
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/
Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 2289/161795/19.12.2014 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 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)»

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106/2016 (1)
  Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/
Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ' αριθμ. οικ. 30/003/000/2601/27-07-2016 

έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.4328/1929 
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 
«Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του 
Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 391).

4. Την υπ' αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 από-
φαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Πε-
ριορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Β' 517).

5. Τα Π.δ. 284/1988 και 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128/14.06.1988 και 
Α' 178/29.08.2014), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 {άρθρο 3, παράγρα-
φος Γ (Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω-

τικών Μεταρρυθμίσεων), σημείο 4.2,ί,} «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94Α').

7. Το άρθρο 62, παράγραφος 2, εδάφιο α του Ν.4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

8. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 
2015 «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφό-
ρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών».

9. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...» (ΦΕΚ Α' 114).

10. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ1/2015 «Κα-
θορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» και Υ2/2015 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ Β΄ 2076).

12. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β΄/28.01.2013).

13. Την υπ' αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β' 
2144/06-10-2015)

14. Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » (Α' 174) όπως ισχύει.

15. Την υπ' αριθμ. Υ 26 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» 
(ΦΕΚ Β'2144).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ' αριθμ. 106/2016 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συ-
νεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2016, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Για-
ούρτι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/
Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει, ως εξής:

«Άρθρο 82 
Γιαούρτι

1. «Γιαούρτι» χαρακτηρίζεται το γαλακτοκομικό προϊόν 
το οποίο παράγεται από τη ζύμωση και πήξη του γάλα-
κτος, με τη χρήση υποχρεωτικά των καλλιεργειών - εκκι-
νητών Streptococcus salivarious subsp. thermophilus και 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ώστε το τε-
λικό ζυμωμένο προϊόν να περιέχει τουλάχιστον 107cfu/g 
προϊόντος μέχρι την ημερομηνία ανάλωσής του.

2. Ως πρώτη ύλη του γιαουρτιού χρησιμοποιείται το 
γάλα όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1308/2013 
(Παράρτημα VII, Μέρος III, παράγραφος 1).

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ολικά αφυδατωμένου γά-
λακτος ή παραγώγων του γάλακτος σε μορφή σκόνης με 
εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 5, σημ. β.

4. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στο γιαούρτι από αγε-
λαδινό ή γίδινο γάλα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,2% και 
από πρόβειο γάλα τουλάχιστον 5,5%. Σε περίπτωση χρήσης 
μιγμάτων γάλακτος η ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 
υπολογίζεται από την αναλογία των ειδών του γάλακτος.

5. Κατά την παρασκευή του γιαουρτιού, πέραν της 
πρώτης ύλης, επιτρέπεται μόνο:

α) η προσθήκη κρέμας γάλακτος για τη ρύθμιση της 
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες β) η προσθήκη πρω-
τεϊνών γάλακτος για τεχνολογικούς λόγους ρύθμισης του 
Στερεού Υπολείμματος Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ), του ίδιου εί-
δους ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση του ΣΥΑΛ 
στο γιαούρτι δε θα ξεπερνά το ΣΥΑΛ του γάλακτος που 
χρησιμοποιήθηκε, όπως ορίζεται στο άρθρο 80, παρ. 3 
του Κ.Τ.Π., κατά 4 μονάδες.

6. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για τη ζύ-
μωση και άλλοι μικροοργανισμοί επιπλέον της χαρα-
κτηριστικής καλλιέργειας του γιαουρτιού της παρ. 1, 
αναγράφονται στην επισήμανση υπό την προϋπόθεση 
ότι ο πληθυσμός τους θα είναι τουλάχιστον 106cfu/gr 
προϊόντος κατά την ημερομηνία ανάλωσης.

7. «Στραγγιστό γιαούρτι» χαρακτηρίζεται το προϊόν 
που λαμβάνεται από το γιαούρτι μετά από αποστράγγιση 
μέρους του ορού μετά την πήξη και έχει κατ' ελάχιστο 
5,6% πρωτεΐνες για το αγελαδινό ή γίδινο γάλα και 8% 
για το πρόβειο γάλα. Σε περίπτωση μιγμάτων διαφόρων 
ειδών γάλακτος η ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
υπολογίζεται με βάση την αναλογία των ειδών γάλακτος.

8. «Παραδοσιακό» είναι το γιαούρτι που πληροί τις 
παρακάτω προδιαγραφές:

α) Παρασκευάζεται με την παραδοσιακή μέθοδο ώστε 
να φέρει υμένα (πέτσα) στην επιφάνεια του. 

β) Προκύπτει από την πήξη αποκλειστικά νωπού ή 
παστεριωμένου γάλακτος που δεν έχει υποστεί τροπο-
ποίηση της φυσικής του σύνθεσης με μόνη εξαίρεση τη 
ρύθμιση της λιποπεριεκτικότητας, έως του σημείου που 
είναι τεχνικά επιτεύξιμη η δημιουργία υμένα.

9. α) Η επισήμανση του γιαουρτιού εν γένει πρέπει να 
περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις που προ-
βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) 1169/2011.

β) Επιπλέον των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/ 
2011, πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

i. το είδος του ζώου από το οποίο προέρχεται το γάλα 
και στην περίπτωση χρήσης μειγμάτων γάλακτος διαφό-
ρων ειδών ζώων αναφέρεται και η ποσοστιαία αναλογία 
κάθε είδους. Οι ενδείξεις αυτές συνοδεύουν την ονο-
μασία πώλησης του προϊόντος. Ωστόσο η πληροφορία 
για την ποσοστιαία αναλογία των διαφορετικών ειδών 
γάλακτος μπορεί εναλλακτικά να περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο συστατικών, εφόσον αυτός υπάρχει.

ii. Στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία πώλησης, 
βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 1β του Μέρους 
III του Παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, στην 
περίπτωση εκτός του νωπού, η περιγραφή της φυσι-
κής επεξεργασίας της βασικής πρώτης ύλης γάλακτος, 
η οποία ανάγεται σε ισοδύναμο γάλακτος. Ωστόσο η 
πληροφορία αυτή μπορεί εναλλακτικά να περιλαμβάνε-
ται στον κατάλογο συστατικών, εφόσον αυτός υπάρχει, 

iii. Στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία πώλησης, 
το επί τοις εκατό (%) ποσοστό της περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ουσίες του έτοιμου προϊόντος. 

Οι ανωτέρω ενδείξεις θα πρέπει να αναγράφονται κατά 
τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν στα 
προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ενώ κάθε προϊόν 
το οποίο έχει παρασκευαστεί ή/και διατεθεί νομίμως στο 
εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτος μέλος 
της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης 
του ΕΟΧ ή στην Τουρκία, μπορεί να διατίθεται στην αγο-
ρά στην Ελλάδα, όταν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με 
πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής 
και δοκιμών, που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο 
επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας με τις απαιτήσεις του 
παρόντος τεχνικού κανονισμού για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, ασφάλειας, των συμφερόντων του 
καταναλωτή και του περιβάλλοντος».

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά 
τρόπον ώστε:

• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμ-
φωνα με την παρούσα απόφαση

• να απαγορεύεται δώδεκα μήνες μετά από τη δημο-
σίευση της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων 
που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, αλλά είχαν παρασκευαστεί 
και επισημανθεί πριν την παρέλευση δώδεκα μηνών από 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται 
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Σ. Σάμιος, Ι. Χροναίος, Ε. Δήμα, Δ. Τσίπη, Α. Πρε-
βενά, Χ. Παπαχρήστου, Κ. Μαγουλάς Ι. Σαρακατσιάνος.»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Τροφίμων

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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Αριθμ. 1841/89927 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 2289/161795/19.12.2014 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 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)»

  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 Κυ-
βέρνηση 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) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 
2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κα-
νονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91 (ΕΕ L 189, 20.7.2007, σ. 1).

β) αριθμ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρί-
ου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του 
Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επι-
σήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον 
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον 
έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250, 18.9.2008, σ. 1).

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, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 2289/161795/19.12.2014 
απόφασης (Β΄3464/23.12.2014)

Η αριθμ. 2289/161795/19.12.2014 απόφαση τροπο-
ποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ-

τρων 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 πληροφο-
ριών 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 Κα-
νονισμού 834/2007, σχετικά με την αποστολή από τους 

Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (εφεξής ΟΕΠ) 
στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Πα-
ραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων των πληροφοριών 
του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 της παρούσας, για την επί-
βλεψη των καθηκόντων ελέγχου που τους ανατίθενται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 παρ. 11 του Κα-
νονισμού 834/2007,

β) για την εφαρμογή του άρθρου 68 παρ. 1 και 92β 
του Κανονισμού 889/2008, για την έκδοση των αποδει-
κτικών εγγράφων σύμφωνα με το Παράρτημα XII του 
Κανονισμού 889/2008 για την ηλεκτρονική πιστοποίη-
ση 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 επιχειρήσε-
ων (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 Κα-

νονισμού 834/2007, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 
άρθρου 1 του ιδίου ως άνω Κανονισμού».

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 Δι-
εύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής αρμόδια 
αρχή) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της 
παρούσας.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρο-
νικής 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 Κα-
νονισμού 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 στοι-
χείων από τους ΟΕΠ στην ΗΒΔ.

4. Οι ΟΕΠ ορίζονται ως οι αρμόδιοι φορείς για την ει-
σαγωγή, 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 XII του Κανονισμού 889/2008 για την ηλε-
κτρονική πιστοποίηση των επιχειρήσεων, μέσω της ΗΒΔ».

5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Καταχώριση στοιχείων - έκδοση αποδεικτικών 
εγγράφων νια την ηλεκτρονική πιστοποίηση 
επιχειρήσεων - δημοσίευση πληροφοριών

1. Για την καταχώριση των ΟΕΠ και των επιχειρήσεων, 
την ηλεκτρονική πιστοποίηση και την έκδοση των σχετι-
κών αποδεικτικών εγγράφων του Παραρτήματος XII του 
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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 καταχώριση του και την κατα-
χώριση των συμβεβλημένων με αυτόν επιχειρήσεων.

3. Οι ΟΕΠ για την καταχώριση τους στην ΗΒΔ συμπλη-
ρώνουν 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, εργα-

στηρίων 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 επιχεί-

ρησης, 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 σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 92 του Κανονισμού 889/2008. 

β) Η καταχώριση των επιχειρήσεων που εισέρχονται 
για πρώτη φορά στο σύστημα ελέγχου, πραγματοποι-
είται ανά δραστηριότητα άμεσα και όχι αργότερα από 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία σύνα-
ψης 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 παρ. 3 του άρθρου 7 της αριθμ. 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 Κα-
νονισμού 889/2008, σε περίπτωση απόσυρσης του επιχει-
ρηματία από το σύστημα ελέγχου, ο ΟΕΠ καθιστά τον ηλε-
κτρονικό φάκελο του επιχειρηματία στην ΗΒΔ ανενεργό. 
Αν ο επιχειρηματίας ενταχθεί εκ νέου στο σύστημα ελέγ-
χου σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 245090/31.1.2006 
απόφασης, ο ΟΕΠ με τον οποίο σύναψε σύμβαση υπο-
βάλλει αίτηση ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου 
του επιχειρηματία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης 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 ελέγ-
χου επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 
του Κανονισμού 834/2007 και του Τίτλου IV του Κανονι-
σμού 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 ημε-
ρών 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 αποδει-
κτικό έγγραφο με τη μορφή του υποδείγματος του Πα-
ραρτήματος XII 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 υπόκει-
ται σε σύστημα ελέγχου και ότι οι δραστηριότητες 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 καταχώριζα μένα σε αυτήν, από τους 
ΟΕΠ, στοιχεία.

8. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης 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 κατα-
χώριση 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, συμ-
βεβλημένων με αυτούς επιχειρήσεων. Αν εντός των τεσ-
σάρων (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 πραγματοποίηση τους».

8. Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6α ως εξής:

«Άρθρο 6α
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης κα-
ταργείται 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 δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024570908160004*


		2016-08-09T19:11:35+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




