειών και βελτιωτικών μέτρων που θα οδη−
γήσουν στην άρση των επιπτώσεων των διαπιστωμένων 
μη συμμορφώσεων και την αποφυγή επανάληψής τους 

στο μέλλον, εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού 
διαστήματος. Ο έλεγχος της εφαρμογής των εν λόγω 
ενεργειών ανατίθεται στην Επιβλέπουσα Αρχή η οποία 
δύναται να προβαίνει σε έκτακτη επιθεώρηση αξιολό−
γησης του συγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου.

− Σε περίπτωση που ο Οργανισμός Ελέγχου δεν προ−
βεί στην εφαρμογή των ως άνω διορθωτικών ενεργει−
ών εντός του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με 
εισήγηση της Αρχής Επίβλεψης επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο 10.000€

− Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων μη συμμορφώ−
σεων εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους επιβάλλεται 
πρόστιμο 20.000€

− Σε περιπτώσεις υποτροπής του συγκεκριμένου Ορ−
γανισμού για τις ίδιες μη συμμορφώσεις εντός 3ετίας 
από την ημερομηνία επιβολής της σχετικής κύρωσης 
επιβάλλεται πρόστιμο 30.000€

− Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν πληρού−
νται πλέον οι προϋποθέσεις και όροι έγκρισης του συ−
γκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου, κατ’ εφαρμογή των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) της 
παρ. 6 του άρθρου 9 του «Κανονισμού», αυτοτελώς ή 
σωρευτικά, ανακαλείται οριστικά η απόφαση έγκρισης 
δραστηριότητάς του μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του Δ.Σ. της Επιβλέπουσας Αρχής. 

3. Τα επιβαλλόμενα 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 12 
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση:
 1. Το κόστος που καταβάλουν οι συμβαλλόμενοι επι−

χειρηματίες στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας για την πραγμα−
τοποίηση των ελέγχων της παραγ2 του άρθρου 6 της 
παρούσης, καθορίζεται με τη σύμβαση του άρθρου 7 
παραγ.1.1 και σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλο−
γο του ΟΕ&Π, τον οποίο κοινοποιούν καθώς και κάθε 
τροποποίηση του, στην Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα 
αρχή.

 2. Το κόστος των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που θε−
σπίζεται στην παρούσα απόφαση, η διαδικασία είσπρα−
ξης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορί−
ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών και Α. Α. & Τ. μετά από σχετική εισήγηση 
του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
4 του άρθρου 42 του ν. 2637/1998.

Άρθρο 13
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1. Οι υφιστάμενοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης που λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις 
240901/26.2.2002 (ΦΕΚ 278/Β’/2002), 240902/26.2.2002 
(ΦΕΚ 278/Β’/2002) και 299891/18.11.2002 (ΦΕΚ 1495/
Β/29.11.2002) του Υπουργoύ Γεωργίας συνεχίζουν να 
λειτουργούν με τις αναγκαίες άμεσες μεταβολές και 
υποχρεώσεις προκειμένου να ενταχθούν στο παρόν 
σύστημα ελέγχου, μέχρι την επαναξιολόγησή τους και 
έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΑΑ&Τ. 
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Τα δικαιολογητικά της επαναξιολόγησης θα πρέπει να 
κατατεθούν στον ΟΠΕΓΕΠ το αργότερο εντός διαστή−
ματος έξη (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επαναξιολόγιση 
θα γίνει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραγ. 
1 του άρθρου 6 της παρούσας με εξαίρεση της παραγ. 
1.1(α) του ιδίου άρθρου.

Οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ΟΕ&Π και των 
επιχειρηματιών, προσαρμόζονται εντός ενός έτους το 
αργότερο από την δημοσίευση της παρούσης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παραγ 1 του 
άρθρου 6 αυτής. 

Άρθρο 14
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι παρα−
κάτω αποφάσεις:

 Η υπ’αριθμ. 332221/5.1.2001 (ΦΕΚ 10/Β/11.1.2001) κοινή 
απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ−
γίας και οι όμοιες αποφάσεις 351178/6.4.2001 (Β’381), 
388038/6.8.2001 (Β’1034) και 217001/27.2.2004 (Β’404) που 
την τροποποιούν.

Άρθρο 15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Με αποφάσεις του Υπουργού ΑΑ&Τ που δημοσι−

εύονται 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 και ΙV αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  «ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

   (άρθρο 6 παραγ2.1 & άρθρο 7 παραγ.1.1 της παρού−

σας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

«ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ» ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
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 Με το παρόν έντυπο δηλώνω ότι τα στοιχεία που ανα−
γράφονται είναι αληθή και αναλαμβάνω την υποχρέωση 
να πραγματοποιώ τις δηλούμενες εργασίες σύμφωνα 
με τους κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 
11 του Καν.(ΕΟΚ)2092/1991 του Συμβουλίου.

 Τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπιστευτικά και μη 
κοινοποιήσιμα προς τρίτους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 

παρ. 3 του Καν.(ΕΟΚ)2092/1991 του Συμβουλίου η αρμό−

δια αρχή δύναται να συντάσσει ενημερωμένο κατάλογο 
με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρηματιών 
που υπάγονται στο Σύστημα Ελέγχου.

 Ημερομηνία κατάθεσης: ……………………………..
Ο Δηλών 

 (Υπογραφή)
 (Ονοματεπώνυμο/σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ)

Δεσμεύσεις επιχειρηματία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
αναφορά αρχικού ελέγχου της παραγράφου 2.1 του άρθρου 6 της 
παρούσας απόφασης.

1. α) Εφόσον πρόκειται για παραγωγό:
 «Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα 

με τα  άρθρα 5,6,6α»
 β) Εφόσον πρόκειται για εισαγωγέα:
 «Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα 

με το  άρθρο 11 του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2092/1991 και το άρθρο 9 της παρούσας 
απόφασης.

 γ) Εφόσον πρόκειται για παρασκευαστή ζωοτροφών:
 «Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα 

με τις  διατάξεις του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 223/2003»
2. «Δέχομαι σε περίιπτωση παράβασης της ανωτέρω δέσμευσής μου, 

την επιβολή  των κυρωτικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 
της παρούσας απόφασης» 

3. «Δεσμεύομαι να προβαίνω άμεσα σε έγγραφη ενημέρωση των 
αγοραστών των προϊόντων μου καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες 
και να διασφαλίζω την αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων και σημάτων 
του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης από όλα το προϊόντα ή την 
συγκεκριμένη πατρίδα προϊόντων μου, σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν 
παρατυπίες ή/και παραβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
11 της παρούσας απόφασης, με ευθύνη και  δαπάνες μου»

ο/η υπεύθυνα δηλών/ουσα

Τόπος:
Ημερομηνία:

                                                        υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟ−
ΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε. Ε. ΣΥΜ−

ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να εγκριθεί η εισαγωγή, πρέπει πρώτα να συ−

μπληρώσετε μία «Αρχική αίτηση εισαγωγής βιολογικών 
προϊόντων στην Ελλάδα από Τρίτες Χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 11(6) του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991». Οι άδειες 
εισαγωγής δεν θα δίδονται με αναδρομική ισχύ, και έτσι 
είναι σημαντικό οι αιτήσεις να κατατίθενται πολύ πριν 
την προβλεπόμενη εισαγωγή των προϊόντων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα μπο−
ρούν να διατίθενται ως προϊόντα βιολογικής γεωργίας 
εάν έχετε προηγουμένως παραλάβει την άδεια εισαγω−
γής από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT. Η διάρκεια της 
άδειας αυτής δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες.

1.1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παράρτημα 1, πιστο−
ποιητικό Καν. (ΕΚ) 1788/2001)

Από την 1 Νοεμβρίου του 2002, πριν από την τοπο−
θέτηση σε ελεύθερη διακίνηση εντός της Ε.Ε. κάθε ει−
σαγόμενου προϊόντος βιολογικής γεωργίας από Τρίτη 
Χώρα, ένα πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγή προϊό−
ντων βιολογικής παραγωγής πρέπει να συνυπογράφεται 
από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Γεωργίας του 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορήγη−
σε την άδεια εισαγωγής. (ΚΑΝ.(ΕΚ) 1788/2001, κουτάκι 
αριθμ. 16)

Τα πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να συντάσσεται από 
τον οργανισμό ελέγχου της Τρίτης Χώρας που αναφέ−
ρεται στην άδεια εισαγωγής, συνοδεύει τα προϊόντα και 
παρουσιάζεται πριν αυτά τεθούν σε ελεύθερη διακίνηση 
εντός της Ε.Ε.

Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στα 
συνοδευτικά έγγραφα και όπου θεωρούν απαραίτητο 
λαμβάνουν δείγματα για πραγματοποίηση εργαστη−
ριακών ελέγχων πριν υπογράψουν το πιστοποιητικό 
ελέγχου. 

1.2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση αποστέλλεται ή κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.

Π.− AGROCERT μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση ο 
οποίος εξετάζει την ισοδυναμία των κανόνων παραγω−
γής καθώς και των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται 
στην Τρίτη Χώρα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.− AGROCERT διατηρεί το δικαί−
ωμα να ζητήσει κάθε πρόσθετη πληροφορία που θα τον 
οδηγήσει στην τεκμηρίωση της ισοδυναμίας.

2. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
11(6) ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2092/1991 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 332221/11−1−2001

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 Η αίτηση συμπληρώνεται με καθαρά και ευκρινή 

κεφαλαία γράμματα.
 Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, 

από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 
 Αιτήσεις που στέλνονται με fax ή με e−mail δεν 

γίνονται αποδεκτές.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία αίτηση για περισ−

σότερα από ένα προϊόντα, αλλά είναι απαραίτητη μία 

ξεχωριστή αίτηση για κάθε Τρίτη Χώρα από την οποία 
πρόκειται να εισαχθούν προϊόντα 

 Είναι απαραίτητη μία ξεχωριστή αίτηση για κάθε 
εξαγωγέα 

 Οι αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται αν δεν συμπληρω−
θούν γραπτώς όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται 
στο έντυπο αίτησης και αν δεν επισυνάπτονται όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα.

 Είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα να 
παρέχει όλα τα στοιχεία καθώς και όλη την τυχόν πρό−
σθετη τεκμηρίωση που θα ζητηθεί κατά την διαδικασία 
εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησης.

2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ (Α1)

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρώνεται με τα στοι−
χεία του επιχειρηματία που αιτείται την εισαγωγή βιο−
λογικών προϊόντων στην Ε.Ε. 

1. Πρέπει να δώσετε στοιχεία για τα παρακάτω:
 Επωνυμία επιχείρησης
 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση 
 Το όνομα του υπευθύνου της εταιρίας. 
 Τον αριθμό του τηλεφώνου και του fax 
 Το e−mail του υπευθύνου της εταιρίας (όπου υπάρ−

χει )
2. Για να εισαχθούν προϊόντα στην Ελλάδα και να δι−

ακινηθούν ως προϊόντα βιολογικής γεωργίας, πρέπει οι 
εισαγωγείς να έχουν συμβληθεί με έναν αναγνωρισμένο 
από την Ελλάδα οργανισμό ελέγχου. Πρέπει να δοθούν 
τα παρακάτω στοιχεία :

 Το όνομα του οργανισμού ελέγχου
 Ο κωδικός της επιχείρησης που του έχει δοθεί από 

τον οργανισμό ελέγχου.
3. Πρέπει να δώσετε τα στοιχεία του πρώτου παραλή−

πτη εάν είναι διαφορετικός από τον εισαγωγέα.
2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ
Στο τμήμα αυτό πρέπει να γράψετε τα στοιχεία των 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας που θα εισαχθούν.
1. Γράψτε το όνομα της Τρίτης χώρας από την οποία 

πρόκειται να εξαχθούν τα εν λόγω προϊόντα. Μία ξεχω−
ριστή αίτηση πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε Τρίτη 
χώρα από την οποία πρόκειται να εξαχθούν προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας.

2. Στη στήλη Περιγραφή προϊόντος θα πρέπει να κα−
τονομάσετε τα προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν.

• Πρέπει να γράψετε πλήρη στοιχεία για τα προϊόντα, 
π.χ. δεν είναι επαρκές όταν γράφεται ‘‘διάφορα αρω−
ματικά και καρυκεύματα’’, θα πρέπει να κατονομάσετε 
το όνομα κάθε αρωματικού και καρυκεύματος (π.χ. βα−
σιλικός, άνηθος, μαϊντανός, κάρδαμο).

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το όνομα του προϊό−
ντος με το οποίο πρόκειται να διακινηθεί στην αγορά, 
αλλά την περιγραφή της σύνθεσης του προϊόντος. Π.χ. ‘ 
«Grandma’s παραδοσιακά δημητριακά (Cornflakes)», πρέ−
πει να περιγραφούν ως αποξηραμένα, αποφλοιωμένα 
δημητριακά.

• Μόνο για μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα φυ−
τικής προέλευσης: πρέπει να γράψετε την επιστημονική 
ονομασία των ειδών π.χ αραβόσιτος Zea Mays ποικιλία 
MORO.

• Στη στήλη CN−κώδικας πρέπει να συμπληρώσετε 
τον κώδικα συνδυασμένης ονοματολογίας όπως αυτός 
αναγράφεται στο ενιαίο δασμολόγιο. 



1918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

• Στη στήλη Μεταβατικό στάδιο(Μ.Σ.), Βιολογικό(Β), θα 
πρέπει να προσδιορίζεται η κατηγορία των προϊόντων. 
Αν η περίοδος μετατροπής έχει μειωθεί και φαίνεται 
στο πιστοποιητικό του οργανισμού ελέγχου της τρίτης 
χώρας ότι τα προϊόντα είναι πλήρως βιολογικά, παρα−
καλώ σημειώστε (Β). Αν το προϊόν είναι σε μεταβατικό 
στάδιο, παρακαλώ σημειώστε (Μ.Σ), καθώς και πότε άρ−
χισε η περίοδος μετατροπής (μήνας/έτος)

• Στη στήλη Εκτιμούμενη ποσότητα προς εισαγωγή, 
πρέπει να δώσετε μια εκτίμηση της ποσότητας κάθε 
προϊόντος που πρόκειται να εισάγετε. Πρέπει να προσ−
διορίσετε τη μονάδα βάρους που χρησιμοποιείτε.

Εάν εισάγετε ένα προϊόν που έχει μεταποιηθεί και 
αποτελείται από περισσότερα από ένα συστατικά, πρέ−
πει να γράψετε στοιχεία για την σύστασή του. Αυτό 
θα πρέπει να γίνει στο Παρ/μα Α της αίτησης. Πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό έντυπο του Παρ/τος Α 
για κάθε προϊόν και επισυνάψτε την ετικέτα του προ−
ϊόντος.

2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

ΤΜΗΜΑ Β1
 Πρέπει να γράψετε στοιχεία για τα παρακάτω:
• Επωνυμία της επιχείρησης
• Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 

χώρα
• Το όνομα του υπεύθυνου της επιχείρησης
• Τον αριθμό του τηλεφώνου και του fax, με τον διεθνή 

κωδικό κλήσης τους
• Το e−mail του υπεύθυνου (αν υπάρχει)
ΤΜΗΜΑ Β2
 Πρέπει να γράψετε τα παρακάτω στοιχεία:
• Το όνομα του οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα
• Την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου του εξα−

γωγέα
• Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 

χώρα
• Το όνομα του υπεύθυνου της επιχείρησης
• Τον αριθμό του τηλεφώνου και του fax, με τον διεθνή 

κωδικό κλήσης τους
• Το e−mail του υπεύθυνου (αν υπάρχει)
Παρακαλούμε εσωκλείστε στην αίτησή σας μια βε−

βαίωση της τρίτης χώρας ότι ο οργανισμός ελέγχου 
πληροί τις απαιτήσεις του ISO 65 / ΕΝ 45011. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως.

Παρακαλούμε επισυνάψτε με την αίτησή σας μία έκ−
θεση του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα σχετικά 
με τους κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου 
για την παραγωγή και μεταποίηση / επεξεργασία των 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Αυτό το σημείο έχει 
ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που εμπλέκονται 
διαφορετικοί οργανισμοί ελέγχου στην Τρίτη Χώρα .

Στην περίπτωση που ένας διαφορετικός οργανισμός 
από αυτόν που περιγράφεται στο σημείο 2 εκδίδει το 
πιστοποιητικό ελέγχου (Καν. 1788/2001), πρέπει να πα−
ρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες :

 Επωνυμία της επιχείρησης

 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 
Χώρα

 Όνομα υπευθύνου της επιχείρησης
 Τηλέφωνο και Fax, καθώς και του διεθνές τηλεφω−

νικού κωδικού του υπευθύνου της επιχείρησης
 Το e−mail του υπευθύνου εάν υπάρχει 

Αν ο οργανισμός πιστοποίησης είναι ο ίδιος με τον 
οργανισμό ελέγχου που περιγράφεται στο σημείο 2, 
γράψτε στο κουτί καταγραφής του ονόματος “Ίδιος με 
σημείο 2’’.

2.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
ΧΩΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του καν. (ΕΟΚ) 
αριθ.2092/1991 όπως έχει τροποποιηθεί, με τον όρο ‘‘πα−
ρασκευή’’ εννοούνται οι δραστηριότητες διατήρησης ή 
/ και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (συμπεριλαμ−
βανομένης της σφαγής και της κοπής κτηνοτροφικών 
προϊόντων) καθώς και συσκευασίας ή/και μεταβολών 
στη σήμανση σχετικά με την παρουσίαση του βιολογι−
κού τρόπου παραγωγής των νωπών, συντηρημένων ή / 
και μεταποιημένων προϊόντων¨. 

Η επιχείρηση που πραγματοποιεί την τελευταία επε−
ξεργασία στην τρίτη χώρα συνήθως συσκευάζει το προ−
ϊόν και προχωρά στην επισήμανση. 

Στο τμήμα αυτό πρέπει να δώσετε πληροφορίες 
γι΄αυτήν την επιχείρηση. Αν αυτή η επιχείρηση και ο 
εξαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, παρακαλούμε να 
τσεκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Τότε δεν χρει−
άζεται να συμπληρώσετε το τμήμα Β2.

Πρέπει να δώσετε στοιχεία για τα παρακάτω:
 Επωνυμία επιχείρησης 
 Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 

Χώρα
 Όνομα υπευθύνου της επιχείρησης 
 Τηλέφωνο και Fax του υπευθύνου της επιχείρη−

σης
 Το e−mail του υπευθύνου (εάν υπάρχει)
 Όνομα του οργανισμού ελέγχου της επιχείρησης 

(εάν είναι διαφορετικός από τον οργανισμό ελέγχου 
του εξαγωγέα )

 Πάντα την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου της 
επιχείρησης

Παρακαλούμε να τσεκάρετε το αντίστοιχο τετραγω−
νίδιο εάν ο οργανισμός ελέγχου που είναι υπεύθυνος 
για την μονάδα παρασκευής που πραγματοποιεί την 
πιο πρόσφατη διαδικασία παρασκευής είναι ο ίδιος με 
αυτόν του εξαγωγέα. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν χρει−
άζεται να συμπληρώσετε το όνομα του Οργανισμού.

Παρακαλούμε να επισυνάψετε στην αίτηση σας ένα πι−
στοποιητικό διαπίστευσης ότι αυτός ο οργανισμός ελέγ−
χου πληροί τις προϋποθέσεις του ISO 65/ΕΝ 45011. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως.



2.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β3− ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΕ−
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

 Παρακαλούμε να ελέγχετε  εάν περισσότερες από τρεις μονάδες παρασκευής ή/και πέντε μονάδες γεωργικής 
παραγωγής στη Τρίτη Χώρα εμπλέκονται στην παραγωγή ή/και στην παρασκευή των προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας που πρόκειται να εισάγετε στην Ελλάδα. Εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται να συμπλη−
ρώσετε τα σημεία 1 και 3. Τότε παρακαλούμε επισυνάψτε ένα διάγραμμα ροής που περιέχει όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες και δείχνει την ροή της παραγωγής από την γεωργική παραγωγή μέχρι την εξαγωγή. 

5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
              ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ (Τμήμα Β1)

Επιχειρηματίας που πραγματοποιεί την πιο πρόσφατη διαδικασία παρασκευής
στην Τρίτη Χώρα (Τμήμα Β2) 

Π.χ. Μονάδα παρασκευής που πραγματοποιεί την επισήμανση πριν την εξαγωγή

Μονάδα παρασκευής Α
Τύπος της παρασκευής:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:

Μονάδα γεωργικής παραγωγής
Δ

Προϊόν/ Συστατικό και κατηγορία:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία πρώτου και τελευταίου
ελέγχου:
Έναρξη περιόδου μετατροπής:
(Μήνας / Έτος)
Έκταση καλλιέργειας βιολογικής/
συμβατικής:

Μονάδα γεωργικής παραγωγής
Ε

Προϊόν/ Συστατικό και κατηγορία:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία πρώτου και τελευταίου
ελέγχου:
Έναρξη περιόδου μετατροπής:
(Μήνας / Έτος)
Έκταση καλλιέργειας βιολογικής/
συμβατικής:

Μονάδα γεωργικής παραγωγής
ΣΤ

Προϊόν/ Συστατικό και κατηγορία:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία πρώτου και τελευταίου
ελέγχου:
Έναρξη περιόδου μετατροπής:
(Μήνας / Έτος)
Έκταση καλλιέργειας βιολογικής/
συμβατικής:

Μονάδα παρασκευής Β
Τύπος της παρασκευής:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:

Μονάδα παρασκευής Γ
Τύπος της παρασκευής:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:

ΦΕΚ 157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1919



1920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το τμήμα 1 εάν 
έχετε επισυνάψει ένα διάγραμμα ροής. Εάν όχι, πρέπει 
να δώσετε στοιχεία στο τμήμα αυτό εάν τα προϊόντα 
πρόκειται να παρασκευαστούν με οποιοδήποτε τρόπο 
(συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της επι−
σήμανσης).

Τα τμήμα αυτό έχει χωρισθεί στα τετραγωνίδια Α, Β 
και Γ, έτσι ώστε να μπορέσετε να δώσετε στοιχεία για 
περισσότερες από μια μονάδες παρασκευής.

• Στη στήλη Επωνυμία και Διεύθυνση, πρέπει να δώ−
σετε στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ή τη μονάδα όπου 
τα προϊόντα πρόκειται να παρασκευαστούν. Σε πολ−
λές περιπτώσεις θα είναι το ίδιο μέρος με αυτό όπου 
παρήχθη το προϊόν. Να δοθεί η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση.

• Στη στήλη Τρίτη χώρα, πρέπει να προσδιορίσετε την 
Τρίτη χώρα όπου η μονάδα είναι εγκατεστημένη.

• Στη στήλη Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου, πρέπει 
να προσδιορίσετε πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος 
στην (στις) εκμετάλλευση (εκμεταλλεύσεις) από τον 
οργανισμό ελέγχου της τρίτης χώρας.

• Στη στήλη Τύπος επεξεργασίας, πρέπει να προσδι−
ορίσετε τη διαδικασία παρασκευής και το προϊόν στις 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή μονάδα.

Στη στήλη Οργανισμός ελέγχου, πρέπει να προσδι−
ορίσετε τον οργανισμό που ελέγχει τις συγκεκριμέ−
νες εγκαταστάσεις ή μονάδα. Παρακαλώ σημειώστε 
το αντίστοιχο κουτάκι εάν ο οργανισμός ελέγχου της 
μονάδας παρασκευής είναι ίδιος με αυτόν του εξαγω−
γέα. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δώσετε 
περισσότερες πληροφορίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
παρακαλώ προσδιορίστε το όνομα και την διεύθυνση 
του οργανισμού ελέγχου καθώς και την διαπίστευσή 
του όσον αφορά το ISO 65 / EN 45011 Παρακαλούμε 
επισυνάψτε το πιστοποιητικό διαπίστευσης. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA) , αντιστοίχως.

Παρακαλούμε επισυνάψτε επίσης τα επικυρωμένα 
αντίγραφα των πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
τον/ τους οργανισμό/ οργανισμούς ελέγχου των τρίτων 
χωρών για τις διαφορετικές μονάδες .

Τμήμα 2
Εάν οι κανόνες παραγωγής (πρότυπα βιολογικής γε−

ωργίας) και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στην 
Τρίτη χώρα διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις του καν. 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
παρακαλούμε να τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι και 
να επισυνάψετε μια έκθεση επισήμανσης των διαφορών 
εκείνων που αφορούν την παρασκευή/ επεξεργασία (Άρ−
θρο 5, Παρ. VI & III (Ειδικές διατάξεις, Β)).

Τμήμα 3
Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το τμήμα αυτό αν 

έχετε επισυνάψει ένα διάγραμμα ροής. Αν όχι, πρέπει 
να συμπληρώσετε τον πίνακα αυτό με ορισμένες πλη−
ροφορίες για την γεωργική μονάδα(ες) όπου παρήχθη−
σαν τα προϊόντα. Μία γεωργική μονάδα παραγωγής 
μπορεί να είναι ένα αγρόκτημα ή μια μικρής κλίμακας 
εκμετάλλευση μιας ομάδας παραγωγών. Τα στοιχεία 
πρέπει να συμπληρωθούν ακόμη κι’ αν εισάγετε μετα−
ποιημένο προϊόν.

Το τμήμα αυτό έχει διαιρεθεί έτσι ώστε να μπορείτε 
να δώσετε στοιχεία για περισσότερες από μια εκμε−
ταλλεύσεις.

• Στις στήλες Επωνυμία & Διεύθυνση πρέπει να δώ−
σετε στοιχεία για τις μονάδες όπου κάθε ένα από τα 
προϊόντα καλλιεργούνται ή παράγονται. Η επωνυμία 
μπορεί να είναι του αγροκτήματος/ της εκμετάλλευσης, 
της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή του παραγωγού. 
Πρέπει να δώσετε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και 
την Τρίτη χώρα όπου η μονάδα είναι εγκατεστημένη.

• Στο κουτάκι Βιολογική και συμβατική έκταση,  πρέπει 
να δώσετε την έκταση ολόκληρης της εκμετάλλευσης 
που πιστοποιείται για βιολογική γεωργία και αυτή που 
καλλιεργείται συμβατικά. Παρακαλούμε γράψτε την 
έκταση σε στρέμματα.

• Στο κουτάκι Έναρξη της μεταβατικής περιόδου, πρέ−
πει να προσδιορίσετε την ημερομηνία που άρχισε η με−
ταβατική περίοδος της έκτασης που έχει πιστοποιηθεί 
για βιολογική γεωργία. Όλη η έκταση που έχει χρησιμο−
ποιηθεί για βιολογική γεωργία πρέπει να έχει υποβληθεί 
σε μεταβατική περίοδο. Η περίοδος αυτή εξαρτάται 
από το προϊόν και τις άλλες μεμονωμένες  συνθήκες, 
όμως το σύνηθες ελάχιστο είναι δύο χρόνια πριν τη 
σπορά για τις ετήσιες καλλιέργειες και τρία χρόνια πριν 
τη συγκομιδή για τις πολυετείς καλλιέργειες. Αν έχει 
χορηγηθεί μείωση της μεταβατικής περιόδου από τον 
οργανισμό ελέγχου, πρέπει να δώσετε μια τεκμηρίωση, 
από τον οργανισμό αυτόν, για την απόφαση μείωσης 
της  μεταβατικής περιόδου.

• Στο κουτάκι Ημερομηνία πρώτου ελέγχου πρέπει 
να δώσετε την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου της 
εκμετάλλευσης (των εκμεταλλεύσεων) από τον οργανι−
σμό ελέγχου της τρίτης χώρας. Αν ο πρώτος έλεγχος 
δεν έγινε από τον συγκεκριμένο οργανισμό, παρακαλώ 
δώστε το όνομα του οργανισμού που πραγματοποίησε 
τον έλεγχο.

• Στο κουτάκι Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου πρέπει 
να δώσετε την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου της 
εκμετάλλευσης (των εκμεταλλεύσεων) από τον οργανι−
σμό ελέγχου της τρίτης χώρας.

• Στο κουτάκι Παραγόμενα προϊόντα, πρέπει να κα−
τονομάσετε τα προϊόντα που παράγονται συμπεριλαμ−
βανομένης και της κατηγορίας τους (συμβατικά, υπό 
μετατροπή, βιολογικά). Πρέπει να γράψετε όλα τα πα−
ραγόμενα προϊόντα, και όχι μόνον εκείνα που θέλετε 
να εισάγετε.

• Στη στήλη Οργανισμός ελέγχου, πρέπει να προσδι−
ορίσετε τον οργανισμό που ελέγχει την συγκεκριμένη 
μονάδα. Παρακαλούμε σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι 
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αν ο οργανισμός ελέγχου της γεωργικής εκμετάλλευσης 
είναι ίδιος με αυτόν του εξαγωγέα. Σ’ αυτήν την περί−
πτωση δεν χρειάζεται να γράψετε περισσότερες πλη−
ροφορίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, προσδιορίστε 
το όνομα του οργανισμού και την συμμόρφωση ως προς 
το ISO 65 / ΕΝ 45011 (όπως ανωτέρω). Παρακαλούμε 
επισυνάψτε το πιστοποιητικό διαπίστευσης. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA) , αντιστοίχως.

Παρακαλούμε επισυνάψτε επίσης τα επικυρωμένα 
αντίγραφα των πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
τον/ τους οργανισμό/ οργανισμούς ελέγχου των τρίτων 
χωρών για τις διαφορετικές μονάδες .

Τμήμα 4
Αν ένας συνεταιρισμός, μια ομάδα παραγωγών ή μια 

ένωση παραγωγών παράγει τα προϊόντα, πρέπει να 
σημειώσετε το ‘Ναι’ κουτάκι και να συμπληρώσετε το 
Παρ/μα  Β.

Αν οι κανόνες παραγωγής (πρότυπα βιολογικής γε−
ωργίας) και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στη 
Τρίτη χώρα διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις του 
καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, παρακαλώ σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι και 
να επισυνάψετε μια έκθεση επισήμανσης των διαφορών 
εκείνων που αφορούν τη γεωργική παραγωγή (Άρθρο 5, 
Άρθρο 6, Παρ. I Α,Β, ή Γ, Παρ. II και Παρ. ΙΙΙ). 

Τμήμα 5
Δηλώστε ποιες επιθεωρήσεις ελέγχου είναι διαθέσι−

μες στην αρμόδια αρχή.
2.6  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β4 − ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Αφού διαβάσετε τις οδηγίες  αυτές και συμπληρώσετε 

το παρόν έντυπο της αίτησης, παρακαλούμε στείλτε το 
ανυπόγραφο στον οργανισμό ελέγχου του εξαγωγέα. 
Ο Οργανισμός ελέγχου πρέπει να υπογράψει τη δήλω−
ση, Τμήμα 1 και να σφραγίσει και να υπογράψει όλες 
τις σελίδες της αίτησης. Στη συνέχεια ο Οργανισμός 
επιστρέφει την πρωτότυπη αίτηση σε σας [ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ].

Τέλος, παρακαλoύμε να υπογράψετε και να  βάλετε 
ημερομηνία, στο τμήμα 2 και στείλτε την αίτηση στην 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT. Επίσης επισυνάψτε όλα τα απα−
ραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. Σας συμβουλεύουμε να 
κρατήσετε ένα αντίγραφο για μελλοντική χρήση.

Αφού τη συμπληρώσετε, στείλτε την αίτηση και τα 
απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης στον :

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT
Δ/νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών

Άνδρου 1& Πατησίων
Τ.Κ 112 57 Αθήνα

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΙΑ ΣΥΝ−
ΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το παράρτημα αυτό πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν 
κάνετε αίτηση για εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
περισσότερα από ένα συστατικά.

Πρέπει να συμπληρωθεί ένα ξεχωριστό φύλλο για 
κάθε σύνθετο προϊόν που θέλετε να εισάγετε.

• Στο κουτάκι Όνομα του προϊόντος, πρέπει να γράψε−
τε το όνομα του προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε  το όνομα του προϊ−
όντος με το οποίο πρόκειται να πωληθεί στην αγορά, 
αλλά την περιγραφή της σύνθεσης του προϊόντος. Για 
παράδειγμα: τα «Παραδοσιακά δημητριακά (Cornflakes) 
Grandma» πρέπει να περιγραφούν ως αποξηραμένα απο−
φλοιωμένα δημητριακά (Cornflakes).

• Στο κουτάκι Συστατικά βιολογικής γεωργίας θα πρέ−
πει να αναφέρετε τα συστατικά που έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τον καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στην τρίτη 
στήλη πρέπει να δώσετε το ποσοστό επί τοις εκατό 
των εν λόγω συστατικών  κατά βάρος προϊόντος, κατά 
τη διάρκεια της παρασκευής. Θα πρέπει να δώσετε ένα 
ποσοστό για κάθε ένα από τα συστατικά που έχετε 
αναφέρει.

• Στο κουτάκι Συστατικά που δεν έχουν παραχθεί με 
βιολογικό τρόπο θα πρέπει να αναφέρετε τα συστατικά 
που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον καν. (ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/9. Στην τρίτη στήλη πρέπει να δώσετε το 
ποσοστό επί τοις εκατό των εν λόγω συστατικών κατά 
βάρος προϊόντος, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. 
Θα πρέπει να δώσετε ένα ποσοστό για κάθε ένα από 
τα συστατικά που έχετε αναφέρει.

• Στο κουτάκι Συστατικά μη γεωργικής προέλευσης θα 
πρέπει να αναφέρετε τα πρόσθετα τροφίμων, συμπερι−
λαμβανομένων και φορέων, αρτύματα, νερό και άλατα, 
παρασκευάσματα με μικροοργανισμούς και μέταλλα. 
Στην τέταρτη στήλη πρέπει να δώσετε το ποσοστό 
επί τοις εκατό του συστατικού κατά βάρος προϊόντος 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Θα πρέπει να δώ−
σετε ένα ποσοστό για κάθε ένα από τα συστατικά που 
έχετε αναφέρει.

• Στο κουτάκι Βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλα 
προϊόντα θα πρέπει να αναφέρετε κάθε άλλη ουσία 
που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παρα−
σκευής.

Θα πρέπει να επισυνάψετε την ετικέτα του τελικού 
προϊόντος μαζί με το φύλλο του Παρ/τος Α της αίτη−
σης.

2.8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αυτό το παράρτημα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο 
στην περίπτωση στην οποία ομάδες παραγωγών μικρών 
εκμεταλλεύσεων εμπλέκονται με το βιολογικό τρόπο 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Εάν υπάρχουν πε−
ρισσότερες από μία ομάδες, πρέπει να συμπληρωθεί 
ένα φύλλο για κάθε ομάδα.

Προτείνουμε να έρθετε σε επαφή με τον αρμόδιο 
Οργανισμό ελέγχου στην τρίτη χώρα για να πάρετε τις 
απαραίτητες πληροφορίες.
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1. Εσωτερικό σύστημα ελέγχου
Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τον τύπο της ομάδας 

των παραγωγών μικρών εκμεταλλεύσεων. Σημειώστε το 
αντίστοιχο κουτάκι ή δώστε μια λεπτομερή εξήγηση.

Ο αριθμός των παραγωγών της ομάδας και η ημερο−
μηνία του τελευταίου ελέγχου επίσης πρέπει να δηλώ−
νεται.

Στη συνέχεια, η ερώτηση 1 καλύπτει τα κύρια σημεία 
ενός αποκαλούμενου εσωτερικού συστήματος ελέγχου 
(ΕΣΕ) μίας ομάδας παραγωγών. Προϋπόθεση γι’ αυτό 
είναι ότι, είτε όλοι οι μικρής κλίμακας παραγωγοί μικρών 
εκμεταλλεύσεων έχουν ελεγχθεί από έναν οργανισμό 
ελέγχου, είτε έχει εισαχθεί και εφαρμοσθεί στην εν λόγω 
ομάδα παραγωγών, ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Η 
τυπική τεκμηρίωση ενός εσωτερικού συστήματος ελέγ−
χου αποτελείται από τις συμβάσεις των παραγωγών με 
την ομάδα, περιγραφές όλων των αγροκτημάτων που 
καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο μέσα στην ομάδα 
παραγωγών, επιπλέον εσωτερικές αναφορές ελέγχου 
και μια τεκμηρίωση των εσωτερικών κυρώσεων που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς που δεν ικανοποιούν 
(συνολικά) τις απαιτήσεις. Όλα τα αγροτεμάχια πρέπει 
να ελέγχονται σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα ελέγ−
χου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Ο εξωτερικός 
οργανισμός ελέγχου, ελέγχει την τεκμηρίωση και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού και επιλέγει 
συγκεκριμένα αγροκτήματα για επαλήθευση του εσωτε−
ρικού ελέγχου. Η ποσόστωση των ελεγχθέντων αγρο−
κτημάτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα 
του εσωτερικού ελέγχου.

Σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι. Εάν ‘‘ΝΑΙ’’ παρακα−
λούμε επισυνάψτε τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης 
στο Παράρτημα Γ.

2. Εξωτερικός έλεγχος 
 Παρακαλoύμε να προσδιορίσετε τον αριθμό και το πο−

σοστό των παραγωγών μικρής κλίμακας που ελέγχονται 
“εξωτερικά” καθώς  και την ημερομηνία του τελευταίου 
ελέγχου.

Σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι. Εάν ‘‘ΝΑΙ’’ παρακα−
λούμε επισυνάψτε τα αντίγραφα των δύο τελευταίων 
εκθέσεων ελέγχου του εξωτερικού οργανισμού ελέγχου 
που είναι υπεύθυνος για την ομάδα παραγωγών.

2.9  Απόκομμα παραλαβής
Εάν επιθυμείτε απόδειξη παραλαβής της αίτησής σας, 

δηλώστε το όταν αυτή λάβει πρωτόκολλο. 
Όταν θα παραλάβουμε την αίτηση θα την σφραγίσουμε, 

και θα σας στείλουμε την απόδειξη παραλαβής.
Η απόδειξη παραλαβής της αίτησης σας δεν σημαίνει 

ότι η αίτησή σας θα εγκριθεί ή ότι όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Εάν δεν παραλάβετε την απόδειξη παραλαβής μέσα σε 
δέκα εργάσιμες μέρες από την αποστολή, παρακαλούμε 
να  επικοινωνήσετε  με την γραμματεία του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

Αίτηση για χορήγηση άδειας εισαγωγής προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας από Τρίτες Χώρες σύμφωνα με 
το Άρθρο 11 (6) του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

ΠΡΟΣΟΧΗ
♦ Πριν συμπληρώσετε αυτήν την αίτηση   παρακαλώ 

διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες προσεκτικά.
♦ Συμπληρώστε αυτή την αίτηση χρησιμοποιώντας 

υπολογιστή ή κεφαλαία γράμματα με μαύρο μελάνι.
♦ Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση, μαζί με την       

απαιτούμενη τεκμηρίωση στον ΟΠΕΓΕΠ−AGROCERT, 
Άνδρου 1 & Πατησίων, 112 57 Αθήνα, και υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο.

♦ Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα 
ή αντίγραφα επικυρωμένα από την εκδίδουσα αρχή και 
στην Ελληνική γλώσσα. (επίσημα μεταφρασμένα)

♦ Κάθε φύλλο της παρούσας αίτησης θα φέρει 
σφραγίδα και υπογραφή του οργανισμού ελέγχου που 
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του εξαγωγέα.

Τμήμα Α– Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Α1. Στοιχεία του εισαγωγέα

1. Επωνυμία επιχείρησης 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E−mail

2.    Όνομα Οργανισμού 
       Ελέγχου
       στην Ελλάδα

 Κωδικός της επιχείρησης                                    
                           

  
Σημειώστε αν εσωκλείεται αντίγραφο    
πιστοποιητικού του Οργανισμού Ελέγχου ως  
προς τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις    
απαιτήσεις του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991.

Τεκμηρίωση: Βλέπε κατάλογο απαιτούμενης 
τεκμηρίωσης.

3. Στοιχεία του πρώτου παραλήπτη (εάν είναι 
διαφορετικός από τον εισαγωγέα) 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E−mail



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1923

Α2 − Στοιχεία για τα προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν

1. Τρίτη Χώρα εξαγωγής των προϊόντων 

2. Κατάλογος προϊόντων ** :Στοιχεία για τα γεωργικά προϊόντα ή / και τρόφιμα 
    τα οποία πρόκειται να εισαχθούν  και εκτιμούμενες ετήσιες ποσότητες. 

Περιγραφή 
προϊόντος

Επιστημονική 
ονομασία ***

Μορφή 
συσκευασίας

CN − Κωδικός Μεταβατικό στάδιο ή
Βιολογικό *

Εκτιμούμενη ετήσια 
ποσότητα προς 

εισαγωγή
(σε κιλά ή λίτρα)

*   Παρακαλώ δηλώστε την ημερομηνία έναρξης του μεταβατικού σταδίου. 
** Εάν χρειαστεί συνεχίστε τον κατάλογο των προϊόντων                          
σε ξεχωριστό φύλλο και τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι.

                                                                                       Ο κατάλογος  συνεχίζεται στο Παράρτημα Α

Εάν το προϊόν είναι σύνθετο δώστε λεπτομέρειες για τα συστατικά                                 
και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας  για κάθε προϊόν στο                       
αντίστοιχο φύλλο περιγραφής των προϊόντων(Παράρτημα Α).  Σύνθετα προϊόντα, δείτε                             

 Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο για κάθε προϊόν , επισυνάπτοντας                                 παράρτημα Α.          
την ετικέτα του προϊόντος και τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτί.                  
*** Μόνον για τα φυτικά πρωτογενή προϊόντα.



1924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   

Τμήμα Β -  Επιχειρήσεις στην Τρίτη Χώρα

Β1.   Στοιχεία του εξαγωγέα στην Τρίτη Χώρα

1.Επωνυμία επιχείρησης

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

2.Όνομα οργανισμού
    ελέγχου του εξαγωγέα
           
        

   Πλήρης ταχυδρομική
διεύθυνση

Όνομα υπεύθυνου
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65 / EN 45011 

Εφόσον επισυνάπτεται
πιστοποιητικό διαπίστευσης
συμπληρώστε ανάλογα * 

*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO65/EN 45011: 
Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:

1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως

Χώρα:

Όνομα:    

Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:                                  



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1925

                                                   
Παρακαλώ δώστε στοιχεία αξιολόγησης της πιστοποίησης των προμηθευτών του εξαγωγέα από τον
ελεγκτικό του οργανισμό.

                                                                                Εσωκλείονται πληροφορίες στο παράρτημα Δ

Παρακαλούμε επισυνάψτε με την αίτηση σας, μία έκθεση του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα σχετικά
με τους κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου για την παραγωγή και μεταποίηση/ επεξεργασία των
προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Εφόσον ο υπεύθυνος Οργανισμός για την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου (Καν.1788/01) για τα
προϊόντα που θα εισαχθούν στην Ελλάδα είναι διαφορετικός από το σημείο 2 συμπληρώστε το όνομα και
την διεύθυνση του.

Όνομα Οργανισμού
έκδοσης πιστοποιητικού
ελέγχου : 

           
        

Πλήρης ταχυδρομική          
διεύθυνση:

Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65 / EN 45011 

Εφόσον επισυνάπτεται
πιστοποιητικό διαπίστευσης
συμπληρώστε ανάλογα * 

B2. Στοιχεία για την επιχείρηση που πραγματοποιεί την τελευταία εργασία παρασκευής στην
τρίτη   χώρα.

Παρακαλούμε σημειώστε το κουτάκι εάν ο εξαγωγέας και η επιχείρηση που πραγματοποιεί την
τελευταία εργασία παρασκευής στην τρίτη χώρα είναι ταυτόσημοι. Τότε δεν χρειάζεται να
συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.
Επωνυμία επιχείρησης:

           
        

   Πλήρης ταχυδρομική          
διεύθυνση:

Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail: 



1926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   
Όνομα οργανισμού             
ελέγχου της επιχείρησης:

Ίδιος με τον οργανισμό ελέγχου του εξαγωγέα

Σε άλλη περίπτωση
Όνομα:

Ημερ/να
τελευταίου
ελέγχου:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65 / EN 45011 

Εφόσον επισυνάπτεται
πιστοποιητικό διαπίστευσης
συμπληρώστε ανάλογα * 

*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO65/EN 45011: 
Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:

1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως

                      
Β3. Στοιχεία της μονάδας/δων παρασκευής/επεξεργασίας και γεωργικής παραγωγής στην
τρίτη χώρα.

Παρακαλούμε σημειώστε το κουτάκι παρακάτω (ν) εάν περισσότερες από τρείς μονάδες
παρασκευής/επεξεργασίας, ή/και πέντε μονάδες γεωργικής παραγωγής εμπλέκονται.
Σ’ αυτήν την περίπτωση παρακαλώ επισυνάψτε ένα διάγραμμα ροής που να δείχνει την ροή των
προϊόντων και όλες τις μονάδες παρασκευής καθώς επίσης και τις μονάδες γεωργικής παραγωγής που
εμπλέκονται συμπεριλαμβάνοντας τις παρακάτω πληροφορίες:
1. Μονάδες παρασκευής:
Επωνυμία & διεύθυνση, τρίτη χώρα, οργανισμός ελέγχου στην τρίτη χώρα, ημερ/νια τελευταίου ελέγχου.
Παρακαλούμε επισυνάψτε επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των μονάδων, αν είναι    
διαθέσιμα.
2. Μονάδες γεωργικής παραγωγής:
Επωνυμία & διεύθυνση, τρίτη χώρα, οργανισμός ελέγχου στην τρίτη χώρα, βιολογική και συμβατική
περιοχή, έναρξη μεταβατικής περιόδου, ημερ/νια πρώτου και τελευταίου ελέγχου.
Παρακαλούμε επισυνάψτε επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των μονάδων, αν είναι    
διαθέσιμα.

Εάν επισυνάπτεται διάγραμμα ροής που να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες
για αυτήν την αίτηση δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα σημεία 1 και 3 του παρόντος τμήματος.
Να συμπληρωθούν τα σημεία 2 και 4. 

Επισυνάπτετε διάγραμμα ροής, συνημμένο αριθμ…                                                            



                                                   
1. Μονάδες παρασκευής

Επωνυμία & Διεύθυνση Τρίτη Χώρα Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Α

Τύπος επεξεργασίας Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της
μονάδας

Οργανισμός Ελέγχου          Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

                                                
Επωνυμία & Διεύθυνση Τρίτη Χώρα Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Β

Τύπος επεξεργασίας Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται αντίγραφο
πιστοποιητικού της μονάδας

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του   εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO 
65/ΕΝ 45011 * 

Επωνυμία & Διεύθυνση Τρίτη Χώρα Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Γ

Τύπος επεξεργασίας Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται αντίγραφο
πιστοποιητικό της μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου                Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO 
65/ΕΝ 45011 * 

ΦΕΚ 157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1927



1928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   
*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO65/EN 45011: 

Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:
1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως

2. Κανόνες παραγωγής και μέτρα ελέγχου για μονάδες παρασκευής/επεξεργασίας στην
Τρίτη χώρα.

                                                                                                                                                                              
Eπισυνάψτε μια έκθεση περιγραφής των κανόνων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου για τις μονάδες
παρασκευής/ επεξεργασίας στην Τρίτη χώρα.

3. Μονάδες γεωργικής παραγωγής

Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου
Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Δ

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1929

                                                   
Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου

Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Ε

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   

Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου
Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

ΣΤ

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   



1930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   
Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου

Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Ζ

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   

Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου
Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Η

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   

*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO 65/ΕΝ 45011: 
Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:

1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1931

                                                   
4.   Κανόνες παραγωγής και μέτρα ελέγχου για μονάδες γεωργικής παραγωγής στην Τρίτη

χώρα.
       
Οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών και οι παραγωγοί υπό καθεστώς σύμβασης               Όχι     
παράγουν τα προϊόντα;                                                                                                   

       Ναι
                                                                                                                                                                   
Αν “Ναι” συμπληρώστε το συνημμένο παράρτημα Β.                                                                                              
                                                                                                                              
Επισυνάψτε μια έκθεση περιγραφής των κανόνων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου για τις μονάδες
γεωργικής παραγωγής στην Τρίτη χώρα.
    

5.Επιπρόσθετα στοιχεία

Σημειώστε στα αντίστοιχα τετραγωνίδια τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή.

Εκθέσεις επιθεώρησης του Οργανισμού ελέγχου της Τρίτης χώρας για:
τον εξαγωγέα
τη μονάδα παρασκευής/ επεξεργασίας
τη μονάδα γεωργικής παραγωγής

                                                   
Β4 Δηλώσεις

1. Στοιχεία του Οργανισμού Ελέγχου του εξαγωγέα στην τρίτη χώρα

    Όνομα οργανισμού                   
    ελέγχου του εξαγωγέα     
         
        
   Πλήρης ταχυδρομική
διεύθυνση

Όνομα υπεύθυνου
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail:

Δήλωση του οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα στην τρίτη χώρα:
Δηλώνουμε ότι:

♦ Αυτή η αίτηση υποβλήθηκε στον Οργανισμό μας. Κάθε σελίδα της αίτησης αυτής έχει υπογραφεί
από μας. Οι μονάδες που αναφέρονται στα τμήματα Β1, Β2 και Β3 της αίτησης αυτής εφαρμόζουν
κανόνες παραγωγής καθώς επίσης και διαδικασίες ελέγχου που αφορούν την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων.

♦ Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο τμήμα Α2 που προμηθεύεται ο εξαγωγέας και που
προέρχεται από τους προμηθευτές που αναφέρονται στα τμήματα Β2 και Β3, οι διαφορές
ανάμεσα στα εφαρμοζόμενα πρότυπα παραγωγής, μέτρα ελέγχου και στις απαιτήσεις του
καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχουν εντοπισθεί και εξετασθεί.

♦ Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές, δηλώνουμε ότι τα εφαρμοζόμενα πρότυπα παραγωγής
είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και τα μέτρα ελέγχου είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα μέτρα ελέγχου σύμφωνα με τον
καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εφαρμογή των μέτρων ελέγχου
είναι αποτελεσματική και διαρκής.

♦ Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας που υποβάλλονται στα μέτρα ελέγχου υπάρχει ένα
μόνιμο σύστημα που εγγυάται την μη-χρήση GMO και GMO-παραγώγων.

        Ημερ/νία                          Υπογραφή, Σφραγίδα και όνομα του υπεύθυνου του Οργανισμού                    
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2. Στοιχεία του εισαγωγέα

Επωνυμία επιχείρησης          

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

Δήλωση του εισαγωγέα στην Ελλάδα.
Νομική βάση για την αίτηση μου είναι ο καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Δηλώνω ότι:
♦ Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις σημειώσεις των συνημμένων οδηγιών, και
♦ Το προϊόν/ντα που σκοπεύω να εισάγω πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 11 του

καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
♦ Συμφωνώ και αποδέχομαι τις κυρώσεις του άρθρου 9 και 10 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περιπτώσεις παρατυπιών και παραβάσεων.

Ημερ/νία                                      Υπογραφή , Σφραγίδα και όνομα του εισαγωγέα                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Όνομα προϊόντος:

Σύσταση προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής:

Όνομα συστατικών % βάρος
Συστατικά γεωργικής
προέλευσης βιολογικής
παραγωγής:

Σύνολο
Συστατικά γεωργικής
προέλευσης που δεν έχουν
παραχθεί με βιολογικό
τρόπο:
(βλέπε Παρ.VI του Καν(ΕΟΚ)
2092/91) 
Σύνολο:

EN…*

EN…
EN…

Συστατικά μη γεωργικής
προέλευσης:
(βλέπε Παρ. VI A του
Καν.(ΕΟΚ) 2092/91) 

EN…

Σύνολο
Γενικό σύνολο  100% 
* Αναφορά στο Ε (αριθμός) που έχουν τα πρόσθετα τροφίμων και οι φορείς (π.χ. Ε170) 

Κατάλογος βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και άλλων προϊόντων
που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Βοηθητικά μέσα
επεξεργασίας και άλλα
προϊόντα.(βλέπε Παρ.
VI B του Καν.(ΕΟΚ)
2092/91)
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                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1. Υπάρχει Εσωτερικό Σύστημα Ελέγχου ; (ΕΣΕ)            ΝΑΙ                       ΟΧΙ
        Σημείωση: Τσεκάρετε (ν) το αντίστοιχο κουτάκι. Αν ΝΑΙ να περιγράψετε σε μία σελίδα
       μια περίληψη της τελευταίας Έκθεσης Ελέγχου του εξωτερικού φορέα που είναι υπεύθυνος
       για την ομάδα παραγωγών.

         Δηλώστε τον τύπο της ομάδας παραγωγών
         Τύπος ομάδας   

             Συνεταιρισμός                    Oμάδα παραγωγών             Άλλο (προσδιορίστε), δείτε παράρτημα…
                                              υπό καθεστώς συμβολαίου
                                                 

       Δηλώστε : τον αριθμό των μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεων με    
       συμβόλαιο κατά την ημερ/νια του τελευταίου ελέγχου.

  1.α    Τα συμβόλαια των παραγωγών που είναι σύμφωνα με τα πρότυπα βιολογικής
           γεωργίας και το ΕΣΕ είναι διαθέσιμα;
                  Ναι                             Όχι
         
           Αν Ναι, επισυνάψτε αντίγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

   1.β   Περιγράφονται καθορισμένες αρμοδιότητες στη διαχείριση της ομάδας παραγωγών στο ΕΣΕ;
                   Ναι                                Όχι

           Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά έγγραφα καθορισμού αρμοδιοτήτων στον κατάλογο της
           απαιτούμενης τεκμηρίωσης

   1.γ Είναι διαθέσιμη η περιγραφή κάθε μικρής-κλίμακας εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων των   
           σκαριφημάτων των αγροτεμαχίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αποθήκευσης;
                    Ναι                                Όχι

            Αν Ναι, επισυνάψτε αντίγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

   1.δ   Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου διαχωρίζονται;
                    Ναι                                Όχι

            Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης
             τεκμηρίωσης

   1.ε   Ο εσωτερικός έλεγχος που διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
           καλύπτει το 100% του αριθμού των μικρής-κλίμακας εκμεταλλεύσεων το χρόνο;
                   Ναι                                Όχι

            Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά έγγραφα επαλήθευσης στον κατάλογο της απαιτούμενης
            τεκμηρίωσης
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   1.στ Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την ίδια την ομάδα παραγωγών στα
             μέλη της σε περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων;    
                   Ναι                                Όχι

             Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά έγγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

2. Εξωτερικός έλεγχος

      Σημείωση: Τσεκάρετε (ν) το αντίστοιχο κουτάκι. Άν Ναι: παρακαλούμε
επισυνάψτε επικυρωμένα αντίγραφα των τελευταίων δύο εκθέσεων
ελέγχου του εξωτερικού οργανισμού ελέγχου που είναι υπεύθυνος
για την ομάδα παραγωγών.

Αριθμός μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεων που έχουν ελεγχθεί
εξωτερικά κατά την ημερ/νία τελευταίου ελέγχου:

Ποσοστό εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας που έχουν ελεγχθεί
εξωτερικά κατά την ημερ/νία τελευταίου ελέγχου:

                   %       

      
2.α Το ΕΣΕ είναι αξιολογημένο από τον οργανισμό ελέγχου που είναι υπεύθυνος για την ομάδα   

        παραγωγών ;      
                  Ναι                                Όχι
       
         Αν ΝΑΙ επισυνάψτε τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης στο Παράρτημα Γ.

2.β   Η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του ΕΣΕ επιβεβαιώνεται από
         τον οργανισμό ελέγχου;
                  Ναι                                 Όχι
       

            Αν ΝΑΙ επισυνάψτε δήλωση του Οργανισμού Ελέγχου σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη
            αποτελεσματικότητα του ΕΣΕ καθώς και του τρόπου επιβεβαίωσής τους.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού του Οργανισμού Ελέγχου 
στην Ελλάδα ως προς τη συμμόρφωση της επιχείρησης 
του εισαγωγέα με τις απαιτήσεις του καν (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91

• Αντίγραφο της αρχικής έκθεσης ελέγχου του ει−
σαγωγέα σύμφωνα με το τμήμα Γ του παρ. ΙΙΙ του καν. 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 
65 / EN 45011 του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα.

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 
65/ EN 45011 του Οργανισμού έκδοσης των πιστοποιη−
τικών ελέγχου, εφόσον είναι άλλος από τον οργανισμό 
ελέγχου του εξαγωγέα στην τρίτη χώρα. 

• Έγγραφα που αφορούν στοιχεία αξιολόγησης της 
πιστοποίησης των προμηθευτών του εξαγωγέα από τον 
ελεγκτικό του οργανισμό.

• Μία έκθεση του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα 
σχετικά με τους κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγ−
χου για την παραγωγή και μεταποίηση/ επεξεργασία 
των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 
65 / EN 45011 του Οργανισμού ελέγχου της μονάδας/

δων παρασκευής  και γεωργικής παραγωγής στην τρίτη 
χώρα, εφόσον είναι άλλος από αυτόν του εξαγωγέα.

• Αντίγραφα πιστοποιητικών των μονάδων παρασκευ−
ής/ επεξεργασίας και γεωργικής παραγωγής στην τρίτη 
χώρα. 

• Εκθέσεις περιγραφής των κανόνων παραγωγής και 
των μέτρων ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής/ επε−
ξεργασίας και για τις μονάδες γεωργικής παραγωγής 
στην Τρίτη χώρα. 

• Αντίγραφα των πιστοποιητικών ποσότητας των 
προς εισαγωγή προϊόντων.

• Αποτελέσματα τυχόν χημικών αναλύσεων που έγιναν 
στα προς εισαγωγή προϊόντα για ανίχνευση ουσιών 
που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τον καν. (ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/91.

• Έγγραφα που αφορούν την λειτουργία του Εσω−
τερικού Συστήματος Ελέγχου της ομάδας παραγωγών 
(παράρτημα Β) και αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχου 
του εξωτερικού οργανισμού ελέγχου που είναι υπεύθυ−
νος για την ομάδα παραγωγών.

• Στην περίπτωση που εμπλέκονται περισσότερες 
από τρεις μονάδες παρασκευής, ή/ και πέντε μονάδες 
γεωργικής παραγωγής στην τρίτη χώρα, το διάγραμμα 
ροής που να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφο−
ρίες (Τμήμα Β3).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όνομα και διεύθυνση εισαγωγέα

*Συμπληρώστε το όνομα και την διεύθυνση και θα σας επιστραφεί σφραγισμένο. Αυτό θα αποτελεί
απόδειξη παραλαβής της αίτησης

      Aίτηση εισαγωγής στην Ε.Ε.
       προϊόντων βιολογικής γεωργίας από
      Τρίτες Χώρες σύμφωνα με το άρθρο
      11(6) του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

Η αίτησή σας παραλήφθηκε από την αρμόδια αρχή στην
παρούσα ημερομηνία. Το απόκομμα αυτό δεν δηλώνει ότι η
αίτηση σας εγκρίθηκε αλλά ότι έγινε η παραλαβή της από την
αρμόδια αρχή τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Αριθμός Πρωτοκόλλου:
Παρακαλούμε να επικαλείστε αυτόν τον αριθμό σε όλη την
σχετική αλληλογραφία γι’ αυτήν την αίτηση.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT 
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


