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Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του 
άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τη 
δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα 
ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου” (Β΄3464/23.12.2014)» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως η παρ. 2 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄78). 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
α) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (EE L 189, 20.7.2007, σ. 1). 
β) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον 
έλεγχο των προϊόντων (EE L 250, 18.9.2008, σ. 1).  
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3. Το με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1228/21-02-2014 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Άρθρο 1 

Τροποποίηση της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης (Β΄3464/23.12.2014) 
 
Η αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφαση τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 
(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και 889/2008 της Επιτροπής, σχετικά με την αποστολή των 
πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου από τους Οργανισμούς Ελέγχου και 
Πιστοποίησης στην αρμόδια αρχή, την έκδοση των αποδεικτικών εγγράφων και τη 
δημοσίευση πληροφοριών για τις επιχειρήσεις» 
 
2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

«Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων:  

α) για την εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 11 του Κανονισμού 834/2007, σχετικά με 
την αποστολή από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (εφεξής ΟΕΠ) στη 
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών 
Ενδείξεων των πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 της παρούσας, για την 
επίβλεψη των καθηκόντων ελέγχου που τους ανατίθενται σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 27 παρ. 11 του Κανονισμού 834/2007, 
β) για την εφαρμογή του άρθρου 68 παρ. 1 και 92β του Κανονισμού 889/2008, για 
την έκδοση των αποδεικτικών εγγράφων σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του 
Κανονισμού 889/2008 για την ηλεκτρονική πιστοποίηση και τη δημοσίευση των 
πληροφοριών του άρθρου 92β του Κανονισμού 889/2008 για κάθε επιχείρηση της 
παρ. 1 του άρθρου 28 του Κανονισμού 834/2007 (εφεξής επιχείρηση),  

μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μητρώου Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 
και επιχειρήσεων (εφεξής ΗΒΔ).  
 
 3. Το  άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

«Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής 

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται: 
α) σε κάθε ΟΕΠ του άρθρου 27 παρ. 5 του Κανονισμού 834/2007 του Συμβουλίου και  
β) σε κάθε επιχείρηση του άρθρου 28 παρ. 1 του Κανονισμού 834/2007, με την επιφύλαξη 
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω Κανονισμού». 
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4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

«Άρθρο 3 
Αρμόδιες αρχές και αρμόδιοι φορείς 

1. Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής αρμόδια αρχή) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της παρούσας. 
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για 
την τήρηση και τη λειτουργία της ΗΒΔ και τη δημοσίευση των πληροφοριών του άρθρου 
92β του Κανονισμού 889/2008. 
3. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - “ΔΗΜΗΤΡΑ”» (εφεξής ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ορίζεται 
ως η αρμόδια αρχή για την επαλήθευση της ορθής καταχώρισης των στοιχείων από τους 
ΟΕΠ στην ΗΒΔ. 
4. Οι ΟΕΠ ορίζονται ως οι αρμόδιοι φορείς για την εισαγωγή, τη συνεχή και την άμεση 
επικαιροποίηση, την εξασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας όλων των 
καταχωριζόμενων στην ΗΒΔ στοιχείων, καθώς και για την έκδοση των αποδεικτικών 
εγγράφων σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 889/2008 για την ηλεκτρονική 
πιστοποίηση των επιχειρήσεων, μέσω της ΗΒΔ».  
 
5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

«Άρθρο 4 
Καταχώριση στοιχείων- έκδοση αποδεικτικών εγγράφων για την ηλεκτρονική 

πιστοποίηση επιχειρήσεων- δημοσίευση πληροφοριών 
1. Για την καταχώριση των ΟΕΠ και των επιχειρήσεων, την ηλεκτρονική πιστοποίηση και την 
έκδοση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού 
889/2008, τηρείται και λειτουργεί η ΗΒΔ στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
ΥΠΑΑΤ.  
2. Κάθε ΟΕΠ καταχωρίζει και διαχειρίζεται μέσω της ΗΒΔ αποκλειστικά και μόνο τα  
στοιχεία των παρ. 3 και 4, τα οποία αφορούν την καταχώρισή του και την καταχώριση των 
συμβεβλημένων με αυτόν επιχειρήσεων.  
3. Οι ΟΕΠ για την καταχώρισή τους στην ΗΒΔ συμπληρώνουν τα εξής:  

α) τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του ΟΕΠ,  
β) τα στοιχεία των ελεγκτών του ΟΕΠ και  
γ) τα στοιχεία των συνεργαζόμενων με τον ΟΕΠ, εργαστηρίων ελέγχου δειγμάτων.  

4. α) Η καταχώριση κάθε επιχείρησης στην ΗΒΔ γίνεται από τον ΟΕΠ, με τον οποίο έχει 
ενεργή σύμβαση για την υπαγωγή της στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του 
Κανονισμού 834/2007, με τα εξής στοιχεία: 

αα) τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας της επιχείρησης, 
ββ) τα στοιχεία της σύμβασης με τον ΟΕΠ,  
γγ) τα στοιχεία της εκμετάλλευσης και των προϊόντων της επιχείρησης ανά 
δραστηριότητα,  
δδ) τα αποτελέσματα των ελέγχων της επιχείρησης από τον ΟΕΠ,  
εε) την οριστική απόφαση συμμόρφωσης της επιχείρησης, όπως αυτή εκδίδεται 
σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007. 
στστ) τα στοιχεία που αφορούν τις διαπιστούμενες παρατυπίες ή παραβάσεις της 
επιχείρησης και  
ζζ) τα στοιχεία των αλλαγών του φορέα ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 92 του Κανονισμού 889/2008. 

β) Η καταχώριση των επιχειρήσεων που εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα ελέγχου, 
πραγματοποιείται ανά δραστηριότητα άμεσα και όχι αργότερα από δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης μεταξύ των ΟΕΠ και των 
επιχειρήσεων. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 92 του 
Κανονισμού 889/2008, σε περίπτωση αλλαγής του ΟΕΠ μιας επιχείρησης σύμφωνα με την 
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παρ. 3 του άρθρου 7 της αριθ. 245090/31.1.2006 απόφασης (Β΄157/10.2.2006), ο 
ηλεκτρονικός φάκελος της επιχείρησης αποστέλλεται από τον παλιό στον νέο ΟΕΠ μετά από 
γραπτό αίτημα του τελευταίου, μέσω της ΗΒΔ, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τη 
λύση της σύμβασης του επιχειρηματία με τον παλιό ΟΕΠ σύμφωνα με την περ. 3.1 της ιδίας 
ως άνω παρ. 3.  
γ) Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού 889/2008, σε περίπτωση 
απόσυρσης του επιχειρηματία από το σύστημα ελέγχου, ο ΟΕΠ καθιστά τον ηλεκτρονικό 
φάκελο του επιχειρηματία στην ΗΒΔ ανενεργό. Αν ο επιχειρηματίας ενταχθεί εκ νέου στο 
σύστημα ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 245090/31.1.2006 απόφασης, ο ΟΕΠ 
με τον οποίο σύναψε σύμβαση υποβάλλει αίτηση ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού 
φακέλου του επιχειρηματία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια της 
Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.  
δ) Μετά την πραγματοποίηση του ετήσιου πλήρους φυσικού ελέγχου ή μετά από 
οποιονδήποτε άλλο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ενταγμένης στο σύστημα ελέγχου  
επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 και του 
Τίτλου IV του Κανονισμού 889/2008, οι ΟΕΠ προβαίνουν σε καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την οριστική απόφαση 
συμμόρφωσης της επιχείρησης, όπως αυτή εκδίδεται σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 5 
του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007. 
5. Οι ΟΕΠ προβαίνουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών σε καταχώριση οποιασδήποτε 
αλλαγής στοιχείου της ΗΒΔ.  
6. Μετά την καταχώριση των στοιχείων της περ. α΄ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ο ΟΕΠ 
εκδίδει το αποδεικτικό έγγραφο με τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Κανονισμού 889/2008, στο οποίο δεν απαιτείται υπογραφή σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του Κανονισμού 889/2008 και το οποίο φέρει ως στοιχείο 
ταυτοποίησης μοναδικό αριθμό εγγράφου. Με την έκδοση των αποδεικτικών εγγράφων ο 
ΟΕΠ βεβαιώνει ότι η επιχείρηση υπόκειται σε σύστημα ελέγχου και ότι οι δραστηριότητές 
της ελέγχθηκαν και πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008.  
7. Οι αρμόδιες αρχές των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 έχουν πλήρη πρόσβαση στην ΗΒΔ, 
χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης στα καταχωριζόμενα σε αυτήν, από τους ΟΕΠ, στοιχεία.  
8. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες του άρθρου 92β του Κανονισμού 
889/2008 στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ». 
 
6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

«Άρθρο 6 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι ΟΕΠ 
ολοκληρώνουν την καταχώριση στην ΗΒΔ των στοιχείων των υποπερ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της 
περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 για το σύνολο των ήδη, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της 
παρούσας, συμβεβλημένων με αυτούς επιχειρήσεων. Αν εντός των τεσσάρων (4) μηνών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι ΟΕΠ έχουν προγραμματίσει τη 
διενέργεια ετήσιων πλήρων φυσικών ελέγχων σε επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου 
για την έκδοση αποδεικτικών εγγράφων, τότε καταχωρίζουν για αυτές, στην ΗΒΔ, τα 
στοιχεία των υποπερ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 πριν από την 
πραγματοποίησή τους». 
 
 
8. Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6α ως εξής: 

 
«Άρθρο 6α 

Καταργούμενες διατάξεις 
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Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη 
που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της 
παρούσας». 

 
Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

                                
 
                                             

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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