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Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 
Για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 
Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής 
Για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 
Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής 
Για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον 
αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 
 
Υπ΄αριθ. 245090/31.01.2006(ΦΕΚ157Β/10.02.2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου 
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1.1.1 Με το νόµο 2637/98 (ΦΕΚ 200Α'/1998), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, συστάθηκε ο 

Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε 
το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 
(Ν.Π.Ι.∆.), το οποίο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το καθεστώς λειτουργίας του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 
διέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου. 

1.1.2 Σκοπός του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι η 
προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία όρων που 
αφορούν την προέλευσή τους, µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο, καθώς και η προώθηση 
συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών 
εκµεταλλεύσεων.  

1.1.3 Το νοµικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, είναι: 

α) Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου: 
Για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91. 
Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής: 
Για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 
Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής: 
Για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

β) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ΚΥΑ Αριθµ. 
245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006): "Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου", ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

   

1.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

1.2.1 Η αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και επίβλεψης των Οργανισµών 
διασφαλίζεται από το νοµικό πλαίσιο, τους κανονισµούς λειτουργίας, την οργανωτική 
διάρθρωση, τη διοικητική και την οικονοµική αυτοτέλεια του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..  

1.2.2  Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. δεν αποσκοπεί σε οφέλη που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από τις 
δραστηριότητες των εµπλεκοµένων στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 
σύµφωνα µε το βιολογικό τρόπο. 

1.2.3 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τους εµπλεκόµενους µε την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 
σύµφωνα µε το βιολογικό τρόπο. 

1.2.4 Όλοι οι εµπλεκόµενοι µε την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων σύµφωνα µε το 
βιολογικό τρόπο, στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, 
αντιµετωπίζονται ισότιµα, αντικειµενικά, αµερόληπτα και εµπιστευτικά.  
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2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1   Ο παρών Κανονισµός καθορίζει την επίβλεψη του συστήµατος ελέγχου των προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π ως αρµόδια Αρχή Επίβλεψης, όπως καθορίζεται  
στην ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006) και ειδικότερα:  

i) τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για την Αξιολόγηση και την Επίβλεψη των 
Οργανισµών ή Φορέων που αιτούνται έγκρισης ως Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 
157 Β/10-2-2006) και έχουν σκοπό την υποβολή αιτιολογηµένης γνώµης προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για έγκριση ή απόρριψη ή ανάκληση ή 
τροποποίηση της έγκρισής τους τους.  

ii) τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π για τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στους 
εγκεκριµένους Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και ελέγχων στους 
επιχειρηµατίες που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας, στους χώρους εµπορίας και στους επιχειρηµατίες που δεν έχουν 
ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

iii) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Οργανισµών και του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

 

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ  

3.1    Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι ορισµοί που αναφέρονται στον 
Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί µε τον Κανονισµό 
(Ε.Κ.) 1804/99 για τη ζωική παραγωγή και ισχύει και που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«Κανονισµός».  

i) «Οργανισµός»:  
Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, νοµική οντότητα 
ιδιωτικού δικαίου, που διαθέτει άδεια δραστηριότητας από τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων να διεξάγει έλεγχο και να χορηγεί πιστοποίηση σε γεωργικά 
προϊόντα και είδη διατροφής που συµµορφώνονται και επισηµαίνονται σύµφωνα µε τον 
«Κανονισµό», την κείµενη σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 

ii)  «Ελεγχόµενος»: 
Κάθε Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, είτε είναι 
υπό αξιολόγηση από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε διαθέτει άδεια δραστηριότητας από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως και κάθε επιχειρηµατίας, είτε έχει 
ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης, είτε όχι και που εµπλέκεται στις 
διαδικασίες παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και 
εµπορίας Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 

iii) «Συµβεβληµένες επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις»:  
Οι επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις που εµπλέκονται στις διαδικασίες παραγωγής, παρασκευής, 
αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και εµπορίας Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας 
και οι οποίες έχουν υπογράψει σύµβαση ελέγχου µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική 
νοµοθεσία, προκειµένου να ενταχθούν στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης.  
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4.  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.1 Για την διενέργεια της αξιολόγησης των Φορέων ή των Οργανισµών και την επίβλεψή τους 
ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., οι υπάλληλοι του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που µπορούν να συµµετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης και Επίβλεψης οι οποίες 
λειτουργούν υπό την ευθύνη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Για κάθε περίπτωση αξιολόγησης ή επίβλεψης 
συγκροτείται η Επιτροπή Αξιολόγησης ή Επίβλεψης µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή Επίβλεψης καθορίζεται 
κατά περίπτωση, αποτελούµενη κατ’ ελάχιστον από τον Επικεφαλής και δύο (2) µέλη. Στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης ή Επίβλεψης δύναται να καλούνται και εµπειρογνώµονες. 

4.2 Για τους ελέγχους των σηµείων β,γ,δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 245090/06 
συγκροτούνται Οµάδες Ελέγχου µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, αποτελούµενες από 
δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

4.3 Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ή Επίβλεψης και των Οµάδων Ελέγχου επιλέγονται έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, αµεροληψία, αντικειµενικότητα και εµπιστευτικότητα 
κατά την άσκηση του έργου τους. 

 

 

5.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

5.1.1 Η διαδικασία αξιολόγησης Οργανισµού ή Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων 
Βιολογικής Γεωργίας αφορά την αναζήτηση αντικειµενικών αποδείξεων για τη συµµόρφωση 
του Οργανισµού ή Φορέα µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρο 6 της ΚΥΑ 
245090/06, µέσω επιθεωρήσεων που διενεργούνται: 

 α) στην έδρα του Οργανισµού ή Φορέα,  

 β) στις περιφερειακές  µονάδες του Οργανισµού ή Φορέα, εφόσον υπάρχουν 

 γ) στις συµβεβληµένες επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις του Οργανισµού ή Φορέα. 

5.1.2 Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

i) Ανταλλαγή πληροφοριών  

ii) Υποβολή Αίτησης  

iii) Αξιολόγηση Αίτησης  

iv) Επιθεώρηση στην έδρα του Οργανισµού  

iv) Επιθεώρηση στις περιφερειακές µονάδες του Οργανισµού 

v) Επιθεώρηση σε επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις του Οργανισµού 

vii) Ολοκλήρωση της  διαδικασίας αξιολόγησης του Οργανισµού. 

 
5.2  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

5.2.1 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. παρέχει σε κάθε Οργανισµό ή Φορέα πληροφορίες για τη διαδικασία 
αξιολόγησης, έγκρισης και επίβλεψης σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος Κανονισµού. 

5.2.1 Ο Οργανισµός ή Φορέας που ενδιαφέρεται να αποκτήσει έγκριση δραστηριότητας, επικοινωνεί 
γραπτώς µε τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., προκειµένου να παραλάβει το σχετικό πληροφοριακό υλικό 
(Αίτηση, κ.ά.).  
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5.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

5.3.1 Ο Οργανισµός υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συµπληρωµένο το έντυπο Αίτησης, συνοδευόµενο 
από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ Αριθµ. 
245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006) 

5.3.2 ∆ικαίωµα υποβολής Αίτησης έχουν οι Οργανισµοί ή Φορείς που: 

 

α) που δραστηριοποιούνται ήδη στην πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας  

β) που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων 
Βιολογικής Γεωργίας και αιτούνται να λάβουν έγκριση δραστηριότητας, 

γ)  που τους έχει ανακληθεί η έγκριση δραστηριότητάς τους , 

δ) που επιθυµούν την τροποποίηση (επέκταση ή περιορισµό) του πεδίου της έγκρισης 
δραστηριότητάς τους 

 
5.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

5.4.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την πληρότητα της Αίτησης και τα δικαιολογητικά που 
συνυποβάλλονται και την αξιολογεί. 

5.4.2 Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ή εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω 
διευκρινήσεις, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π ενηµερώνει γραπτά τον Οργανισµό ή Φορέα, ο οποίος οφείλει να 
απαντήσει γραπτώς το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή 
της σχετικής ειδοποίησης. 

5.4.3 Eάν ο Οργανισµός ή Φορέας δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος 
ή αν και µετά την ως άνω διαδικασία διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι που 
δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται 
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. να τεθεί η Αίτηση του Οργανισµού ή Φορέα 
στο αρχείο. Σε περίπτωση που ο Οργανισµός ή Φορέας εξακολουθεί να επιθυµεί να 
αξιολογηθεί πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση. 

5.4.4 Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης προγραµµατίζει τη διενέργεια 
επιθεώρησης στην έδρα του Οργανισµού ή Φορέα.  

 

5.5  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΦΟΡΕΑ 

5.5.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεννόηση µε τον Οργανισµό ή Φορέα αποφασίζει την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής της επιθεώρησης και αποστέλλει στον Οργανισµό ή Φορέα το 
πρόγραµµα της επιθεώρησης, το οποίο περιλαµβάνει το αντικείµενο επιθεώρησης, τον τόπο 
και τη χρονική διάρκεια της επιθεώρησης, καθώς και τα ονόµατα και την ιδιότητα των µελών 
που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο χρόνος και η διάρκεια της επιθεώρησης 
εξαρτάται από παράγοντες όπως το µέγεθος του Οργανισµού ή Φορέα, τον αριθµό και το 
είδος των συµβεβληµένων επιχειρήσεων, κ.λ.π. Το πρόγραµµα της επιθεώρησης αποστέλλεται 
στον Οργανισµό ή Φορέα τουλάχιστον πέντε (5)  εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια της εν 
λόγω επιθεώρησης. Ο Οργανισµός ή Φορέας υποχρεούται να αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. τη 
γραπτή αποδοχή του προγράµµατος επιθεώρησης. 

5.5.2 Ο Οργανισµός ή Φορέας µέσω του εκπροσώπου του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
εγγράφως, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση του προγράµµατος 
επιθεώρησης, µε τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση µέλους ή µελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. αξιολογεί το υποβληθέν αίτηµα και εφόσον γίνει αποδεκτό, µεριµνά για τον 
επανακαθορισµό της σύνθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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5.5.3 Κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης, οφείλει να παρίσταται εκπρόσωπος του Οργανισµού ή 
Φορέα, ο οποίος πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης κάθε στοιχείο για τη 
διευκόλυνση του έργου της. 

 

5.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή 
ΦΟΡΕΑ 

5.6.1 Σε περίπτωση που ο Οργανισµός ή Φορέας διαθέτει περιφερειακές µονάδες, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαµορφώνει το πρόγραµµα των επιθεωρήσεών τους, το οποίο κοινοποιεί στον 
Οργανισµό ή Φορέα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της εφαρµογής 
του. 

5.6.2 Κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης, οφείλει να παρίσταται εκπρόσωπος του Οργανισµού ή 
Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης κάθε στοιχείο για τη 
διευκόλυνση του έργου της. 

 

5.7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ‘Ή ΦΟΡΕΑ 

5.7.1 Η αξιολόγηση του Οργανισµού περιλαµβάνει οπωσδήποτε την παρακολούθηση επιθεωρήσεων 
σε συµβεβληµένες επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις που διενεργεί ο Οργανισµός ή ο Φορέας. 

5.7.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης παρίσταται στις επιθεωρήσεις που διενεργεί ο Οργανισµός ή Φορέας 
στις συµβεβληµένες επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε το πρόγραµµα επιθεωρήσεων 
που έχει κοινοποιήσει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., προκειµένου να αξιολογήσει τη διαδικασία της 
επιθεώρησης καθώς και το έργο των επιθεωρητών του Οργανισµού ή Φορέα. 

5.7.3 Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό ο Οργανισµός ή Φορέας δεν διαθέτει συµβεβληµένη 
επιχείρηση/εκµετάλλευση προς επιθεώρηση, η διαδικασία αξιολόγησης του Οργανισµού ή 
Φορέα συνεχίζεται και δύναται να ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 5.8 του 
παρόντος άρθρου µε την υποχρέωση του τελευταίου να ενηµερώσει τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ώστε η 
Επιτροπή Αξιολόγησης να παρίσταται στην πρώτη επιθεώρηση που θα διενεργήσει. 

 

5.8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ‘Η 
ΦΟΡΕΑ 

5.8.1 Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στις παραγράφους 5.5, 5.6 και 5.7 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταγράφει στην Έκθεση Επιθεώρησης τα 
ευρήµατά της και την παρουσιάζει στον Οργανισµό ή Φορέα. 

5.8.2 Η Έκθεση Επιθεώρησης συνυπογράφεται υποχρεωτικά από τον εκπρόσωπο του Οργανισµού. 
Τυχόν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις του Οργανισµού ή Φορέα επί του περιεχοµένου της 
Έκθεσης µπορούν να αναφερθούν στο σχετικό εδάφιο του εντύπου κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασής του στον Οργανισµό. 

5.8.3 Άρνηση υπογραφής της Έκθεσης Επιθεώρησης από τον εκπρόσωπο του Οργανισµού ή 
Φορέα, συνεπάγεται την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την έγκριση 
δραστηριότητας του Οργανισµού ή Φορέα. 

5.8.4 Αντίγραφο της Έκθεσης Επιθεώρησης παραδίδεται στον Οργανισµό ή Φορέα και το 
πρωτότυπο υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

5.8.5 Ο Οργανισµός ή Φορέας υποβάλλει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης σε αυτόν του αντιγράφου της Έκθεσης Επιθεώρησης, διορθωτικές ενέργειες 
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καθώς και το χρόνο υλοποίησής τους, για τα ευρήµατα αυτά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών να ενηµερώσει το Οργανισµό για την αποδοχή ή 
µη των προτεινόµενων διορθωτικών ενεργειών και του χρόνου υλοποίησής τους. 

5.8.6 Στην περίπτωση µη αποδοχής των διορθωτικών ενεργειών, ο Οργανισµός ή Φορέας 
υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να αποστείλει εκ νέου διορθωτικές ενέργειες 
για αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών τις αξιολογεί και στην περίπτωση µη αποδοχής τους προβαίνει σε 
αρνητική εισήγηση για την έγκριση του Οργανισµού ή Φορέα. 

5.8.7 Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών της παραγράφου 5.8.5 µπορεί να 
διαπιστωθεί είτε µε αποστολή αντικειµενικών αποδείξεων στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε µε διενέργεια 
επιθεώρησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

5.8.8 Σε περίπτωση, που µετά τη διαδικασία της παραγράφου 5.8.7 του παρόντος κεφαλαίου, 
διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν υλοποιήθηκαν από τον Οργανισµό ή 
Φορέα οι διορθωτικές ενέργειες ή ότι αυτές δεν υλοποιήθηκαν εντός του καθορισµένου 
χρονικού διαστήµατος, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για την 
έγκριση δραστηριότητας του Οργανισµού. 

 

 

6.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

6.1 Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του κεφαλαίου 5, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταθέτει 
την εισήγησή της για την έγκριση ή µη του Οργανισµού στην αρµόδια διεύθυνση του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π ή οποία τη διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. 

6.2  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εξετάζει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και αποφασίζει για την υποβολή σχετικής αιτιολογηµένης γνώµης στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω της ∆ιεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Αριθµ. 245090 
(ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006).  

 

 

7.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

7.1 Η επίβλεψη του Συστήµατος από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. έχει σκοπό την εξασφάλιση της συνεχούς 
συµµόρφωσής του µε τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τις λοιπές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό και στην ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006). 

7.2 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. επιβλέπει τους εγκεκριµένους Οργανισµούς, διενεργώντας τουλάχιστον µια (1) 
πλήρη επιθεώρησή τους ετησίως. Η πλήρης επιθεώρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στις παρ. 5.5 έως 5.8 του κεφαλαίου 5 του παρόντος 
Κανονισµού από Επιτροπή Επίβλεψης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος 
Κανονισµού. 

7.3 Επιπλέον, όταν ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. το κρίνει απαραίτητο, διενεργεί, κατόπιν προειδοποίησης ή/και 
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, ελέγχους στους εγκεκριµένους Οργανισµούς (στην έδρα, στις 
περιφερειακές µονάδες), σε «επιχειρηµατίες» που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου, σε 
εγκαταστάσεις επιχειρηµατιών που δεν έχουν ενταχθεί στο παρόν σύστηµα ελέγχου, σε κάθε 
χώρο εµπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006). Οι έλεγχοι αυτοί µπορούν να 
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έχουν είτε προληπτικό χαρακτήρα είτε να διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης περί µη τήρησης των απαιτήσεων και των 
προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισµού και της ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-
2006). 

7.4 Οι έλεγχοι της παραγράφου 7.3 του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται από Οµάδα Ελέγχου 
του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και η οποία 
εφοδιάζεται µε ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπου αναφέρεται σαφώς η ανάθεση των 
παραπάνω ελέγχων και υποχρεούται να τα επιδεικνύει στους ελεγχόµενους κατά τη διενέργεια 
των ελέγχων. 

7.5 Η Οµάδα Ελέγχου στο πλαίσιο των ελέγχων της παραγράφου 7.3 του παρόντος κεφαλαίου, 
δύναται να προβαίνει σε δειγµατοληψίες, να παραγγέλνει εργαστηριακές αναλύσεις, να 
προβαίνει σε ελέγχους των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών στοιχείων, των εµπορικών 
εγγράφων, κ.ά., καθώς και να λαµβάνει φωτοαντίγραφα των ανωτέρω και να αξιοποιεί κάθε 
στοιχείο που µπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συµπεράσµατα. 

7.6 Με την ολοκλήρωση των παραπάνω Ελέγχων ή Επιθεωρήσεων συντάσσονται από την 
Επιτροπή Επίβλεψης ή την Οµάδα Ελέγχου η Έκθεση Επιθεώρησης ή το Πρακτικό Ελέγχου, 
τα οποία συνυπογράφονται από τον εκπρόσωπο του ελεγχόµενου. Τυχόν επιφυλάξεις και 
αντιρρήσεις του εκπρόσωπου του ελεγχόµενου επί του περιεχοµένου της Έκθεσης 
Επιθεώρησης ή του Πρακτικού Ελέγχου µπορούν να αναφερθούν στο σχετικό εδάφιο του 
εντύπου. Η τυχόν άρνηση συνυπογραφής των παραπάνω πρακτικών από τον εκπρόσωπο του 
ελεγχόµενου, καταγράφεται από την Επιτροπή Επίβλεψης ή την Οµάδα Ελέγχου επί του 
Πρακτικού Ελέγχου. Αντίγραφο αυτών παραδίδεται στον εκπρόσωπο του ελεγχόµενου και το 
πρωτότυπο υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπου και αξιολογείται από την αρµόδια ∆/νση. 

7.7 Στην περίπτωση που η Επιτροπή Επίβλεψης διαπιστώσει ευρήµατα για τα οποία µπορούν να 
ληφθούν διορθωτικές ενέργειες, ο ελεγχόµενος Οργανισµός υποχρεούται να προτείνει 
διορθωτικές ενέργειες, καθώς και το χρόνο υλοποίησης αυτών. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
Επίβλεψης, αφού εξετάσει την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών υποβάλει την Έκθεση 
Επιθεώρησης στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπου και αξιολογείται από την αρµόδια ∆/νση. 

7.8 Σε περίπτωση, που µετά τη διαδικασία των παραγράφων 7.6 και 7.7 του παρόντος 
κεφαλαίου, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. το κρίνει απαραίτητο εισηγείται µε αιτιολογηµένη γνώµη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατάλληλες ενέργειες (κυρώσεις, ανάκλήση έγκρισης Οργανισµού), 
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006). 

 

 

8.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

8.1 Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της επίβλεψης διαπιστωθεί ότι ο Οργανισµός δεν τηρεί τις 
απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό, ή στην ΚΥΑ 
Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006), η αρµόδια ∆/νση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π εισηγείται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για την οριστική ανάκληση της έγκρισης του Οργανισµού, κατ’ 
εφαρµογή της παρ. Β του άρθρου 11 της ΚΥΑ 245090/06. 

8.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εξετάζει την εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης και 
αποφασίζει για την υποβολή σχετικής αιτιολογηµένης γνώµης στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω της ∆ιεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Αριθµ. 245090 
(ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006).  
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9.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ‘Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

9.1 Για την τροποποίηση του πεδίου της έγκρισης δραστηριότητας του Οργανισµού, η οποία 
αφορά είτε την επέκταση, είτε τον περιορισµό, ο Οργανισµός υποχρεούται να υποβάλει νέο 
έντυπο Αίτησης στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.3 του κεφαλαίου 5 του παρόντος Κανονισµού. 

9.2 Η Αίτηση αξιολογείται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.4 του κεφαλαίου 5 και εφόσον 
αποφασιστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι απαιτείται επιθεώρηση, ακολουθείται η 
διαδικασία των κεφαλαίων 5 και 6 του παρόντος Κανονισµού. 

 
9.3 Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταθέτει την εισήγησή της σχετικά µε την τροποποίηση του πεδίου 

της έγκρισης του Οργανισµού στην αρµόδια ∆/νση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π ή οποία τη διαβιβάζει προς 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.  

 
9.4 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εξετάζει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

και αποφασίζει για την υποβολή σχετικής αιτιολογηµένης γνώµης στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω της ∆ιεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Αριθµ. 245090 
(ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006).  

 
 

10.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Ο Οργανισµός υποχρεούται: 

1. Να εξασφαλίζει και να παρέχει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, στις 
περιφερειακές µονάδες του, στις συµβεβληµένες µε αυτόν επιχειρήσεις/εκµεταλλεύσεις, καθώς 
και κάθε πληροφορία και βοήθεια που ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του δυνάµει του παρόντος Κανονισµού.  

2. Να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέπονται 
στον παρόντα Κανονισµό και στην ΚΥΑ Αριθµ. 245090 (ΦΕΚ 157 Β/10-2-2006). Αν συντρέχουν 
λόγοι µη αποδοχής των ηµεροµηνιών αυτών, πρέπει αυτοί να είναι πλήρως αιτιολογηµένοι και 
να υποβάλλονται άµεσα και εγγράφως στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των 
ηµεροµηνιών διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και η µη διενέργεια αυτών εξ 
υπαιτιότητας του Οργανισµού µπορεί να συνιστά λόγο για αρνητική εισήγηση. 

3. Να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 11 της ΚΥΑ 
245090/06, εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. 

4. Να γνωστοποιεί στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κάθε µεταβολή στη δοµή ή/και τη λειτουργία του όπως 
νοµικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, κατάσταση διαπίστευσης, τεχνική και οργανωτική 
διάρθρωση, υπεργολαβίες, άλλες δραστηριότητες, κ.ά. Η σχετική γνωστοποίηση  πρέπει να 
υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εγγράφως εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την έναρξη 
εφαρµογής της µεταβολής. Στην περίπτωση αυτή αξιολογούνται από την αρµόδια ∆/νση του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και εάν απαιτείται πραγµατοποιείται Επιθεώρηση Αξιολόγησης.  

5. Να υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των διαδικασιών 
ελέγχου και πιστοποίησης όσον αφορά το πεδίο της έγκρισης.  

6. Να διακόπτει άµεσα τις δραστηριότητές του σχετικά µε τον έλεγχο και την πιστοποίηση στο 
πεδίο της έγκρισης δραστηριότητάς του, στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισής του. 
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11.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. υποχρεούται να ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης του Οργανισµού 
εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Στο 
διάστηµα αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και 
δικαιολογητικών από το Οργανισµού. 

 

 
 

12.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε στοιχείο ή πληροφορία που σχετίζεται µε τις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης και 
επίβλεψης που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό είναι εµπιστευτικά και 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. 

 
 

13.  ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα και 
λεπτοµέρεια του παρόντος Κανονισµού, καθώς και τα χρησιµοποιούµενα σε κάθε περίπτωση 
έντυπα. 

2. Ο παρόν Κανονισµός µπορεί να αναθεωρείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Ο αναθεωρηµένος Κανονισµός γνωστοποιείται γραπτώς στους εγκεκριµένους 
Οργανισµούς, προκειµένου να προσαρµοσθούν σε τυχόν νέες απαιτήσεις. 

3. Οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισµού εφαρµόζονται, κατ΄ επέκταση, 
στην περίπτωση που ο Οργανισµός προβαίνει στην ανάθεση υπεργολαβικής εργασίας. 

4. Η προβλεπόµενη, από την παρούσα απόφαση, έγκριση του Οργανισµού και οποιεσδήποτε από 
τις εκθέσεις και πιστοποιητικά που χορηγούνται στο πλαίσιο αυτής, δεν αποτελούν ούτε 
εξυπονοούν µε κανένα τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και το Υ.Α.Α 
& Τ. 


