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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
7

Αριθμ. Φ.253/155439/Β6
Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.

(1)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

8

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του εδαφίου ια, της παρ. 6 του άρθρου
34 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄−199).
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2.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ
Α΄−65), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ Α΄−22).
3. Τη γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που διατυπώθη−
κε με το με αρ. 2/16−2−09 πρακτικό του.
4. Τις υπ. αριθμ. 208/2009 και 209/2009 Γνωμοδοτήσεις
του Σ.τ.Ε.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄−98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως ακο−
λούθως:
Άρθρο
ΜΟΝΟ
1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.
Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση,
ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι
μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση
επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄)
ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά−
χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας
στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή,
ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυ−
σορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής
επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήμα−
τα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συ−
νοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον
κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας
υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από
την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα
δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για
την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουρ−
γούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα
αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή,
καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.
β) Οι μαθητές με φάσμα αυτισμού εξετάζονται:
ι) γραπτά ή ιι) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λει−
τουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου

2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιημέ−
να από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην
οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του
μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης,
καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική
αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από
τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.
γ) Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα
σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσο−
στό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα
λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και
προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από
την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται
στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποί−
ησης αναπηρίας.
δ) Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμ−
φωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό
αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι
αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους
τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα
ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται
και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και
του Εθνικού Κέντρου Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως
Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.
ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνω−
ματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή,
δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτε−
ροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης
(ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της δευ−
τεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που
υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων
των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και δεν έχει
γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ,
υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση
προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η γνωμά−
τευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου
το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.
στ) Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των
ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν
εκδοθεί πριν από την ισχύ της παρούσης απόφασης,
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης
δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους.
ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες ανα−
φέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετι−
κές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονο−
μικών επιτροπών, των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδαγωγικών
Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά
από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού οποιασδήποτε τάξης
του Λυκείου, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολι−
κά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης
στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικά, οι μαθητές του εδα−
φίου α και οι μαθητές της περίπτωσης ιι του εδαφίου β
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται
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ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκο−
πό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν
ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2)
καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με τα εξεταζόμενα
μαθήματα ειδικότητας, ως μέλη.
Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθη−
γητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα.
Κατά τις ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες των τε−
τραμήνων η προφορική εξέταση των μαθητών αυτών
γίνεται από τον οικείο καθηγητή.
3. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης οι οποίοι υπά−
γονται στο εδάφιο α και οι μαθητές της περίπτωσης ιι
του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,
για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο
μαθήματα, εξετάζονται ως ακολούθως:
α) Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε.
στην οποία ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής τους,
ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης. Για το χώρο λειτουργίας
της Επιτροπής Εξέτασης μπορεί να ορίζεται με από−
φαση του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. ειδικό
Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του Β.Κ. Η Επιτροπή
Εξέτασης του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο
του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:
i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου
Β.Κ. ως Πρόεδρο.
ii. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για
κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν
ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τρι−
ετία, ως εξεταστές−βαθμολογητές.
iii. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λει−
τουργό Δ.Ε. της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μά−
θημα ειδικότητας, ως εξεταστή −τρίτο βαθμολογητή.
iv. Ένα εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλ−
ληλο ως γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση που
οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από είκοσι
(20) ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας. Για κάθε
είκοσι (20) επιπλέον εξεταζομένους ορίζεται ένας ακόμη
βοηθός γραμματέας.
Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμ−
βουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστά−
μενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για
την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης πα−
ρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου
ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του
οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποι−
ασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή του−
λάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και
να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι
από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφαση
του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον
αριθμό των μελών − εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό
των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται
να εξεταστούν.
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Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθ−
μολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών που ανήκουν
στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιιτου εδαφίου β της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται
ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά
την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογητής,
για να αξιολογήσει το μαθητή σε περίπτωση διαφοράς
βαθμολογίας.
β) Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργούν
Β. Κ. ορίζεται Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο με απόφαση του
οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε.. Στην περίπτωση
που ο αριθμός των υποψηφίων που εξετάζονται σε ένα
Β.Κ. είναι μεγαλύτερος από ογδόντα (80), με απόφαση
του οικείου Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. ορίζεται
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο εξετάζονται οι
επιπλέον των ογδόντα υποψήφιοι.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επι−
τροπής Εξέτασης από τους έχοντες τα προβλεπόμενα
για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπό−
λοιπα μέλη της επιτροπής, το γραμματέα και το βοηθό
γραμματέα όπου απαιτείται, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α της παρούσης
παραγράφου.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στις Επιτροπές του Βαθ−
μολογικού και του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου όποιος
έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι
και τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ’ αυτήν ή
καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο
στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόμενος μαθητής.
γ) Όσοι υπάγονται στην περίπτωση ι του εδαφίου β
και στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρ−
θρου εξετάζονται στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο
εξετάζονται και οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοι−
τούν. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχω−
ριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να
παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα
γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των
λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση
στο οικείο Β.Κ.
4. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται
στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται στο Διευθυντή του οι−
κείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε
έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπο−
ρούν να υποβάλλονται και αργότερα.»
Από τη δημοσίευση της παρούσης Υπουργικής Απόφα−
σης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του
Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄−65), όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚΑ΄−22).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓOΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ.40034/28532/2910
Συμπλήρωση του Κανονισμού Φαρμακευτικής
Περίθαλψης σφαλισμένων του ΟΓΑ.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 & 19 παρ 1 του
ν.4169/1961. (Α, 81)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1287/1982, όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 1316/1983 και του άρθρου 15 του
ν. 1393/1983.
3.Τις διατάξεις 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΄ 93).
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περί−
θαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, Υ.Α. αρ. 400/326/1983
(Β, 144) όπως τροποποιημένη ισχύει.
5. Την αριθμ. 1230/17/15−3−2009 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
6. Τη γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
που διατυπώθηκε στο αρ. 1486/3−11−2009 έγγραφό του.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ούτε στον προϋπολογισμό του ΟΓΑ,
αποφασίζουμε:
Στο τέλος, του άρθρου 10 του Κανονισμού Φαρμακευ−
τικής Περίθαλψης του ΟΓΑ, προστίθεται εδάφιο 9,που
έχει ως ακολούθως:
«9. Ο Διοικητής του ΟΓΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες, μπορεί να ορίζει Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
από τις μη υπαγόμενες στα εν λειτουργία Περιφερειακά
Υποκαταστήματα του ΟΓΑ των οποίων τα συμβεβλημένα
με τον ΟΓΑ φαρμακεία θα υποβάλλουν τους μηνιαίους
λογαριασμούς τους στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ.
Ο έλεγχος της τιμολόγησης και η εκκαθάριση των
δαπανών των ανωτέρω θα γίνεται από το Τμήμα Εκ−
καθάρισης Δαπανών Φαρμακευτικής Περίθαλψης του
Κλάδου Φαρμακευτικής Περίθαλψης και η πράξη εκ−
καθάρισης θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο του
ως άνω Τμήματος»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 332841
(3)
Αναγνώριση «EQA − HELLAS A.E. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ−
ΣΗΣ» ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης συστημά−
των ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρότυπα AGRO
2), ενταξή τους στο σύστημα επίβλεψης από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε επίσημο μητρώο τη−
ρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.

β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων
πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων
και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.α/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επω−
νυμία «EQA − HELLAS A.E. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»,
ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμέ−
νης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 του
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή του σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ
267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007).
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332842
(4)
Αναγνώριση «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ − ΕΛΕΓΧΟΙ − ΠΙ−
ΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίη−
σης συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρό−
τυπα AGRO 2), ενταξή τους στο σύστημα επίβλεψης
από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε επίσημο μη−
τρώο τηρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων
πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων
και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.».
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.β/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επωνυμία
«QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ − ΕΛΕΓΧΟΙ − ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΕ», ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρω−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 του
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή του σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ
267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332843
(5)
Αναγνώριση MIΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Q−Check» ως ιδιωτικού
φορέα πιστοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένης δι−
αχείρισης (πρότυπα AGRO 2), ενταξή τους στο σύστη−
μα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε
επίσημο μητρώο τηρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.γ/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επωνυ−
μία «ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Q−Check», ως Φορέα Πιστοποίη−
σης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα
με τα πρότυπα AGRO 2 του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του
στο σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την
εγγραφή του σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 267623/28.08.2007
(ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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Αριθμ. 332844
(6)
Αναγνώριση «TUV AUSTRIA HELLAS ΕΠΕ» ως ιδιωτικού
φορέα πιστοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2), ενταξή τους στο
σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγρα−
φή τους σε επίσημο μητρώο τηρούμενο απο τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.δ/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επωνυ−
μία «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», ως Φορέα Πιστοποίη−
σης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα
με τα πρότυπα AGRO 2 του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του
στο σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την
εγγραφή του σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 267623/28.08.2007
(ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332845
(7)
Αναγνώριση «A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙ−
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.» ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίη−
σης συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρό−
τυπα AGRO 2), ενταξή τους στο σύστημα επίβλεψης
από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε επίσημο μη−
τρώο τηρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.ε/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επωνυ−
μία «A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α.Ε.», ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρω−
μένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 του
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή του σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ
267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332846
(8)
Αναγνώριση «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε.
(ΙQS)» ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2), εντα−
ξή τους στο σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π και εγγραφή τους σε επίσημο μητρώο τηρούμενο
απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.στ/160η/29.07.2009.

δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επω−
νυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. (ΙQS)»,
ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμέ−
νης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 του
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή του σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ
267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332847
(9)
Αναγνώριση «TUV HELLAS (TUV NOR) A.E. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TUV
HELLAS Α.Ε.)» ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης συ−
στημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρότυπα
AGRO 2), ενταξή τους στο σύστημα επίβλεψης από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.ζ/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επωνυ−
μία «TUV HELLAS (TUV NOR) A.E. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟ−
ΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TUV HELLAS
Α.Ε.)», ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρω−
μένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 του
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή του σε επίσημο μητρώο
τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ
267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332848

(10)
Αναγνώριση «ΜΕΤΡΟΝ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ Α.Ε. (METRON CERT Α.Ε.)» ως ιδιωτικού φορέα
πιστοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένης διαχεί−
ρισης (πρότυπα agro 2), ενταξή τους στο σύστημα
επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε
επίσημο μητρώο τηρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.η/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επω−
νυμία «ΜΕΤΡΟΝ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α.Ε. (METRON CERT Α.Ε.)», ως Φορέα Πιστοποίησης Συ−
στημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με
τα πρότυπα AGRO 2 του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του
στο σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την
εγγραφή του σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 267623/28.08.2007
(ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 332849
(11)
Αναγνώριση «TUV RHEINLAND Α.Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙ−
ΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρότυπα
agro 2), ενταξή τους στο σύστημα επίβλεψης από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε επίσημο μητρώο τη−
ρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής
σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.θ/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επω−
νυμία «TUV RHEINLAND Α.Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙ−
ΗΣΕΙΣ», ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκλη−
ρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2
του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης
από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή του σε επίσημο
μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται
στην ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προαναφερθείς
Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της αναγνώ−
ρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νέα αίτηση
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της,
οπότε και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του άρθρου
7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 332850
(12)
Αναγνώριση «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATION−
AL ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.»
ως ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης συστημάτων ολο−
κληρωμένης διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2), εντα−
ξή τους στο σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π και εγγραφή τους σε επίσημο μητρώο τηρούμενο
απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμ. 332851
(13)
Αναγνώριση «Hellenic LLOYD’S A.E.» ως ιδιωτικού φορέα
πιστοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένης διαχεί−
ρισης (πρότυπα AGRO 2), ενταξή τους στο σύστημα
επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και εγγραφή τους σε
επίσημο μητρώο τηρούμενο απο τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων
πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων
και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.ια/160729.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επω−
νυμία «Hellenic LLOYD’S A.E.», ως Φορέα Πιστοποίησης
Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με
τα πρότυπα AGRO 2 του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την ένταξη του στο
σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την εγγραφή
του σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄
1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστη−
μα τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προα−
ναφερθείς Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος
της αναγνώρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π. νέα αίτηση τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη
της ισχύος της, οπότε και ακολουθείται εκ νέου η δια−
δικασία του άρθρου 7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ
Β΄ 1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄/27.08.1998) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα τα
άρθρα 32 και 40 του κεφαλαίου Γ΄.
β) της υπ’ αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/ 29.08.2007)
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου
επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών
προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μη−
τρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα
άρθρα 7 και 8.
γ) την αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και από−
φαση του Δ.Σ. αυτού υπ’ αριθμ. 11.ι/160η/29.07.2009.
δ) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αναγνώριση του ιδιωτικού Φορέα με την επωνυ−
μία «BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.», ως Φορέα Πι−
στοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., την
ένταξή του στο σύστημα επίβλεψης από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
και την εγγραφή του σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 267623/28.08.2007
(ΦΕΚ Β΄ 1723/29.08.2007)
2. Η αναγνώριση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστη−
μα τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον ο προα−
ναφερθείς Φορέας επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος
της αναγνώρισης, οφείλει να υποβάλει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π. νέα αίτηση τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη
της ισχύος της, οπότε και ακολουθείται εκ νέου η δια−
δικασία του άρθρου 7 της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ
Β΄1723/29.08.2007).
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