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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1571/179754
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2543/103240/02.10.2017
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της
20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L
250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334
της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με το
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και
τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής,
ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς
και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων
από τρίτες χώρες» (Β’ 3529).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 32 και 40 του ν. 2637/1998 (Α’ 200).
β) Της περ. (α’) της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4235/2014 (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) υπ’ αρ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου
2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση
των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 2092/91 (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1).
β) υπ’ αρ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου
2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Kανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση
των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά στον βιολογικό
τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των
προϊόντων (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1).
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γ) υπ’ αρ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου
2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 834/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά στους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (EE L 334 της
12.12.2008, σ. 25).
δ) υπ’ αρ. 625/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017 «για τους
επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των
Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 999/2001, (ΕΚ) υπ’ αρ. 396/2005, (ΕΚ)
υπ’ αρ. 1069/2009, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1107/2009, (ΕΕ) υπ’ αρ.
1151/2012, (EE) υπ’ αρ. 652/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/429
και (ΕΕ) υπ’ αρ 2016/2031, των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 1/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1099/2009 και
των Οδηγιών του Συμβουλίου υπ’ αρ. 98/58/ΕΚ, 1999/74/
ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για
την κατάργηση των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 854/2004 και
(ΕΚ) υπ’ αρ. 882/2004, των Οδηγιών του Συμβουλίου υπ’
αρ. 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ,
96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης υπ’
αρ. 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (L 95).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
4. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή
Αραμπατζή» (Β’ 3374).
5. Την υπ’ αρ. 8495/30.12.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2543/103240/02-10-2017 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της
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20-7-2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L
250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της
12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο
των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (Β’ 3529)»
(Β’ 5929).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικαθίσταται το άρθρο 23 της υπ’ αρ. 2543/103240/
02-10-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 20-7-2007, σ. 1) και των
Κανονισμών 889/2008 (ΕΕ L 250 της 18-9-2008, σ.1) και
1235/2008 (ΕΕ L 334 της 12-12-2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την
επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων
φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων
από τρίτες χώρες» (Β’ 3529), ως εξής:
«Άρθρο 23
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων τριμελής επιτροπή εξέτασης ενστάσεων,
αποτελούμενη από:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Γεωργίας, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
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β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων, ως μέλος
με τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων
Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, ως μέλος με τον
αναπληρωτή του.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων
της παρ. 5 του άρθρου 15 και της παρ. 6 του άρθρου 21
και η έκδοση σχετικών αποφάσεων.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης από αυτήν. Τα θέματα
στην επιτροπή εισηγείται ο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».
4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την απόφαση της παρ. 2 στην
Αρμόδια Αρχή, η οποία εισηγείται την έκδοση απόφασης
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
για την επιβολή των κυρώσεων των άρθρων 16 και 21.
Η απόφαση αποστέλλεται από την Αρμόδια Αρχή στους
ενδιαφερομένους για την εκτέλεσή της.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής, η θητεία των μελών της, καθορίζεται
ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο».
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.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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