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1. Ανηικείμενο, Πεδίο Δθαρμογής και Πολιηική ηοσ Φορέα  

Καζνξηζκόο ησλ κεζόδσλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηνλ GMCert γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

νπνηαζδήπνηε έθθξαζεο παξαπόλσλ, ελζηάζεσλ,  δηαθνξώλ θαη εληνιώλ δηεξεύλεζεο κε 

ζπκκνξθώζεσλ κε ηξόπν αληηθεηκεληθό θαη απνηειεζκαηηθό. Ο θνξέαο  ζηηο πεξηπηώζεηο 

παξαπόλσλ, ελζηάζεσλ θαη δηαθνξώλ, αθνύ εθθξάζεη γξαπηώο ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηνπο 

εθθξαζηέο ησλ παξαπάλσ: 

Α)  Δπιλύει ηα παράπονα:  

  Πξνβαίλνληαο ζε άκεζεο ζρεηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη επηθνηλσλώληαο κε 

ηνλ ελδηαθεξόκελν γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

 Γίλνληαο ην δηθαίσκα ζηνλ ελδηαθεξόκελν λα δεηήζεη επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, 

εάλ εθηηκά όηη δελ έρεη θαιπθζεί από ηηο άκεζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξνέβε ν θνξέαο.   

 Κξαηώληαο πάληνηε ελήκεξν ηνλ ελδηαθεξόκελν γηα ηελ πξόνδν ηνπ παξαπόλνπ 

ηνπ.  

Β) Δπιλύει ηις ενζηάζεις:  

 πγθαιώληαο ηελ ακεξόιεπηε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ελεκεξώλνληαο ηνλ 

εληζηάκελν γηα ηελ εκεξνκελία ζύγθιηζήο ηεο, ε νπνία δελ μεπεξλά ηηο πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο. 

 Γίλνληαο ην δηθαίσκα ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ  λα δεηά  ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ επί ηερληθώλ ζεκάησλ από άηνκα πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζηε ιήςε ηεο αξρηθήο απόθαζεο ή από εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο 

θαη εκπεηξνγλώκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία από ηελ ππό 

εμέηαζε έλζηαζε ή νπνηνδήπνηε άηνκν θξίλεηαη ζθόπηκν γηα ζπλεηζθνξά επί ηεο 

έλζηαζεο (Βι. Γ 230) 

 Δλεκεξώλνληαο ηνλ θάζε πξνζθεθιεκέλν ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηνλ ηόπν 

παξνπζίαο ηνπ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζύζθεςεο. 

 Γίλνληαο αληίγξαθα ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν. 

Γ) Δπιλύει ηις διαθορές:  

 Γηεξεπλώληαο ηε δηαθνξά θαη απνθαζίδνληαο ζρεηηθά. 

 Απαληώληαο ζηνλ θαηαγγέιινληα, όηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ είλαη 

νξηζηηθά. 
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ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο από ηελ Δπνπηεύνπζα Αξρή, εληνιήο γηα δηεξεύλεζε ππόζεζεο κε 

ζπκκόξθσζεο, ν θνξέαο δηεξεπλά ηελ ππόζεζε: 

 Πξνζδηνξίδνληαο κέζσ ηεο ηρλειαζηκόηεηαο ηνλ ππεύζπλν ηεο παξάβαζεο. 

 Λακβάλνληαο κέξηκλα ώζηε λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αθαίξεζε ησλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο από ηα κε 

ζπκκνξθνύκελα πξντόληα (ύζηεκα Κπξώζεσλ). 

 Δγθξίλνληαο ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζα ιάβεη ν επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επαλαιεθζεί ε κε ζπκκόξθσζε. 

 Πξνζδηνξίδνληαο ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηρεηξεκαηία, δεδνκέλνπ όηη αλήθεη ζε θαηεγνξία πςεινύ θηλδύλνπ. 

 

2. τεηικά Έγγραθα και Γεδομένα 

 Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ                      Κ03

   

 Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΑΠ                                                                               Κ01 

 Αλαζθόπεζε Γηνίθεζεο                                             Γ10 

 Γειηίν Παξαπόλσλ – Δλζηάζεσλ - Γηαθνξώλ              Δ 30 

 Καηάινγνο Παξαπόλσλ – Δλζηάζεσλ – Γηαθνξώλ                                                       Δ 31 

 Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο               Γ 60 

  Γηαδηθαζία Ακεξνιεςίαο θαη Αθεξαηόηεηαο                                         Γ 230 

 ύζηεκα Κπξώζεσλ                                                                                               Γ 190 

          

 

3. Τπεσθσνόηηηα 

 Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

 Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο  

 Ο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (Τ.Γ.Π.) 

 Τπεύζπλν πξνζσπηθό όπσο πξνθύπηεη από ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο. 

 

4. Γιαδικαζία 

4.1.Οιεο νη  εθθξάζεηο παξαπόλσλ, ελζηάζεσλ, δηαθνξώλ θαη εληνιώλ δηεξεύλεζεο κε 

ζπκκνξθώζεσλ ππνβάιινληαη γξαπηώο πξνο ην GMCert κέζσ επηζηνιήο ή ηειενκνηνηππίαο ή 
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e-mail, πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζηνλ Τ.Γ.Π. ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε παξνύζα 

δηαδηθαζία. 

 Οη έγγξαθεο εθθξάζεηο δπζαξέζθεηαο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο σο αθνινύζσο: 

4.2.1. Καηηγορία Α: Παράπονα 

Καιύπηεη έγγξαθεο εθθξάζεηο δπζαξέζθεηαο πνπ αθνξνύλ είηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

GMCert, - πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηελ θαηεγνξία Β - όπσο ε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ε 

θαθή κεηαρείξηζε από κέξνπο ηνπ GMCert ησλ παξερόκελσλ από ζπκβεβιεκέλν 

επηρεηξεκαηία εγγξάθσλ ή αληηθεηκέλσλ, ε αλεπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, ε κε ηήξεζε 

ερεκύζεηαο θ.ιπ., είηε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ, όπσο ε θαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ή/ θαη ησλ ειεγθηώλ, θαζπζηεξήζεηο θ.ιπ.. 

4.2.2. Καηηγορία Β: Δνζηάζεις 

Καιύπηεη έγγξαθεο εθθξάζεηο δπζαξέζθεηαο πειαηώλ ηνπ GMCert ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ή ηπρόλ επηπηώζεηο ζε απηά από ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: κε ρνξήγεζε/αλάθιεζε/αλαζηνιή 

εγγξάθνπ Πηζηνπνίεζεο, κε απνδνρή ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ επηρεηξεκαηία κε 

ζπκκνξθώζεσλ θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο από ζπλεξγαδόκελν κε ηνλ GMCert ειεγθηή, 

ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ειέγρνπ. Οη ελζηάζεηο γίλνληαη δεθηέο κέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

4.2.3. Καηηγορία Γ: Γιαθορές 

Καιύπηεη επώλπκεο θαηαγγειίεο ηξίησλ κεξώλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

πνπ πηζηνπνηεί ν Φνξέαο. 

    Καιύπηεη επίζεο νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηεο Αξρήο Δπνπηείαο γηα δηεξεύλεζε ππόζεζεο κε 

ζπκκόξθσζεο. Ο GMCert, εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ  από ηελ ελεκέξσζε εθ κέξνπο 

ηεο Αξρήο Δπνπηείαο, πξέπεη λα ηελ ελεκεξώζεη γηα όια ηα άκεζα θαη δηνξζσηηθά κέηξα 

πνπ έιαβε ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε. 

4.3. Ο Τ.Γ.Π., αθνύ βεβαησζεί γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη αιεζνθάλεηα ηεο έθθξαζεο δπζαξέζθεηαο, 

ηελ θαηεγνξηνπνηεί θαη ζπληάζζεη ην Γειηίν Παξαπόλσλ – Δλζηάζεσλ - Γηαθνξώλ (Δ 30). 

 

4.4. Γιατείριζη Παραπόνων  

4.4.1. Ο Τ.Γ.Π. καδί κε ηνλ Τπεύζπλν Πηζηνπνίεζεο ή θαηά πεξίπησζε θαη ηνλ Τπεύζπλν 

Διέγρσλ, αμηνινγνύλ ην πξόβιεκα, απνθαζίδνπλ γηα ηηο άκεζεο ζρεηηθέο δηνξζσηηθέο 
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ελέξγεηεο θαη αθνύ ελεκεξσζεί ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ν Τ.Γ.Π. επηθνηλσλεί κε ηνλ 

ελδηαθεξόκελν γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

ε πεξίπησζε δηεπζέηεζεο ν Τ.Γ.Π. θαηαγξάθεη ζην Δ 30 ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο, 

ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη θνηλνπνηεί ηελ απάληεζε ζηνπο αξκόδηνπο 

Τπεύζπλνπο  θαη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. 

ε πεξίπησζε κε δηεπζέηεζεο ν Τ.Γ.Π. εηζεγείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν 

Πηζηνπνίεζεο ή/θαη ην Τπεύζπλν Διέγρσλ, θαηά πεξίπησζε, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνο 

ην Γεληθό Γηεπζπληή. Απηόο θαζνξίδεη ηηο ηειηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο 

πινπνηνύληαη κε επζύλε ηνπ Τ.Γ.Π. Λεπηνκέξεηεο θαηαγξάθνληαη ζην έληππν Δ 30. 

4.4.2 Όια ηα παξάπνλα νδεγνύλ ζε άκεζεο ή/ θαη καθξνπξόζεζκεο δηνξζσηηθέο ή/ θαη 

πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ GMCert (βι. Γ 60), π.ρ. εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, 

ηξνπνπνίεζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ .Γ.Π. δηελέξγεηα εθ λένπ ειέγρνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηία, επαλαμηνιόγεζε ησλ κε ζπκκνξθώζεώλ ηνπ, θ.ι.π. Κάζε πξόζσπν, ην 

νπνίν αλαιακβάλεη ηελ ππεπζπλόηεηα γηα κία ελέξγεηα ρξεώλεηαη έλα αληίγξαθν ηνπ 

ζρεηηθνύ εληύπνπ Δ 30. 

4.4.3 Δάλ ν ελδηαθεξόκελνο εθηηκά όηη δελ έρεη θαιπθζεί από ηηο πξνεγνύκελεο ελέξγεηεο, δεηά 

εγγξάθσο επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. Ο Τ.Γ.Π. ελεκεξώλεη ην Δ 30 θαη ην δηαβηβάδεη καδί 

κε όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. Η πινπνίεζε ηεο απόθαζεο γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ Τ.Γ.Π.. 

4.4.4 Οη επηρεηξεκαηίεο θξαηνύληαη πάληνηε ελήκεξνη γηα ηελ πξόνδν ηνπ παξαπόλνπ ηνπο κε 

επζύλε ηνπ Τ.Γ.Π. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαηαγξάθνληαη ζην Δ 30. 

 

4.5. Γιατείριζη Δνζηάζεων  

4.5.1 Ο Τ.Γ.Π. θαηαγξάθεη ηελ έλζηαζε, ελεκεξώλεη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ζηνλ νπνίν θαη 

παξαδίδεη ην Δ 30, ηε γξαπηή έθθξαζε έλζηαζεο θαη όια ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα έγγξαθα. 

4.5.2 Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο δεηά ηε ζύγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, ε νπνία είλαη αξκόδηα 

λα απνθαζίζεη γηα ηελ έλζηαζε θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία ζύγθιηζεο ηνλ 

εληζηάκελν.  

4.5.3 Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζπγθξνηείηαη θαη εμεηάδεη ηελ έλζηαζε ην αξγόηεξν εληόο πέληε 

(5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ  ιήςε ηεο. 

4.5.4 Γηα ην ζθνπό απηό παξαδίλνληαη ζηα κέιε όια ηα ζρεηηθά αλσηέξσ έγγξαθα θαη αλ 

απαηηεζεί ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά από ηνλ Τ.Γ.Π. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο έλζηαζεο δύλαηαη 

λα παξίζηαηαη ν εληζηάκελνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο απηνύ. 
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4.5.5 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ δύλαηαη λα πξνζθαιεί, γηα ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ επί ηερληθώλ ζεκάησλ, άηνκα πνπ δελ ζπκκεηείραλ 

ζηε ιήςε ηεο αξρηθήο απόθαζεο ή εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο θαη εκπεηξνγλώκνλεο ησλ 

νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία από ηελ ππό εμέηαζε έλζηαζε (Βι. Γ 230) ή 

νπνηνδήπνηε άηνκν (πειάηεο, κάξηπξαο, πξνζσπηθό GMCert, θ.ι.π.) θξίλεηαη ζθόπηκν γηα 

ζπλεηζθνξά επί ηεο έλζηαζεο. Ο θάζε πξνζθεθιεκέλνο ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε ην ζέκα 

θαη ηνλ ηόπν παξνπζίαο ηνπ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εκέξεο, πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζύζθεςεο. 

4.5.6 Η απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ είλαη ηειεζίδηθε θαη ε εθαξκνγή 

ηεο είλαη ππνρξεσηηθή. Ο εληζηάκελνο, θαζώο θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξόκελν κέινο 

ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο εληόο 5 εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο. 

4.5.7 Μέρξη ηελ εμέηαζε ηεο έλζηαζεο από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ζε ηζρύ ζα είλαη ε 

πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ GMCert. 

4.5.8 Αληίγξαθα ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ εθδίδνληαη πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν.  Η ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαηαγξάθεηαη ζην έληππν Δ 30 κε επζύλε ηνπ 

Τ.Γ.Π. 

4.5.9 Σν πξσηόηππν θαη αληίγξαθα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

αξρεηνζεηείηαη καδί κε ην Δ 30 θαη όιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία. 

 

4.6 Γιατείριζη Γιαθορών  

4.6.1 Ο Τ.Γ.Π. θαηαγξάθεη ηε δηαθνξά, ελεκεξώλεη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ζηνλ νπνίν θαη 

παξαδίδεη ην Δ 30, ηε γξαπηή έθθξαζε δηαθνξάο θαη όια ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα έγγξαθα. 

4.6.2 Ο Τ.Γ.Π. δηεξεπλά ηε δηαθνξά θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά.  

4.6.3 Ο Τ.Γ.Π. ηνπνζεηεί ηηο έγγξαθεο εθθξάζεηο δπζαξέζθεηαο θαη όια ηα ζρεηηθά έληππα ζην    

αξρείν «Παξάπνλα – Δλζηάζεηο – Γηαθνξέο Τπό Δπεμεξγαζία»  κέρξη λα νινθιεξσζνύλ 

όιεο νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο.  

4.6.4 Όηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ είλαη νξηζηηθά, ν θνξέαο απαληά ζηνλ 

θαηαγγέιινληα θαη ν Τ.Γ.Π. θιείλεη ην θάθειν ηνπ παξαπόλνπ-ελζηάζεσο-δηαθνξάο θαη 

ηνλ ηνπνζεηεί καδί κε όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζην αξρείν «Δπεμεξγαζκέλα Παξάπνλα – 

Δλζηάζεηο – Γηαθνξέο».  

4.6.5 ηηο πεξηπηώζεηο θαηαγγειηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ειιεληθά βηνινγηθά πξντόληα  

πνπ έρνπλ εληνπηζζεί  ζηελ αγνξά άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί 

ζηελ Αξκόδηα Αξρή κέζσ αλάξηεζεο ζην ειεθηξνληθό Δπξσπατθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ 
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γηα ηελ Βηνινγηθή Γεσξγία (OFIS), θαζώο θαη από θαηαγγειίεο γηα βηνινγηθά πξντόληα ή 

γηα επηρεηξήζεηο εληαγκέλεο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ δηελεξγείηαη επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ή 

κε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκώλ 834/2007, 889/2008 θαη 1235/2008, θαζώο θαη ηεο 

ζρεηηθήο κε ηε βηνινγηθή γεσξγία εζληθήο λνκνζεζίαο.  Ο έιεγρνο απηόο πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο, δηαθίλεζεο θαη 

επηζήκαλζεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, 

β) ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζόηεηαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

Καλνληζκνύ 834/2007 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνύ 889/2008, 

γ) ηε δηελέξγεηα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ ζε πξντόληα βηνινγηθήο παξαγσγήο κε ζθνπό ηελ 

αλάιπζή ηνπο πξνο αλίρλεπζε κε επηηξεπνκέλσλ πξντόλησλ θαη νπζηώλ ζηε βηνινγηθή 

παξαγσγή, κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ. 

δ) ηνλ πξνζδηνξηζκό, κέζσ ηεο ηρλειαζηκόηεηαο, ηνπ ππεύζπλνπ ηεο παξάβαζεο 

4.6.6 ε πεξίπησζε πνπ ν ΔΛ.Γ.Ο. ΓΗΜΗΣΡΑ, δηαπηζηώζεη κε ζπκκνξθώζεηο θαηά ηνπο ειέγρνπο  

ηνπ ζηα ζεκεία πώιεζεο ηελ επζύλε ησλ νπνίσλ ηελ έρεη επηρεηξεκαηίαο πνπ είλαη εληαγκέλνο 

ζηνλ GMCert, ηόηε ν GMCert: 

α) επαιεζεύεη ηε κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ παξαγσγήο/παξαζθεπήο/δηαθίλεζεο/επηζήκαλζεο 

ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο 

β) πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ 

βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο από ηα κε ζπκκνξθνύκελα πξντόληα θαη επαιεζεύεη όηη 

έρνπλ ελεκεξσζεί νη παξαιήπηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο  

γ) παξαθνινπζεί ηηο δηνξζώζεηο ή/θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ νη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ππό εμέηαζε θαηαγγειία 

δ) επηβάιιεη θπξσηηθά κέηξα ζύκθσλα κε ην ύζηεκα Κπξώζεσλ (Γ 190)  

 

4.6.7 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ, ν Τ.Γ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθό 

Γηεπζπληή ελεκεξώλεη (εληόο δεθαπέληε εκεξώλ) ηελ Αξρή Δπνπηείαο απνζηέιινληαο 

ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία γηα θάζε κία ελέξγεηα. 

4.7. Ο Τ.Γ.Π. ζπληάζζεη εηήζηα αλαθνξά αλαζθόπεζεο ησλ αξρείσλ παξαπόλσλ – ελζηάζεσλ – 

δηαθνξώλ, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν αμηνιόγεζεο από ηε Γηνίθεζε ηνπ GMCert θαηά ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο Αλαζθνπήζεηο από ηε Γηνίθεζε (Γ 10) 
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5. Αρτεία 

 Γειηία Παξαπόλσλ-Δλζηάζεσλ-Γηαθνξώλ θαη όιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία 

 Καηάινγνο Παξαπόλσλ – Δλζηάζεσλ – Γηαθνξώλ  

 Δηήζηα αλαθνξά αλαζθόπεζεο αξρείσλ Παξαπόλσλ – Δλζηάζεσλ ηνπ Τ.Γ.Π. 

 Πξαθηηθά Αλαζθόπεζεο από ηελ Γηνίθεζε 

 Παξάπνλα – Δλζηάζεηο -  Γηαθνξέο ππό Δπεμεξγαζία 

 Δπεμεξγαζκέλα Παξάπνλα – Δλζηάζεηο –  Γηαθνξέο 

 

6. σμπληρωμαηικές πληροθορίες 

6.1 Ο Τ.Γ.Π. παξνπζηάδεη ζηελ αλαθνξά γηα ηελ Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε ηπρόλ ηάζεηο 

γηα επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα. 

6.2 Δάλ γηα ην πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί επζύλεηαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ή 

εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ GMCert, ιακβάλνληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηε δηαδηθαζία 

Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο Γ 60. 

6.3 Σν Α..Π. ειέγρεη ηνλ ηξόπν επίιπζεο όισλ ησλ παξαπόλσλ, ελζηάζεσλ θαη δηαθνξώλ 

ελαληίνλ ηνπ GMCert. 

6.4 ηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεύνληαη κε επηηξεπόκελα πξντόληα θαη νπζίεο ζε έλα 

αγξνηεκάρην ελόο επηρεηξεκαηία, ν GMCert πξνβαίλεη ζε έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί αλ πξόθεηηαη γηα ρξήζε από ηελ πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηία ή επηκόιπλζε. Αλ 

από ηελ αμηνιόγεζε πξνθύςεη όηη ε αλίρλεπζε νθείιεηαη ζε ρξήζε κε επηηξεπόκελσλ 

νπζηώλ από ηνλ επηρεηξεκαηία, ηόηε επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο (Γ 190) ζε 

όια ηα αγξνηεκάρηα ζηα νπνία θαιιηεξγείηαη ην ίδην θπηηθό είδνο. Ο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί 

λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλε έλζηαζε ζηνλ GMCert θαηά ηεο απόθαζεο απηήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, δύλαηαη λα δηελεξγεζεί δεηγκαηνιεςία από ηνλ GMCert ζε όια ηα 

αγξνηεκάρηα ηνπ επηρεηξεκαηία ζηα νπνία θαιιηεξγείηαη ην ίδην θπηηθό είδνο, κε πιεξσκή 

ηνπ θόζηνπο ησλ αλαιύζεσλ από ηνλ κε ζπκκνξθνύκελν επηρεηξεκαηία, πξνθαηαβνιηθά. 

 

 

 


