
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3321/145849 
  Τροποποίηση της με αριθμ. 261611/7.3.2007 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό-

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας 

και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων (Β΄406), όπως τροποποιή-

θηκε με τις αριθμ. 290398/11.4.2008 (Β΄694) και 

318764/7.8.2008 (Β΄1683) όμοιες αποφάσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικη-

τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (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:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για 
τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (ΕΕ L 343, 14.12.2012, σ.1).

β) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 664/2014 
της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθμ. 1151/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για 
τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προ-
στατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημέ-
να παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά 

ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμέ-
νους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες 
μεταβατικές διατάξεις (EE L 179, 19.6.2014, σ. 17).

γ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 668/2014 της 
Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων (EE L 179, 19.6.2014, σ. 36).

3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).

4. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία 
Τελιγιορίδου» (Β΄3901).

5. Την αριθμ. 261611/7.3.2007 (ΦΕΚ Β΄ 406) απόφαση 
όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση της 
αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης (Β΄406), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, για τον καθορισμό των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, του κατ’ εξουσιοδό-
τηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 664/2014 και του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 668/2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και καταχώρισης για τα 
Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) του 
τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ. 261611/7.3.2007 
απόφασης (Β΄406), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει

Η αριθμ. 261611/7.3.2007 (Β΄406) απόφαση, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Μετά το άρθρο 3, προστίθεται άρθρο 3α ως εξής:
«Άρθρο 3α Αίτηση καταχώρισης ονομασίας ως Εγγυ-

ημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Οι ενδιαφερόμενοι της παρ. 1 του άρθρου 49 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012 υποβάλλουν την αίτη-
ση καταχώρισης ονομασιών ως ΕΠΙΠ του Παραρτήματος 
VIII στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογι-
κής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σε ένα (1) αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική 
μορφή, συνοδευόμενη από:

α) Προδιαγραφές του προϊόντος, στις οποίες περι-
λαμβάνονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012 και σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
664/2014 (Παράρτημα IX).

β) Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει 
ότι πρόκειται για ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 και 
την παρ. 1 του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1151/2012.

γ) Όταν πρόκειται για ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
ότι το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παρα-
γωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

2. Η αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης ονομασί-
ας ως ΕΠΙΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των περ. β΄ έως ι΄ του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του 
άρθρου 3. Οι ενστάσεις της περ. δ΄ του πρώτου σταδί-
ου της παρ. 3 του άρθρου 3 υποβάλλονται σύμφωνα το 
Παράρτημα Χ.».

2. Μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4α ως εξής:
«Άρθρο 4α Τροποποίηση προδιαγραφών ΕΠΙΠ
1. Οι αιτήσεις τροποποίησης των προδιαγραφών ενός 

ΕΠΙΠ υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, το άρθρο 6 του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 664/2014 και 
το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
668/2014, στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και 
Βιολογικής Γεωργίας, σε ένα (1) αντίτυπο καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή.

2. Όταν πρόκειται για μία ή περισσότερες τροποποιή-
σεις των προδιαγραφών που δεν είναι ήσσονος σημασί-
ας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
53 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, υποβάλλε-
ται η αίτηση του Παραρτήματος ΧΙ. Όταν πρόκειται για 
μια ή περισσότερες τροποποιήσεις των προδιαγραφών 
που είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παρ. 2 του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1151/2012, υποβάλλεται η αίτηση του Παραρ-
τήματος ΧΙΙ.

3. Οι αιτήσεις της παρ. 2 συνοδεύονται από τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά:

α) Επικαιροποιημένες προδιαγραφές προϊόντος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1151/2012 (Παράρτημα ΙΧ).

β) Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει 
ότι πρόκειται για ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 και 
την παρ. 1 του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1151/2012.

γ) Όταν πρόκειται για ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει 

ότι το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παρα-
γωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

4. Η εξέταση της αίτησης τροποποίησης προδιαγρα-
φών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περ. β΄ έως ι΄ του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 
3. Οι ενστάσεις επί των αιτημάτων τροποποίησης υπο-
βάλλονται σύμφωνα με το Παράρτημα VII.».

3. Μετά το άρθρο 5, προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
«Άρθρο 5α Ακύρωση καταχώρισης ΕΠΙΠ
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της κατα-
χώρισης μιας ονομασίας ΕΠΙΠ.

2. Η αίτηση ακύρωσης της καταχώρισης (Παράρτημα 
ΧΙΙΙ) κατατίθεται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας 
και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από τα αποδεικτι-
κά στοιχεία για την ύπαρξη έννομου συμφέροντος του 
αιτούντος, καθώς και από αναφορά και τεκμηρίωση των 
λόγων ακύρωσης της καταχώρισης, σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, 
σε ένα (1) αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Για την εξέταση της αίτησης ακύρωσης και των εν-
στάσεων που υποβάλλονται κατά αυτής, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των περ. β΄ έως ι΄ του πρώτου σταδίου της 
παρ. 3 του άρθρου 3. Η ένσταση κατά αίτησης ακύρωσης 
καταχωρισμένης ονομασίας συμπληρώνεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα VII και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθμ. 664/2014.

4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε. με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακύρωσης 
καταχώρισης μιας ονομασίας ΕΠΙΠ, παύει η προστασία 
αυτής και ανακαλείται η σχετική απόφαση της περ. η΄ 
του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 3, με την 
οποία είχε γίνει δεκτή η αίτηση καταχώρισης ως ΕΠΙΠ.».

4. Στο άρθρο 11, μετά την παράγραφο 3 προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στην επισήμανση των ΕΠΙΠ που διατίθενται στο 
εμπόριο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν εντα-
χθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 
6 με καταχωρισμένη ονομασία, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, 
αναγράφονται, εκτός των άλλων συμβόλων και ενδείξεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1151/2012, στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 664/2014 και στο άρθρο 13 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 668/2014, καθώς 
και στη σχετική ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 
για την επισήμανση των τροφίμων, όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.».

5. Στο άρθρο 14, μετά την παράγραφο 2 προστίθεται 
νέα παράγραφος 2α ως εξής: «Οι διατάξεις του δεύτερου 
σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 3, των άρθρων 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, καθώς και η παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται αναλογικά και στα ΕΠΙΠ.».

6. Μετά το Παράρτημα VII, προστίθενται Παραρτήματα 
VIII έως XIII ως εξής:
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Άρθρο 3 
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, 25 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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