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1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ν παξψλ Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξηζηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν Φνξέαο 

Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο GMCert Ν.Δ. γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε Δπηρεηξεκαηηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζη 

εξηφηεηεο νηνπδήπνηε ζηαδίνπ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ παξαθάησ πξντφλησλ 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο, άιισλ εηδψλ δψσλ πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 7 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008, άιισλ δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο πιελ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25α ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008, κε εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ θαη 

ζεξακάησλ1): 

α) Κε κεηαπνηεκέλα θπηηθά πξντφληα. 

β) Εψληα δψα ή κε κεηαπνηεκέλα δσηθά πξντφληα. 

γ) Ξξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο, θχθηα θαη δχκεο. 

δ) Αγελέο θπηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη ζπφξνη γηα θαιιηέξγεηα. 

ε) Κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηξφθηκα. 

ζη) Κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

δσνηξνθέο, 

ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο GMCert Ν.Δ. 

Ξαξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλζήθεο ρνξήγεζεο, δηαηήξεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ 

Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ GMCert  θαη ησλ θαηφρσλ ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ηνπο ηζρχνληεο νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Ο παρών Γενικός Κανονισμός τοσ GMCert αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να 

σσμμορυώνεται κάθε επιτειρηματίας ο οποίος εντάσσεται στο Σύστημα Ελέγτοσ και 

Πιστοποίησης τοσ GMCert. 

 

2. ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ GMCert  

Ν Φνξέαο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο GMCert Ν.Δ. ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Νκφξξπζκεο Δηαηξείαο 

θαη ηδξχζεθε ην 2008 κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Ν GMCert δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εμήο:  

α) Πηε έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ, παξαζθεπάδνπλ, απνζεθεχνπλ, εηζάγνπλ, 

εμάγνπλ ή δηαζέηνπλ πξντφληα βηνινγηθήο παξαγσγήο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 834/2007, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο .Α. 2543/103240-2017 θαζψο θαη ηεο 

έθδνζεο ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 889/2008, 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2289/161795/19.12.2014 απφθαζε φπσο ηζρχεη. 

                                                           
1 Νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, εμνχ ζα αλαθέξνληαη σο πεδία πηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert.  
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β) Πηνλ έιεγρν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, 

εηζαγσγήο, εμαγσγήο ή δηάζεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα θξίλεη θαηά πφζν 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ.  

γ) Πηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηεο θείκελεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.  

Ν GMCert  παξέρεη ππεξεζίεο πιστοποίησης προχόντφν βιολογικής γεφργίας βάζεη ηνπ 

πεδίνπ πηζηνπνίεζήο ηνπ ζε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη 

εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο ή/θαη απνζήθεπζεο, πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο 

- πδαηνθαιιηέξγεηαο. Νη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν 

έγγξαθν:  Δ 04 «Ριμοκατάλογος πηρεσιών Ξιστοποίησης Βιολογικών Ξροχόντφν» 

 

Νη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ 

αθνινπζεί ν GMCert  ζηεξίδνληαη: 

1. Πηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007, 889/2008, 1235/2008 κε ηηο φπνηεο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα 

γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. Νη απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ απηψλ εθαξκφδνληαη 

κε ηελ επηθχιαμε άιισλ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή, ηελ 

παξαζθεπή, ηελ εκπνξία, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν θαζψο θαη ηε λνκνζεζία γηα ηα ηξφθηκα 

θαη ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ. 

2. Πηελ Α 2543/103240-2017 φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. Νη απαηηήζεηο ηελ ελ ιφγσ 

πνπξγηθήο Απφθαζεο εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4264/2014 (Α΄ 

118). 

3. Πηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ ISO/IEC 17065 γηα ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ. 

 

Ν GMCert, σο Νξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο, θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη. πνρξενχηαη λα ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο ηξίησλ γηα 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σο Νξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ. 



ΡΗΡΙΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ         

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

ΘΥΓΗΘΝΠ/ΔΘΓΝΠΖ: Θ 02/ 22 

ΠΔΙΗΓΑ  4  ΑΞΝ  28 

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ ΑΞΝ: ΓΔΛ. ΓΗΔΘΛΡΖ ΖΚ/ΛΗΑ : 01/10/2018 
 

ΚΑΝ 02/ 22                              ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert   

 

 

3. ΑΚΔΟΝΙΖΤΗΑ -  ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ - ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 

1. Ν GMCert ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο Νξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο Ξξντφλησλ 

βηνινγηθήο γεσξγίαο. Ζ αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηνπ GMCert δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ 

νξγαλσηηθή ηνπ δηάξζξσζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλεμάξηεηνπ Ππκβνπιίνπ Ξηζηνπνίεζεο θαη ην 

λνκηθφ πιαίζην ηεο ίδξπζεο ηνπ GMCert.  

2. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ν GMCert έρεη 

επηπιένλ πηνζεηήζεη ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 

 Ρν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ GMCert δελ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ, 

ζηελ παξαγσγή, παξαζθεπή, απνζήθεπζε ή/θαη εηζαγσγή απφ Ρξίηεο Σψξεο πξντφλησλ 

βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ GMCert.  

 Ρν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ GMCert πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο, δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή, εκπνξηθή ή άιινπ είδνπο ζρέζε 

κε επηρεηξήζεηο πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνλ GMCert ή εκπνξηθνχο αληαγσληζηέο απηψλ.  

 Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα (κφληκν-εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο), είλαη ππνρξεσκέλν λα δειψλεη 

ηελ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη θαη επηηεξνχληαη απφ ηνλ ίδην ην Φνξέα.  

 Ν GMCert βξίζθεηαη δηαξθψο ζε εγξήγνξζε ψζηε λα αλαγλσξίδεη ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ 

πξνθαλή θίλδπλν εκθάληζεο θαηλνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, αμηνινγεί ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θάζε δηαθξηηνχ σο άλσ θηλδχλνπ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα  ψζηε λα εμαιείςεη ην θίλδπλν 

ή λα ηνλ κεηψζεη ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

 Θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα έληαμε ζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο (πξφζσπν, επηρείξεζε ή θνξέαο) 

έρεη άκεζε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο  ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert. 

 Νη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπ GMCert γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο κε απηφλ επηρεηξεκαηίεο. 

 Νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί, ηηκνθαηάινγνη θαη ινηπά ελεκεξσηηθά έγγξαθα είλαη πξνζβάζηκα 

απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 Νη ειεγθηέο ηνπ GMCert ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε απηφλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη νη απνθάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ιακβάλνληαη απφ 

πξφζσπα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο δελ ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο επηρεηξεκαηία, ν 

ηειεπηαίνο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα λα εμαηξεζεί ηνπ ειέγρνπ ηνπ.   

 Δπηπξνζζέησο, ν Φνξέαο είλαη αλεμάξηεηνο θαη δε ζπκκεηέρεη ζε νπνηνδήπνηε είδνο παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα απηφο πηζηνπνηεί. 

 Νη δηαδηθαζίεο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία ν Φνξέαο αθνινπζεί ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ είλαη πξνζβάζηκα θαη δηαζέζηκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.  
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 Δπηπιένλ ηζφλνκε αληηκεηψπηζε ηπγράλνπλ φιεο νη ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο, φζνλ αθνξά 

ζέκαηα επηβνιήο θπξψζεσλ. 

 

4. ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ   

1. Ν Φνξέαο ιεηηνπξγεί ζε απζηεξά πιαίζηα εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο φζνλ αθνξά 

ππνζέζεηο, πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα ησλ ζπκβαιιφκελσλ.  

2. Ν GMCert εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε 

απηφλ επηρεηξεκαηηψλ, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ρν Αλεμάξηεην Ππκβνχιην 

Ξηζηνπνίεζεο (Α.Π.Ξ.), θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ, επζχλνληαη 

θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα θάζε πιεξνθφξεζε 

πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ή ζα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηνλ GMCert. Ζ πιεξνθφξεζε απηή είλαη απζηεξά εκπηζηεπηηθήο θχζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ.  

 

5. ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ (Α.Π.Ξ.) 

Ρν Αλεμάξηεην Ππκβνχιην Ξηζηνπνίεζεο (Α.Π.Ξ.) ηνπ GMCert, ην νπνίν ζπζηήλεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Α.Π.Ξ (Θ 01), ζπγθαιείηαη κε επζχλε ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά δσδεθάκελν γηα ηε δεηγκαηνιεπηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ακεξφιεπηεο απνλνκήο ησλ ρνξεγνχκελσλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ζε 

εληαγκέλεο ζηνλ GMCert κνλάδεο. Δπίζεο, ειέγρεη φιεο ηηο  πεξηπηψζεηο παξαπφλσλ-ελζηάζεσλ 

θαη δηαθνξψλ, ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηνπ θνξέα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ 

επηζεσξεηψλ ηνπ θνξέα. Πε πεξίπησζε πνπ ην Α.Π.Ξ. αληηιεθζεί πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο απφ ηνλ GMCert, ηφηε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γελ. Γηεπζπληή 

αλαδεηνχλ ηε γελεζηνπξγφ αηηία θαη ην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο επαλειέγρεη φια ηα έγγξαθα 

πηζηνπνίεζεο ζηα νπνία εκπιέθεηαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο (εμέηαζε θαηά 

πεξίπησζε). Έρεη επίζεο εηζεγεηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ GMCert 

ζηα αθφινπζα ζέκαηα:Θέκαηα πνιηηηθήο ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Θαλνληζκφ θαη Γηαδηθαζίεο Ξηζηνπνίεζεο. 

 Εεηήκαηα ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο. 

 Γηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

GMCert. 

 Δηζεγείηαη ηε ζπγθξφηεζε Δηδηθψλ Ρερληθψλ Δπηηξνπψλ, γηα ηελ παξνρή γλσκνδφηεζεο ζε 

απηφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη θαηά πεξίπησζε (ζε ζέκαηα ηερληθά ή ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο σο 

πξνο ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ ISO/IEC 17065). 

Ρν Α.Π.Ξ. δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ δίρσο λα 



ΡΗΡΙΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ         

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

ΘΥΓΗΘΝΠ/ΔΘΓΝΠΖ: Θ 02/ 22 

ΠΔΙΗΓΑ  6  ΑΞΝ  28 

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ ΑΞΝ: ΓΔΛ. ΓΗΔΘΛΡΖ ΖΚ/ΛΗΑ : 01/10/2018 
 

ΚΑΝ 02/ 22                              ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert   

 

 

θπξηαξρεί θάπνην απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέξε ή ζπκθέξνληα. Ρν Α.Π.Ξ. δχλαηαη λα απνηειείηαη 

απφ κέιε νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ παξαγσγψλ, ζπλεηαηξηζκψλ, θαηαλαισηψλ, 

δηαηξνθνιφγσλ, γεσπφλσλ θαη εκπφξσλ. Ρα κέιε ηνπ Α.Π.Ξ. δηαζέηνπλ γλψζε ή/θαη εκπεηξία 

ή/θαη επξεία επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

α) Πε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ GMCert.  

β) Πηε Βηνινγηθή Γεσξγία θαη γεληθφηεξα ζην βηνινγηθφ ηξφπνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, 

απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

γ) Πε ζέκαηα ζπζηεκάησλ Ξνηφηεηαο.  

δ) Πηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ζηνπο ζρεηηθνχο εζληθνχο θαη 

θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ βηνινγηθήο 

γεσξγίαο. 

6. ΝΟΗΠΚΝΗ 

Νη νξηζκνί-νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Φνξέα Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο GΜCert 

είλαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ νξηζκνί: 

 «Καλνληζκνί»: Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 834/2007 γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ 

επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΝΘ) αξηζ. 

2092/91 θαη Θαλνληζκφο 889/2008 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 834/2007 ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ 

επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ηελ 

επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ 

 «Φνξέαο»: Ν ηδησηηθφο Φνξέαο GΜCert, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ έιεγρν  θαη πηζηνπνίεζε πξντφλησλ παξαγφκελσλ κε βηνινγηθέο κεζφδνπο. 

 «Πηζηνπνίεζε»: Ζ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Θαλ. 

(ΔΘ) 889/2008, κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κεηξψνπ Νξγαληζκψλ Διέγρνπ 

θαη Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπηρεηξήζεσλ (ΖΒΓ) ηεο αξίζ. 2289/161795/19.12.2014 απόφαςησ 

του Υπουργοφ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων (Β΄3464/23.12.2014), μετά την πραγματοποίηςη 

ελζγχων ςφμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Κανονιςμοφ 834/2007 ςε επιχειρήςεισ 

ενταγμζνεσ ςτο ςφςτημα ελζγχου του άρθρου 27 του Κανονιςμοφ 834/2007 και όπωσ τροποποιήθηκε 

και ιςχφει.  

 «Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο»: θαιείηαη ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

εληαγκέλσλ ζηνλ GMCert Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 θαη ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 

889/2008.    
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  «Δπηζήκαλζε»: Νη αλαθνξέο, ελδείμεηο, ζήκαηα θαηαζθεπαζηή ή εκπνξηθά ζήκαηα, εηθφλεο 

ή ζήκαηα πνπ θέξεη θάζε ζπζθεπαζία, έγγξαθν, επηγξαθή, εηηθέηα, δαθηχιηνο ή ηαηλία πνπ 

ζπλνδεχεη ην πξντφλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/2007. 

 «ήκα»: Ρν ζχκβνιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη 

απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ .Α. 2543/103240-2017 θαη πνπ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνδεηθλχνπλ φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008.  

 «πκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο»: Νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο ή/θαη εκπνξίαο 

πξντφλησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, νη νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, Φνξέα, γηα έληαμή ηνπο ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο.  

 

7. ΔΓΓΟΑΦΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ Ππκκφξθσζεο πνπ ρνξεγεί ν GMCert εθδίδεηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ εληαγκέλσλ ζηνλ GMCert Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 θαη ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 

889/2008.    

 

8. ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Α. ΑΗΡΖΠΖ 

Β. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  

Γ. ΔΓΘΟΗΠΖ 

Γ. ΣΝΟΖΓΖΠΖ 

Α. ΑΗΡΖΠΖ – ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΦΥΛΗΑΠ 

α.1.Ν ελδηαθεξφκελνο γηα έληαμε επηρεηξεκαηίαο ππνβάιιεη ζηνλ GMCert αίηεζε, ζπκπιεξψλεη 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, εηζαγσγήο απφ 

Ρξίηεο Σψξεο ή/θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ εθαξκφδεη, ππνγξάθεη 

ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Α 

2543/103240-03.10.2017, παξαιακβάλεη ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ην θφζηνο ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην Πχζηεκα Διέγρνπ θαη 

Ξηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα, έρεη πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεο ζε άιινλ εγθεθξηκέλν 

Φνξέα θαη επηζπκεί λα γίλεη ε κεηαγξαθή ησλ παξαγσγηθψλ ηνπ ζπληειεζηψλ ζηνλ GΜCert, 

ηφηε ν GΚCert αηηείηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Φνξέα, αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο. 
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α.2.Ν ελδηαθεξφκελνο γηα έληαμε ζην Πχζηεκα Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο επηρεηξεκαηίαο, εληφο 

ην αξγφηεξν ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ππνγξάθεη κε ηνλ GMCert ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο, ζην νπνίν 

δειψλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη  ζην 

ζπκθσλεηηθφ απηφ. 

 

Β. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  

β.1 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ή/θαη 

εηζαγσγήο απφ Ρξίηεο Σψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο έλαληη ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεσλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ ISO/IEC 17065, ηελ ζρεηηθή Δζληθή Λνκνζεζία θαη ηηο 

εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ ΘΑΛ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 

ζήκεξα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, εηζαγσγήο απφ ηξίηεο 

ρψξεο ή/θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο εμεηάδνληαη: ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ή/θαη ηνπ θαλνληζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε, 

ν βηνινγηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ Ρξίηεο Σψξεο 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ κε 

εθπιήξσζε κηαο πξνδηαγξακκέλεο απαίηεζεο νξίδεηαη σο κε ζπκκφξθσζε, ε νπνία αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη (Απφθιηζε-Ξαξαηππία-Ξαξάβαζε) κπνξεί: 

 Λα αξζεί κεηά απφ ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνηείλεη ν 

εληαγκέλνο επηρεηξεκαηίαο εληφο απζηεξά θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 Λα νδεγήζεη ζηνλ ππνβηβαζκφ πηζηνπνίεζεο πξντφληνο (ΞΞ), ζηνλ ππνβηβαζκφ ζηαδίνπ 

πηζηνπνίεζεο αγξνηεκαρίνπ (σλ) (ΞΑ) ή δψσλ (ΞΕ), ζηελ κεξηθή αλαζηνιή ηεο 

πηζηνπνίεζεο (ΚΑΞ), ζηελ αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο (ΑΞ) θαη ζηελ αλάθιεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο (ΑΛΞ).  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο 

πεξηιακβάλεη: 

α) ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ έληαμεο, επηηήξεζεο, θαζψο θαη επηπξφζζεηνπο ειέγρνπο ζηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο θαη εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο 

γεσξγίαο ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Νη έιεγρνη απηνί κπνξεί λα είλαη είηε αλαγγειζέληεο, 

είηε αηθλίδηνη. Γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ Αηθλίδησλ ειέγρσλ ν πειάηεο δελ εηδνπνηείηαη θαζφινπ 

πξηλ ηνλ έιεγρν. 

β) εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο δεηγκαηνιεπηηθά θαη κεηά απφ ηεθκεξησκέλε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο 

ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ αλάιπζε θαη αλίρλεπζε κε επηηξεπφκελσλ απφ ηνπο ΘΑΛ. 

(ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 νπζηψλ. Νη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη νπσζδήπνηε εθεί πνπ 

ππάξρνπλ ππφλνηεο ρξήζεο. 
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β.2 Αλαθνξηθά κε ηνλ Αρτικό Έλεγτο (Έιεγρν Έληαμεο), απηφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο:  

1. Αλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη ειιηπή, ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο ελεκεξψλεη ηνλ 

αηηνχληα γηα ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλήζεηο. Πηε ζπλέρεηα ν πεχζπλνο 

Ξηζηνπνίεζεο πξνβαίλεη ζε δηνηθεηηθφ έιεγρν επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην εξσηεκαηνιφγην θαη εάλ εληνπίζεη  πηζαλέο 

ειιείςεηο θαη  κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ηηο θαηαγξάθεη 

θαη ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο. Ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα 

πξνζππνγξάςεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο ελεκεξψλεη ην Ρκήκα Διέγρνπ ψζηε λα νξηζηεί 

Αξρηθφο Έιεγρνο εληφο εμήληα εκεξψλ (60) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ. Ρα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα, πνπ δελ κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ θαηά ηνλ 

δηνηθεηηθφ έιεγρν, επαιεζεχνληαη θαηά ηνλ πξψην έιεγρν ηνπ επηρεηξεκαηία. 

2. Πε πεξίπησζε κεηαγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε Αρτικός Έλεγτος εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί λέν ειεθηξνληθφ απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο ΖΒΓ 

β.3 Πηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ελφο επηρεηξεκαηία κε ην Πχζηεκα Διέγρνπ 

ηνπ GMCert θαζψο θαη κε ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ παξαγσγή, 

παξαζθεπή, απνζήθεπζε ή θαη εηζαγσγή απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, ν 

GMCert πξνβαίλεη ζην ζχλνιν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε Ξλήρεις θπζηθνχο 

ειέγρνπο (Δτήσιοι Έλεγτοι), νη νπνίνη είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. Νη έιεγρνη απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

εηεζίσο εληφο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

κνλάδα δσηθήο παξαγσγήο, εληφο ηνπ έηνπο εθηξνθήο ή γηα κνλάδα παξαζθεπήο, εληφο ηεο 

παξαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. Ξαξφια απηά, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ν 

Δτήσιος Φσσικός Έλεγτος δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ Ηδησηηθνχ Ππκθσλεηηθνχ ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ GMCert. Ν 

επηρεηξεκαηίαο, γηα ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ειέγρνπο, ελεκεξψλεηαη γξαπηά ή πξνθνξηθά απφ 

ηνλ GMCert, ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

ειέγρνπ, γηα ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο θαη ην πξφγξακκα 

ειέγρνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο δελ εγθξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ GMCert ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ειέγρνπ θαη λα αηηηνινγήζεη ηε ζηάζε ηνπ απηή.  

β.4 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο επηρεηξεκαηία, δχλαηαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη Δπιπρόσθετοι 

έιεγρνη. Δπηπξφζζεηνη Έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 10% θαη’ ειάρηζην εηεζίσο ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ GMCert  Δπηρεηξεκαηηψλ ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
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ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα κε ζπκκφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία. Ρνπιάρηζηνλ ην 20% φισλ ησλ ειέγρσλ αλά δξαζηεξηφηεηα είλαη Αηθλίδηνη. 

β.5 Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελδεδεηγκέλε 

Γειγματοληυία απφ ηνλ ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ 

δεηγκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε κε επηηξεπφκελσλ απφ ηνπο ΘΑΛ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 

νπζηψλ. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηψλ, νη ειεγθηέο ηνπ GMCert πξαγκαηνπνηνχλ 

δεηγκαηνιεςίεο ζην 5% θαη’ ειάρηζην εηεζίσο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ 

GMCert θαη νπσζδήπνηε φπνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ.   

β.6 Γηα ηνλ έιεγρν ζπγθξνηείηαη απφ ην Ρκήκα Διέγρσλ ηνπ GMCert  ε νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία  

απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ειεγθηέο, παξηζηάκελνπο ή/θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην κέγεζνο ηεο πξνο έιεγρν επηρείξεζεο. Νη 

νκάδεο ειέγρνπ ζπγθξνηνχληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη 

εκπεηξία σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ.  

Ν GMCert δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ, σζηφζν ν 

επηρεηξεκαηίαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ή/θαη κειψλ ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη θαη ηεθκεξηψζεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

Δάλ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί, δχλαηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ζχκβνπινο, ν 

νπνίνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφ ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, 

παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ε/θαη εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο. Ν ζχκβνπινο ζα παξίζηαηαη σο 

παξαηεξεηήο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. 

β.7 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ειέγρνπ, ν ειεγθηήο παξαδίδεη ζην Ρκήκα Διέγρσλ ηελ 

αλαθνξά ειεγθηή θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ θαη ην Ρκήκα Διέγρσλ ηα αλαζθνπεί, ηα εγθξίλεη θαη ηα 

παξαδίδεη ζην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ πεχζπλν 

Ξηζηνπνίεζεο, ελψ νη απνθάζεηο ειέγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά απφ ην Α.Π.Ξ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Ππλεδξηάζεψλ ηνπ. 

β.8 Πηελ έθζεζε ειέγρνπ, ν επηρεηξεκαηίαο δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαπηζησζείζεο 

κε ζπκκνξθψζεηο θαη ηελ ζπλππνγξάθεη. Ζ έθζεζε ειέγρνπ ηεξείηαη απφ ηνλ GMCert θαη έλα 

αληίγξαθφ ηεο παξαδίδεηαη ζηνλ ειεγρφκελν. Όηαλ ζηε κνλάδα παξαηεξεζνχλ πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο, ηφηε απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ απφ ηνλ ειεγθηή. Πηε Έθζεζε Διέγρνπ θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, νη 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία λνκνζεζίαο φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ πνπ παξαβηάδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

επηβιεζνχλ. 

β.9 Πε πεξίπησζε εχξεζεο απνθιίζεσλ, ν ειεγθηήο δεηά απφ ηνλ ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία λα 

θαηαγξάςεη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ή/θαη επηθπιάμεηο ηνπ θαη ηνλ θαιεί 
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εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο λα 

θαηαζέζεη ηπρφλ ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ηνπ 

επηρεηξεκαηία θαη λα δηαβηβαζηεί ζην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert. 

β.10 Δληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ (ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα κεηά θαη ηελ παξαιαβή ησλ ηπρφλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Δπηρεηξεκαηία), ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο εθδίδεη απφθαζε 

ζπκκφξθσζεο/κε ζπκκφξθσζεο κε αλαγξαθή ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθψζεσλ, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη ζηνλ Δπηρεηξεκαηία. Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνθχπηνπλ ζηνηρεία κε ζπκκφξθσζεο 

(Ξαξαηππίεο/Ξαξαβάζεηο) ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο ελεξγνπνηεί ην Πχζηεκα Θπξψζεσλ. 

β.11 Ζ αμηνιφγεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κηαο κνλάδαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαγξαθνχλ παξαηππίεο ή/θαη παξαβάζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έθδνζε ησλ 

εγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηζεσξνχκελε επηρείξεζε. 

 

Γ. ΔΓΘΟΗΠΖ 

Κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο άξζεο ησλ απνθιίζεσλ ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert 

απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο.Ν GMCert δελ πξνβαίλεη ζηε 

ρνξήγεζε ησλ Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο κέρξη ηε δηαπίζησζε, κέζσ αμηνιφγεζεο, ηεο 

απνηειεζκαηηθήο άξζεο φισλ ησλ απνθιίζεσλ.  

 

Γ. ΣΝΟΖΓΖΠΖ 

Ζ ρνξήγεζε ησλ Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο εγθξίλεηαη απφ ηνλ πεχζπλν Ξηζηνπνίεζεο ηνπ 

GMCert κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ, φηαλ ην ζχζηεκα παξαγσγήο, παξαζθεπήο, 

απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ζπκκνξθψλεηαη 

πιήξσο κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη φηαλ έρνπλ δξνκνινγεζεί 

ηθαλνπνηεηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.   
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9. ΔΘΓΝΠΖ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ Ππκκφξθσζεο πνπ ρνξεγεί ν GMCert πηζηνπνηεί φηη ηα παξαγφκελα πξντφληα 

ηνπ Δπηρεηξεκαηία ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηηο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ Ππκκφξθσζεο, αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ επηρεηξεκαηία 

ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε θαη κφλν ηα είδε ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ απηφ θαιχπηεη. 

 

10. ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

1. Ζ δηαηήξεζε ησλ Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ηήξεζε απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηία ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο, 

παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ Ρξίηεο Σψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν GMCert πξνβαίλεη ζε εηήζηνπο θαη επηπξφζζεηνπο ειέγρνπο, θαζψο θαη ζηηο 

απαηηνχκελεο δεηγκαηνιεςίεο.  

2. Δπηπιένλ αλάγθε γηα έιεγρν πξνθχπηεη εθφζνλ: 

 γίλνπλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο πξντφλησλ 

βηνινγηθήο γεσξγίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αξρηθφο έιεγρνο, 

 ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ηνλ θαζηζηνχλ αλαγθαίν (φπσο π.ρ. ππφλνηεο, θαηαγγειίεο, παξάπνλα 

πειαηψλ, παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θ.ι.π.) 

3. Ζ ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη απφ ην Ρκήκα Διέγρσλ ηνπ GMCert  

ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνλ θίλδπλν αληαιιαγήο πξντφλησλ, 

ηελ ππνςία γηα παξαβάζεηο θαη παξαηππίεο ιφγσ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ  

επηθηλδπλφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηελ πεξίνδν 

παξαγσγήο, ην εχξνο ηεο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο θαη ηελ απφηνκε αχμεζε ηεο παξαγσγήο.  

4. Θάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ GMCert ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο ην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο γηα νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ ηξίηεο 

ρψξεο, πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο.  Ρν Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert  θξίλεη ζε πνην 

βαζκφ είλαη ζεκαληηθέο νη ζρεδηαδφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη εάλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

πξφζζεηε αμηνιφγεζε ή αθφκα θαη Αξρηθφο Έιεγρνο.   

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ:  

 αιιαγή ηδηνθηεζίαο ή έδξαο ηεο επηρείξεζεο, 

 αιιαγή ππεπζχλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, 

απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηελ 

απνδέζκεπζε ησλ πξντφλησλ,  
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 αιιαγή ηνπνζεζίαο κνλάδσλ παξαγσγήο παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ 

ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο,  

 πξνζζήθε λέαο θαηεγνξίαο πξντφλησλ,  

 άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαηά πεξίπησζε. 

Ν εληνπηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο 

γεσξγίαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ΘΑΛ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ελεκεξψζεθε ν GMCert, απνηειεί 

αηηία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θπξψζεσλ. 

 

11. ΗΠΣΠ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ρνξεγνπκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη έλα (1) έηνο. 

 

12. ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΛΓΔΗΜΔΥΛ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΟΝΞΝ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

1. Ν GMCert ζα παξέρεη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε απηφλ επηρεηξεκαηίεο ην δηθαίσκα 

πξναηξεηηθήο ρξήζεο ηνπ Δληαίνπ Δζληθνχ Πήκαηνο αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζηελ επηζήκαλζε ή/θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο φηαλ απηφ εθδνζεί, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφθαζε ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεηηθή γηα ηα ελ ιφγσ 

πξντφληα θαη έρνπλ ιάβεη άδεηα ρξήζεο ζήκαηνο απφ ηνλ GMCert. 

2. ηελ επηζήκαλζε ή/θαη δηαθήκηζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ από ηνλ GMCert πξντόλησλ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πξναηξεηηθά ην δηθό ηνπ Λνγόηππν. 

 

 

Έλεγτος – Ξιστοποίηση: 

 

Ρν Ιογότσπο τοσ GMCert ηνπνζεηείηαη κφλν ζε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ζε δηαζηάζεηο 

αλαινγηθέο σο πξνο ην αλσηέξσ ππφδεηγκα. 

Δθφζνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγφηππνπ ζε δηάθνξα είδε θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζκίθξπλζε, ην 

ειάρηζην κέγεζνο είλαη:  

 

 

Αλ ην ινγφηππν ρξεζηκνπνηείηαη ζε θφλην ηέηνην πνπ ην θαζηζηά δπζδηάθξηην, ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα ιεπθφ εμσηεξηθφ πιαίζην σο πεξίγξακκα γχξσ απφ ην ινγφηππν.  

RGB 142,193,26 
RGB 112,168,22 
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3. Ν λογότσπος της βιολογικής παραγφγής της ΔΔ είλαη ζχκθσλνο κε ην αθφινπζν 

ππφδεηγκα: 

 

Ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ ινγφηππνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε φζα πξνβιέπνληαη 

απφ ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/ 2007 θαη 889/2008 φπσο ηξνπνπνηνχληαη θαη ηζρχνπλ.  

4. Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζήκαηα ή/θαη ινγφηππα δηαηίζεληαη απφ ηνλ GMCert ζηηο εληαγκέλεο 

ζε απηφλ επηρεηξήζεηο ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα παξαιάβεη ηα 

ζήκαηα ή/θαη ινγφηππα είηε απεπζείαο απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, είηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ.  

5. Ν ινγφηππνο ηεο έλδεημεο πνπ αλαθέξεηαη ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο ηνπ GMCert (GR-BIO-10). Νη 

αλσηέξσ ελδείμεηο κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη κεηαθξαζκέλεο θαη ζε άιιεο γιψζζεο.  

6. Ρν ζήκα Ππκκφξθσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε πξνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηία 

(δηαθεκηζηηθά έληππα, ηζηνζειίδα θ.ι.π.). θαη κφλνλ γηα ηα πξντφληα πνπ πεξηιακβάλεη ε Άδεηα 

Σξήζεο Πήκαηνο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθεκηζηηθά έληππα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζαθψο κε 

ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε επηζπκεί ν επηρεηξεκαηίαο θαη δελ 

αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηνπ 

GMCert. Ρα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ην ινγφηππν ηνπ  

GMCert. 

7. Ρν Ινγφηππν ηνπ GMCert είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ GMCert. 

8. Ρν Έγγξαθν Ξηζηνπνίεζεο, ην θνηλνηηθφ ινγφηππν, ην εζληθφ ζήκα  θαη ην ινγφηππν ηνπ 

GMCert αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε θαη κφλν γηα ηελ 

πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θείκελεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ παξαγσγή, παξαζθεπή, εηζαγσγή 

απφ ηξίηεο ρψξεο ή θαη απνζήθεπζε πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

9. Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ Ππκκφξθσζεο θαη ηα Ινγφηππα δελ πξέπεη λα αλαπαξάγνληαη θαη λα 

δεκνζηεχνληαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ GMCert. 

10. Ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαθφςεη άκεζα ηε ρξήζε ησλ Δγγξάθσλ 

Ξηζηνπνίεζεο φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπο ή κεηά ηελ θάιπςε ηεο αλαγξαθφκελεο 

πνζφηεηαο ηεο εθηηκψκελεο παξαγσγήο ζην Έληππν Ξνζνηηθήο Γηαρείξηζεο Ξξντφλησλ ή κεηά 

απφ αηηηνινγεκέλε απαίηεζε ηνπ GMCert (π.ρ. αλάθιεζε πηζηνπνηεηηθνχ) θαη λα επηζηξέςεη ηελ 

άδεηα ρξήζεο ζήκαηνο θαη ινγφηππνπ ηνπ GMCert.  



ΡΗΡΙΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ         

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

ΘΥΓΗΘΝΠ/ΔΘΓΝΠΖ: Θ 02/ 22 

ΠΔΙΗΓΑ  15  ΑΞΝ  28 

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ ΑΞΝ: ΓΔΛ. ΓΗΔΘΛΡΖ ΖΚ/ΛΗΑ : 01/10/2018 
 

ΚΑΝ 02/ 22                              ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert   

 

 

 

13. ΓΗΑΘΝΞΖ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

Ζ επηρείξεζε έρεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ην δηθαίσκα, εάλ επηζπκεί, λα απνπνηεζεί ηεο ρξήζεο 

ησλ Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ην 

αίηεκα ηεο ζηνλ GMCert θαη λα επηζηξέςεη ηε ρνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεο ζήκαηνο θαη ινγφηππνπ 

ηνπ GMCert, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

14. ΙΖΤΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΚΔΡΟΥΛ 

1. Όηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο πηζηεχεη ή έρεη ππφλνηεο φηη έλα πξντφλ πνπ έρεη παξαγάγεη, 

παξαζθεπάζεη, εηζαγάγεη ή παξαιάβεη απφ άιινλ επηρεηξεκαηία δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο 

θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, θηλεί δηαδηθαζίεο είηε γηα λα αθαηξέζεη απφ ην ελ ιφγσ πξντφλ 

θάζε αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγσγήο είηε γηα λα δηαρσξίζεη θαη λα ηαπηνπνηήζεη ην 

πξντφλ. Κπνξεί λα ην κεηαπνηήζεη ή λα ην ζπζθεπάζεη ή λα ην δηαζέζεη ζηελ αγνξά κφλνλ αθνχ 

εμαιεηθζνχλ νη ακθηβνιίεο, εθηφο εάλ ην πξντφλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά ρσξίο αλαθνξά ζηε κέζνδν 

βηνινγηθήο παξαγσγήο. Δάλ ππάξρεη παξφκνηα ακθηβνιία, ν επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ 

GMCert. Ν GMCert κπνξεί λα απαηηήζεη λα κελ δηαηεζεί ην πξντφλ ζηελ αγνξά κε ελδείμεηο ηεο 

βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο κέρξη λα βεβαησζεί, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη απφ 

ηνλ επηρεηξεκαηία ή απφ άιιεο πεγέο, φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ ακθηβνιίεο. 

2. Όηαλ ν GMCert έρεη βάζηκεο ππφλνηεο φηη έλαο επηρεηξεκαηίαο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ 

αγνξά πξντφλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο αιιά θέξεη έλδεημε 

βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία λα κελ δηαζέζεη 

πξνζσξηλά ην πξντφλ ζηελ αγνξά κε απηή ηελ έλδεημε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν 

GMCert θαη ην νπνίν δελ μεπεξλά ηηο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο. Ξξηλ ιάβεη απηή ηελ 

απφθαζε, ν GMCert δίλεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ. Ζ απφθαζε απηή ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε λα αθαηξεζεί απφ ην πξντφλ θάζε 

αλαθνξά ζηε βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο, εάλ ν GMCert έρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ην πξντφλ δελ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Δάλ, φκσο, ε ππφλνηα δελ επηβεβαησζεί 

εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο, ε πξναλαθεξζείζα απφθαζε αθπξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

ιήμε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο. Ν επηρεηξεκαηίαο ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ηνλ GMCert γηα λα 

εμαιεηθζεί ε ππφλνηα. Ρελ ελ ιφγσ απφθαζε ηελ παίξλεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Ζ εμέηαζε 

ηέηνηνπ είδνπο  ππνζέζεσλ γίλεηαη ην πνιχ κέζα ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

15. ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΑ ΑΞΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΔΙΔΓΣΝ (ΝΔΞ)   

1. Πε πεξίπησζε πνπ Δπηρεηξεκαηίαο εληαγκέλνο ζηνλ GMCert  επηζπκεί λα αιιάμεη ΝΔΞ, 

ππνβάιιεη αίηεζε ζε έλαλ εθ ησλ ππνινίπσλ εγθεθξηκέλσλ ΝΔΞ ηεο επηινγήο ηνπ θαη 

θαηαγγέιιεη εγγξάθσο ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε κε ηνλ GMCert, ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ λένπ ΝΔΞ ζηνλ νπνίνλ ππνβιήζεθε ε αίηεζε. 
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2.  Ν GMCert νθείιεη λα θάλεη απνδεθηή ηελ θαηαγγειία ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο ηνπ 

αηηνχκελνπ επηρεηξεκαηία, ην αξγφηεξν, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο, εθφζνλ: 

α) έρνπλ εμνθιεζεί νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο φξνπο ηεο θαηαγγειιφκελεο Πχκβαζεο,  

β) ν επηρεηξεκαηίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ηνπ GMCert. 

γ) ν GMCert δελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηπρφλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

έιεγρν ηνπ επηρεηξεκαηία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ απηφλ. 

3.  Ν ΝΔΞ, ν νπνίνο έρεη δερηεί αίηεκα έληαμεο απφ έλαλ επηρεηξεκαηία, δεηά εγγξάθσο απφ ηνλ 

GMCert κε ηνλ νπνίν ήηαλ ζπκβεβιεκέλνο ν ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίαο, αληίγξαθν ηνπ ηεξνχκελνπ 

αηνκηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ππ. αξίζ. 2543/103240-

2017 .Α. , θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

αξηζ. 2289/161795/19.12.2014 Απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ν GMCert νθείιεη 

λα απνζηείιεη ηνπο αλσηέξσ θαθέινπο ζηνλ λέν ΝΔΞ εληφο, ην αξγφηεξν, δχν (2) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ GMCert. 

4.  Αλ πθίζηαληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο εθθξεκφηεηεο ηεο παξ. 2, ν GMCert ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ λέν ΝΔΞ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο 

Πχκβαζεο. Αλ ππάξρεη δηαθσλία σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηνπ GMCert θαη 

ηνπ επηρεηξεκαηία, ν GMCert νθείιεη λα απνδέρεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ ν 

επηρεηξεκαηίαο έρεη πξνβεί ζε πξνζθπγή ζηα αξκφδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.  

5.  Αθνχ παξέιζεη ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ησλ (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ ηεο παξ. 2, εθφζνλ ν 

GMCert  δελ βεβαίσζε εγγξάθσο ηνλ αηηνχληα επηρεηξεκαηία φηη ζπληξέρεη θψιπκα ησλ πεξ. 

(α’), (β’) θαη (γ΄) ηεο παξ. 2 ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν 

GMCert ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηνλ ηεξνχκελν ζε απηφλ θάθειν ηνπ επηρεηξεκαηία ζην «λέν» 

ΝΔΞ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

6.  Κεηά ηελ ηεθκεξησκέλε εκεξνκελία άξζεο ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ ηεο παξ. 2, ν GMCert 

νθείιεη λα θάλεη απνδεθηή ηελ θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο, ην αξγφηεξν, εληφο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. Αθνχ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ν GMCert 

δελ απνζηείιεη ην θάθειν, ιχεηαη απηνδίθαηα ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

7. Νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο αιιεινγξαθίαο/επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηεθκεξίσζε, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο 

εκεξνκελίεο δηεθπεξαίσζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ. 

8.  Κεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηνλ λέν ΝΔΞ, απηφο ειέγρεη ηα ζηνηρεία θαη ζπλάπηεη λέα 

Πχκβαζε κε ηνλ επηρεηξεκαηία, ην αξγφηεξν, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ζε απηφλ. 

9.  Αλ ζηελ επηρείξεζε έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα δηαπηζησκέλεο κε ζπκκνξθψζεηο απφ ηνλ 

GMCert, απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ΝΔΞ θαη ε εθαξκνγή ηνπο 

επηβιέπεηαη απφ ηνλ λέν ΝΔΞ. 
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10. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαγξαθήο,  ν επηρεηξεκαηίαο, βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ ηεξεί ζηνλ θάθειν ειέγρνπ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ.) ππνινγίδεη θαη 

θαηαγξάθεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο ή/θαη πνζφηεηεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά. Πηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηα αδηάζεηα απνζέκαηα, εάλ ππάξρνπλ, έσο 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο κε ηνλ λέν ΝΔΞ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ 

ππνινγηζκνχ θαηαγξάθνληαη ζην ηεξνχκελν ζρεηηθφ αξρείν θαη ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηά 

ηνπο θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηνλ λέν ΝΔΞ. 

11.  Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο Πχκβαζεο, ν λένο ΝΔΞ πξνβαίλεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, ζηε δηελέξγεηα θπζηθνχ πιήξνπο ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί λέν ειεθηξνληθφ απνδεηθηηθφ έγγξαθν κέζσ ηεο ΖΒΓ. Έσο ηελ έθδνζε ηνπ λένπ 

απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ πξνεγνχκελνπ ΝΔΞ. 

12.  Πε πεξίπησζε πνπ έλαο Δπηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα απνρσξήζεη απφ άιινλ Νξγαληζκφ 

Ξηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ θαη λα εληαρζεί ζηνλ GMCert, αθνινπζνχληαη ηα φζα αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 15.1 έσο 15.11, αιιά κε ηελ αληίζηξνθε πνξεία.  

13. Έλαο Δπηρεηξεκαηίαο πνπ δε ζέιεη λα ζπλερίζεη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ ζε άιινλ Νξγαληζκφ 

Ξηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ, κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηνλ GMCert:  

α) Όηαλ ιήμεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ,  

β) νηθεηνζειψο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηά απφ θαηάζεζε ππεχζπλεο 

δήισζεο ζην Φνξέα ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο.  
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16. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΚΔ ΡΝΛ GMCert ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΥΛ 

Ν ζπκβαιιφκελνο κε ηνλ GMCert επηρεηξεκαηίαο δηθαηνχηαη:  

1. Λα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα, έσο θαη δχν εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ειέγρνπ, ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο φπσο θαζνξίζηεθε απφ ην ηκήκα ειέγρσλ ηνπ GMCert. Ρν 

Ρκήκα Διέγρσλ δελ ππνρξενχηαη λα απνδερζεί ηελ πξφηαζε γηα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γίλεη δεθηφ, ε λέα εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί δελ ζα μεπεξλά ηνλ έλα 

(1) κήλα απφ ηελ πξνεγνχκελε.  

2. Λα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα θαη ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, 

ηελ αληηθαηάζηαζε ειεγθηή πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ GMCert. Ρν αίηεκα εμεηάδεηαη θαη 

εγθξίλεηαη/απνξξίπηεηαη απφ ηνλ πεχζπλν Διέγρσλ.  

3. Λα δεηήζεη ηα απνηειέζκαηα ή ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αληηγξάθνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ.  

4. Λα δηαηππψλεη θαη λα θαηαγξάθεη ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Έθζεζε 

Διέγρνπ ηνπ GMCert  πνπ ππνγξάθεη. 

5. Λα θάλεη έλζηαζε εληφο δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ή ηπρφλ επηπηψζεηο ζε απηά απφ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. 

 

17. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΥΛ ΘΑΡΝΣΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ 

1. Ν θάηνρνο ησλ Δγγξάθσλ Ξηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, πξνζθνξψλ, 

ζπκθσληψλ, επηβεβαίσζεο παξαγγειηψλ, γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο απφ 

ηξίηεο ρψξεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη 

εζληθή λνκνζεζία σο πξνο ηελ νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί. 

2. Δπηπιένλ ν θάηνρνο ηνπ ινγφηππνπ ηνπ GMCert  έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ, ζπκθσληψλ, επηβεβαίσζεο 

παξαγγειηψλ, γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. 

 

18. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΛΡΑΓΚΔΛΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΥΛ 

Ν εληαγκέλνο Δπηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη: 

1. Λα δειψλεη ππεχζπλα, φηη ηα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ε δήισζε κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη πιήξε θαη αιεζή. 

2. Λα θνηλνπνηεί εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη εγγξάθσο ζηνλ GMCert νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 



ΡΗΡΙΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ         

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

ΘΥΓΗΘΝΠ/ΔΘΓΝΠΖ: Θ 02/ 22 

ΠΔΙΗΓΑ  19  ΑΞΝ  28 

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ ΑΞΝ: ΓΔΛ. ΓΗΔΘΛΡΖ ΖΚ/ΛΗΑ : 01/10/2018 
 

ΚΑΝ 02/ 22                              ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert   

 

 

3. Λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη 

αλαθέξνληαη ζηνπο Θαλ.(ΔΘ) 834/2007, Θαλ.(ΔΘ) 889/2008 θαη Θαλ.(ΔΘ) 1235/2008, φπσο 

απηνί ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζηελ Α αξηζ. 2543/103240/2017, θαζψο θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 

Θαλνληζκφ πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηνπ GMCert θαη λα ζπκθσλεί ψζηε λα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε απηνχο.  

4. Λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Θαλ. (ΔΘ) 

834/2007, Θαλ.(ΔΘ) 889/2008, Θαλ.(ΔΘ) 1235/2008 θαη ηεο Α αξηζ. 2543/103240/2017. 

5. Λα απνδέρεηαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ησλ Θαλ. (ΔΘ) 834/2007, 

Θαλ. (ΔΘ) 889/2008 θαη Θαλ. (ΔΘ) 1235/2008, φπσο απηνί ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη ηεο Α 

αξηζ. 2543/103240/2017, ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζχζηεκα 

θπξψζεσλ ηεο Α αξηζ. 2543/103240/2017. 

6. Λα ελεκεξψλεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηνπο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηνπ γηα ηηο δηαπηζησκέλεο 

κε ζπκκνξθψζεηο θαη λα δηαζθαιίδεη, φπνπ απαηηείηαη, φηη αθαηξνχληαη απφ ηελ επηζήκαλζε θαη 

ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ελδείμεηο, φξνη ζήκαηα θαη ινγφηππνη, κέζσ ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη κλεία ζηελ κέζνδν ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Αθφκε ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη ζηνλ 

GMCert ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο απφζπξζεο 

απφ απηφλ ησλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, γξαπηή ηεθκεξίσζε ζρεηηθά 

κε ηα ιεπηέα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο απφζπξζεο. 

7.  Λα ηεξεί αηνκηθφ θάθειν γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηεο ππεύζπλεο δήισζεο κε ηελ νπνία δεζκεύεηαη γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 889/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 

2543/103240-03.10.2017. 

β) ην ζύλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο ή παξαγσγήο ή παξαζθεπήο, θαζώο 

θαη ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, 

γ) αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ ειέγρσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ δεηγκαηνιεςηώλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, 

δ) ηελ αιιεινγξαθία ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ GMCert θαη κε ηηο αξκόδηεο Αξρέο, 

ε) ηηο ηπρόλ δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθώζεηο, ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηηο θπξώζεηο πνπ 

επηβιήζεθαλ, 

ζη) ηηο ηπρόλ άδεηεο παξέθθιηζεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί από ηελ Αξκόδηα Αξρή,  

δ) ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγέα, ηα πξσηόηππα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1235/2008 γηα ηηο εηζαγσγέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ από Σξίηεο Υώξεο, 

ε) αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο δήισζεο ΟΓΔ, 

ζ) αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε λόκηκε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

η) εκεξνιόγην ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηνπο ειεγθηέο ηνπ 

GMCert ή/θαη ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη  
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ια) τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρθρου 66 του Κανονιςμοφ 889/2008 (παραςτατικά αγορών, πωλήςεων 

κλπ.). 

8. Να μην δυςχεραίνει τον ζλεγχο ςτη μονάδα του. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηε 

κνλάδα θαζίζηαηαη αδχλαηε ή δπζρεξαίλεηαη απφ ππαηηηφηεηα ή/θαη θσιπζηεξγία ηνπ 

Δπηρεηξεκαηία, απηφ ινγίδεηαη σο άξλεζε ειέγρνπ θαη ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζηελ Α αξίζ. 2543/103240/2017 γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ. 

9. Λα εθαξκφδεη ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο Θψδηθεο Νξζήο Γεσξγηθήο Ξξαθηηθήο (Θ.Ν.Γ.Ξ.) θαη λα 

πιεξνί φιεο ηηο ππφινηπεο λνκηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία 

ησλ αγξνηηθψλ ηνπ πξντφλησλ.  

10. Λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ βηβιία, φπσο απηά εηδηθφηεξα αλαθέξν-

ληαη ζηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008. 

11. Λα δέρεηαη θάζε επηζεψξεζε πνπ νξίδεη ην ηκήκα επηζεσξήζεσλ ηνπ GMCert.  

12. Λα παξέρεη ζηνλ GMCert νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηζεψξεζε ή 

γηα ηε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ.  

13. Λα επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο ηνπ GMCert θαη ηνπ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ ηε ιήςε δεηγκάησλ, κε 

ζθνπφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζε αλάιπζε γηα ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ θαη νπζηψλ 

ζηε βηνινγηθή παξαγσγή, λα  ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ιήςεο δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθέο 

αλαιχζεηο θαη λα παξέρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ 

νη έιεγρνη θαη λα εμαρζνχλ αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 

14. Λα παξεπξίζθεηαη ν ίδηνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ζηε κνλάδα θαηά ηνλ 

επηηφπην έιεγρν θαη λα επηηξέπεη ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ GMCert θαη ζηνπο 

θαζνξηζκέλνπο παξαηεξεηέο, ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, παξαγσγήο ή 

παξαζθεπήο, ζηα ινγηζηηθά ή άιια βηβιία θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη παξέρεη ηηο 

δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ.  

15. Λα ζπκθσλεί φηη νη εθπξφζσπνη ηνπ GMCert θαη νη αληηπξφζσπνη απφ ηνλ Φνξέα 

Γηαπίζηεπζεο, ηνλ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. ζα έρνπλ αλεκπφδηζηε 

πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξά ζην πεδίν πηζηνπνίεζεο θαη ζηα αξρεία ηνπ, ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε αλ θξηζεί ζθφπηκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

16. Λα κελ δεηήζεη ηελ αιιαγή ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο επίζθεςεο ειέγρνπ εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αηθλίδην έιεγρν, παξά κφλν εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πγείαο ή άιινη ζνβαξνί ιφγνη 

(π.ρ. απνπζία απφ ηελ πεξηνρή).   

17. Λα ζπλππνγξάθεη θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ζηε κνλάδα ηα έληππα πνπ ηνπ επηδεηθλχνληαη 

απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ GMCert θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαη θαηαγξαθήο κε ζπκκνξθψζεσλ απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ GMCert ή/θαη 

ηνπ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ 

ειέγρνπ ή/θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ άξλεζε ζπλππνγξαθήο ησλ εληχπσλ ηνπ GMCert 
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ζεσξείηαη σο άξλεζε ειέγρνπ θαη ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζχκθσλα κε ηε πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε επηβνιή θπξψζεσλ.  

18. Δάλ παξέρεη αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ζε άιινπο, απηά πξέπεη λα 

αλαπαξάγνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. 

19. Λα κε ρξεζηκνπνηεί θαηά ηξφπν µε λφκηκν ή παξαπιαλεηηθφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ηνπ 

ρνξεγεί ν GMCert θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ κε ηξφπν πνπ λα 

δπζθεκεί ηνλ GMCert.   

20. Λα δηαηεξεί θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ GMCert νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ παξάγεη ν 

ίδηνο µε αλαθνξά ζηνλ GMCert θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. Δπηπιένλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δεηάεη ηελ έγθξηζε ηνπ GMCert, ζε πεξίπησζε πνπ θάλεη αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζή ηνπ ζηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε έγγξαθα, κπξνζνχξεο ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ. 

21. Λα δειψλεη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ µε ηξίηνπο µφλν ηα πξντφληα πνπ πηζηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα µε ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008. 

22. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GMCert ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζεκάησλ 

ζπκκφξθσζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πηζηνπνηεκέλν πξντφλ. 

23. Λα ηεξεί αξρείν παξαπφλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

λα ζέηεη ην αξρείν απηφ ζηε δηάζεζε ηνπ GMCert φπνηε ηνπ δεηεζεί. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλά ηηο αηηίεο ησλ παξαπφλσλ θαη λα παίξλεη κέηξα ηα νπνία θαη θαηαγξάθεη, γηα ηελ άξζε 

ησλ παξαπφλσλ θαη ηηο φπνηεο αιιαγέο πξνθχπηνπλ ζην πξντφλ θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πηζηνπνίεζεο. 

24. Λα απνδέρεηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ GMCert γηα ηπρφλ παξαηππίεο ή παξαβάζεηο νη νπνίεο 

ζίγνπλ ηε βηνινγηθή ηδηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ιακβάλεη απφ άιινπο επηρεηξεκαηίεο ή 

ππεξγνιάβνπο. 

25. Λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ GMCert, γηα ηα απνηειέζκαηα/επξήκαηα ειέγρνπ απφ εμσηεξηθνχο 

αξκφδηνπο Φνξείο θαη άιιεο αξρέο φπσο ΔΦΔΡ, Θηεληαηξηθή πεξεζία θ.ι.π., γηα πεξηπηψζεηο 

αλάθιεζεο πξντφληνο, γηα αιιαγέο ζε πξνζσπηθφ πνπ θαηαιακβάλεη θξίζηκεο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζέζεηο θαη γηα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε κεζφδνπο παξαγσγήο θαη πξντφληα. 

Δπίζεο, ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα φζνλ αθνξά ηηο ελ ιφγσ θαηαγγειίεο θαη ηπρφλ ειιείςεηο πνπ 

βξέζεθαλ ζε πξντφληα πνπ επεξέαδαλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη 

ηεθκεξηψλεη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ιήθζεθαλ. 

26. Λα απνδέρεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ ειέγρνληαη απφ άιιν θνξέα 

ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο (ΝΔΞ), ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ GMCert θαη ηνπ ΝΔΞ 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

27. Λα απνδέρεηαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ηνπ ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ζε άιινλ 

θνξέα ζε πεξίπησζε κεηαγξαθήο. 

28. Λα ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ GMCert ζε πεξίπησζε πνπ ζειήζεη λα απνζπξζεί απφ 

ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη λα απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη ν θάθεινο ειέγρνπ ηνπ ζα δηαηεξεζεί ζηνλ 

GMCert γηα κία πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. 
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29. Πηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ή δηαθνπήο ηεο πηζηνπνίεζεο, λα δηαθφπηεη 

πάξαπηα ηε ρξήζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πεξηέρεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηά 

θαη λα επηζηξέθεη φια ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηεο πηζηνπνίεζεο ζηνλ GMCert. 

30. Λα θαηαβάιεη εηεζίσο ην ζπκθσλεζέλ πνζφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπ απφ ηνλ GMCert. 

31. Λα ελεκεξψλεη ηνλ GMCert γηα ηελ επηθείκελε εηζαγσγή ή θαη εμαγσγή βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ ή ζε ηξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη λα επηβεβαηψλεη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

32. Λα ππνβάιεη αίηεκα κεηαγξαθήο ζε λέν ΝΔΞ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ GMCert. 

19. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ – ΔΘΛΔΠ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΝ GMCert  

1. Ν GMCert πξαγκαηνπνηεί ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ερέκπζν 

θαη ακεξφιεπην.  

2. Ρν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ GMCert πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ θαηάιιειε κφξθσζε θαη εκπεηξία θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο Γήισζεο Δκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ GMCert. 

3. Ν GMCert έρεη ηελ επζχλε ηεο επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη επίβιεςεο ησλ 

ειεγθηψλ, ηεο νξγάλσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο ή/θαη 

απνζήθεπζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο σο πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο. 

4. Ν GMCert παξέρεη νδεγίεο ζηηο νκάδεο ειέγρνπ θαη εμαζθαιίδεη εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

ζηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θαλνληζκψλ. 

5. Ν GMCert γλσζηνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν θάζε θνξά ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 

πξνβαίλεη ζε αληηθαηάζηαζε κέινπο ή κειψλ απηήο εάλ δεηεζεί αηηηνινγεκέλα.  

6. Πε πεξίπησζε πνπ ζπκβεβιεκέλνο επηρεηξεκαηίαο ηεθκεξηψζεη παξάπνλα γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, ν GMCert  πξνβαίλεη ζε λέν έιεγρν κε έμνδα ηνπ 

επηρεηξεκαηία θαη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε νκάδαο ειέγρνπ. Πηελ πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηία ν GMCert  αλαιακβάλεη ηα έμνδα ηνπ ειέγρνπ. 

7. Ν GMCert παξέρεη νπνηαδήπνηε δηεπθφιπλζε γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δεχηεξνπ κέξνπο. 

8. Ρα ρνξεγνχκελα απφ ηνλ GMCert  πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

9. Ν GMCert δελ είλαη ππεχζπλνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηεο ρψξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ή 

αλαγλσξίδνπλ ελ κέξεη ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά θαη δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ 

εγεξζνχλ απαηηήζεηο γηα επζχλε ιφγσ δεκηψλ απφ ειαηησκαηηθά πξντφληα ηεο πηζηνπνηεκέλεο 

επηρείξεζεο.  

10. Ν GMCert δηαηεξεί θαηάινγν εληαγκέλσλ κνλάδσλ, θαζψο επίζεο θαη θαηάινγν 

πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.  
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11. O GMCert δηαθφπηεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξεκαηίαο 

πξνζπαζήζεη θαζ’ νηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπ Δπηζεσξεηή ή ηνπ αξκνδίνπ γηα 

ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο πξνζψπνπ (π.ρ. κε απεηιέο ή δσξνδνθία), ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά εγγξάθσο ην Αλεμάξηεην Ππκβνχιην Ξηζηνπνίεζεο. 

12. Ν GMCert δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο άκεζεο αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο, 

εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ν Δπηρεηξεκαηίαο έρεη απνδεδεηγκέλε ζρέζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνλ 

ειεγθηή πνπ επηζεσξεί ηε κνλάδα ηνπ ή/θαη κε ην πξφζσπν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ απφθαζε 

ζπκκφξθσζεο. 

13. O GMCert δχλαηαη λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηνπ Ηδησηηθνχ Ππκθσλεηηθνχ Ππλεξγαζίαο, φηαλ 

έλαο Δπηρεηξεκαηίαο δελ εθπιεξψλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηνπ Ηδησηηθνχ Ππκθσλεηηθνχ κεηά απφ δχν ζπλερφκελεο έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο πνπ απέρνπλ ε 

πξψηε απφ ηελ δεχηεξε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη πνπ έρνπλ γίλεη 

κε απφδεημε. Ζ δεχηεξε εηδνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Ππκκφξθσζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν GMCert δελ 

πξνβεί ζηε δηαθνπή ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηνλ επηρεηξεκαηία, ζεσξείηαη φηη αλαιακβάλεη κε 

επζχλε ηνπ ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξνο ην ελ 

ιφγσ επηρεηξεκαηία, κε ξχζκηζε ή/θαη πίζησζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

14. Ν GMCert δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεζε επηρεηξεκαηία, αλ απφ ηελ αλαζθφπεζή ηεο πξνθχςεη 

φηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ακεξνιεςία θαη αθεξαηφηεηά ηνπ. Ρεθκεξησκέλε απάληεζε κε ηνπο 

ιφγνπο απφξξηςεο απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηνχληα. 

15. Ν GMCert γλσζηνπνηεί ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο 

ηζρχνπλ θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη θάζε πξνζζήθε ή/ θαη ηξνπνπνίεζε πνπ γί-

λεηαη ζ' απηνχο.  

16. Ν GMCert δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Α αξηζ. 

2543/103240/2017 ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ.  

17. Ν GMCert παξέρεη επίζεκα απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη: α) Ζ ηήξεζε απφ 

ηνλ επηρεηξεκαηία ησλ δηαηάμεσλ ησλ Θαλ.(ΔΘ) 834/2007, Θαλ.(ΔΘ) 889/2008 θαη Θαλ.(ΔΘ) 

1235/2008, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (α’) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Α αξηζ. 2543/103240/2017 

ηνπ ΞΑΑΡ θαη β) Ζ ζήκαλζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ σο βηνινγηθά, ε νπνία γίλεηαη φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηνπο Θαλ.(ΔΘ)834/2007, Θαλ.(ΔΘ)889/2008 θαη Θαλ.(ΔΘ) 1235/2008 θαη ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία, φπσο ηξνπνπνηνχληαη θαη ηζρχνπλ. 

18. Ν GMCert δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ εγεξζνχλ απαηηήζεηο γηα επζχλε ιφγσ δεκηψλ 

απφ ειαηησκαηηθά πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

19. Ν GMCert ελεκεξψλεη ηελ ΖΒΓ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Α αξηζ.2289/161795, (ΦΔΘ 3464/2014 , Β΄) φπσο θάζε θνξά 

ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. 

20. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζε άιιεο ελσζηαθέο ή/θαη εζληθέο δηαηάμεηο πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή, 
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ηδίσο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή, ηελ παξαζθεπή, ηελ εκπνξία, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ 

έιεγρν, θαζψο θαη ηε λνκνζεζία γηα ηα ηξφθηκα θαη ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ θαη νη νπνίεο 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ ΑΑΡ ή/θαη άιισλ πνπξγείσλ, ν GMCert 

ελεκεξψλεη άκεζα θαη γξαπηψο ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα απηά ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

21. Ρεξεί αλά ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία θάθειν ειέγρνπ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, ν νπνίνο 

πεξηέρεη: 

α) ηελ αίηεζε-δήισζε έληαμεο ηνπ επηρεηξεκαηία, 

β) έλα αληίγξαθν ηεο ύκβαζεο, 

γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 65 θαη ησλ 

άξζξσλ 70, 74, 80, 82, 86 θαη 88 ηνπ Καλνληζκνύ 889/2008, 

δ) ην ζύλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο ή παξαγσγήο ή παξαζθεπήο θαζώο 

θαη ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, 

ε) ηηο εθζέζεηο ειέγρσλ, 

ζη) ηα πξαθηηθά δεηγκαηνιεςηώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ελ ιόγσ επηρεηξεκαηία ελ θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

δ) ηα έγγξαθα απνθάζεσλ πηζηνπνίεζεο, 

ε) ηα εθδνζέληα απνδεηθηηθά έγγξαθα, 

ζ) ηηο δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθώζεηο, επηβιεζείζεο θπξώζεηο θαζώο θαη ηηο δηνξζώζεηο θαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ επηβιήζεθαλ γηα ηελ άξζε ησλ επηπηώζεσλ, 

η) ηε ζρεηηθή κε ηνπο ειέγρνπο αιιεινγξαθία κε ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηηο Αξκόδηεο Αξρέο θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγέα, ηα θσηναληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1235/2008 γηα ηηο εηζαγσγέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ από ηξίηεο ρώξεο. 

22. Ν GMCert αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο κε άιινπο ΝΔΞ, θαζψο θαη κε ηνλ ΔΙ.Γ.Ν. ΓΖΚΖΡΟΑ θαη 

ηελ Αξκφδηα Αξρή, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008.  

23. Ν GMCert ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Γηαπίζηεπζεο απφ ην 

Δ.Π.Γ., ελεκεξψλεη γξαπηά ηνπ παξαγσγνχο ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο απφ ην Δ.Π.Γ. 

24. Ν GMCert ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο έγθξηζήο ηνπ απφ ην ΑΑΡ ελεκεξψλεη 

γξαπηά ηνπ παξαγσγνχο γηα ηελ ππνπξγηθή απφθαζε αλαζηνιήο ηεο έγθξηζήο ηνπ εληφο δέθα 

(10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. 

25. Ν GMCert ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο έγθξηζήο ηνπ: 

α) Γελ δύλαηαη λα ζπλάςεη πκβάζεηο Έληαμεο λέσλ Δπηρεηξεκαηηώλ ζην ύζηεκα Διέγρνπ. 

β) Γελ δύλαηαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πκβάζεσλ Έληαμεο ζην ύζηεκα 

Διέγρνπ. 

γ) Γελ δύλαηαη λα δηελεξγεί ειέγρνπο θαη λα εθδίδεη απνδεηθηηθά έγγξαθα κέζσ ηεο ΗΒΓ. 

δ) Τπνρξενύηαη λα δηεθπεξαηώλεη ηπρόλ αηηήκαηα ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηελ αιιαγή 

ΟΔΠ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 15. ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.     
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26. Ν GMCert ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο έγθξηζήο ηνπ, ππνρξενχηαη λα δηεθπεξαηψζεη ηα 

αηηήκαηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ ελεξγή ζχκβαζε έληαμεο ζην Πχζηεκα Διέγρνπ καδί ηνπ 

γηα ηε κεηαγξαθή ηνπο ζε άιινλ ΝΔΞ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) κήλα. Νη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ ππνβάιινπλ αίηεκα κεηαγξαθήο ζε άιινλ ΝΔΞ ζην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα, παχνπλ λα είλαη εληαγκέλνη ζην Πχζηεκα Διέγρνπ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία. 

27. Ν GMCert ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ελεκεξψλεη γξαπηά ηνπο 

παξαγσγνχο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παχζε ψζηε λα 

δηεθπεξαηψζεη ηα αηηήκαηά ηνπο γηα κεηαγξαθή ζε άιινλ ΝΔΞ. 

28. Ν GMCert ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξαδίδεη ζηνλ ΔΙ.Γ.Ν. 

ΓΖΚΖΡΟΑ ηα ηεξνχκελα αξρεία ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα γηα 

κεηαγξαθή ζε άιινλ ΝΔΞ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παχζε.    

 

20. ΑΛΑΘΙΖΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

1. Ν GMCert κπνξεί λα πξνβεί ζε αλάθιεζε/αλαζηνιή ησλ ρνξεγεζέλησλ εγγξάθσλ 

πηζηνπνίεζεο σο απνηέιεζκα επηβνιήο θχξσζεο. Ρελ απφθαζε γηα αλάθιεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ηε ιακβάλεη ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert.  

2. Δθφζνλ ν ειεγθηήο ηνπ GMCert θαηαγξάςεη απνθιίζεηο ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ, απαηηεί απφ 

ηνλ ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία λα πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο/δηνξζψζεηο 

(ΞΟ) απνζηέιινληαο ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο απνηχρεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα άξεη ηελ απφθιηζε, 

ηφηε ε απφθιηζε ινγίδεηαη σο παξαηππία. 

3. Κεηά ηελ θαηαγξαθή απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ GMCert ησλ δηαπηζησζεηζψλ 

παξαηππηψλ/παξαβάζεσλ ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνπο Δπηρεηξεκαηίεο. Νη 

θπξψζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη επηπιένλ 

νη θπξψζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα θάζε δηαπηζησζείζα πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο. 

4. Δλ ζπλερεία, ν επηρεηξεκαηίαο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο 

ηεο απφθαζεο κε ζπκκφξθσζεο απνζηέιιεη ζηνλ GMCert ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πνπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλεη 

κε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 

5. Ν πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο, θαη εθφζνλ απηέο θξηζνχλ απνδεθηέο, 

αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε πινπνίεζήο ηνπο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο. Αλ νη δηνξζψζεηο θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ γίλνπλ 

απνδεθηέο θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο δελ ηηο απνζηείιεη, ν 
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πεχζπλνο Ξηζηνπνίεζεο επηβάιιεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, θαζψο θαη ηηο 

θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη θαζνξίδεη ηνλ ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο. 

6. Αλ ν επηρεηξεκαηίαο απνηχρεη λα πινπνηήζεη ηηο δηνξζψζεηο ή/θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ 20.4 ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, απηφ ζεσξείηαη ππνηξνπή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κε ζπκκφξθσζεο θαη επηβάιινληαη νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο. 

7. Κε θξηηήξην ηε ζνβαξφηεηά ηνπο νη κε ζπκκνξθψζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

Α) Αποκλίσεις, πνπ είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ζε ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ηα 

νπνία δελ επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη δελ επηθέξνπλ ηελ 

επηβνιή θπξσηηθψλ κέηξσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Νη δηελεξγνχληεο ηνλ έιεγρν θαηαγξάθνπλ ηηο 

δηαπηζησζείζεο απνθιίζεηο ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη απαηηνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία 

λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληφο απζηεξά θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ψζηε λα αλαηξνχληαη ηα αίηηα πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηελεξγνχλησλ ηνλ έιεγρν εληφο ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηφηε ε απφθιηζε ινγίδεηαη σο παρατσπία. 

Β) Ξαρατσπίες, πνπ είλαη  νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ σο βηνινγηθψλ, ρσξίο φκσο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα 

φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Νη αλσηέξσ κε ζπκκνξθψζεηο δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη 

δφιηεο πξάμεηο. 

Γ) Ξαραβάσεις, πνπ είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ σο βηνινγηθψλ, έρνληαο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

8. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη θάησζη νξηζκνί: 

 ποτροπή λνείηαη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο κε ζπκκφξθσζεο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή δηαπηζηψζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. 

 Γιορθώσεις λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν 

κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη δηαπηζησζείζεο κε 

ζπκκνξθψζεηο. 

 Γιορθφτικές ενέργειες λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

ειεγρφκελν κε ζηφρν ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 

9. Αλαιπηηθά νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο αλαθέξνληαη ζηνλ 

Θαηάινγν κε Ππκκνξθψζεσλ & Θπξψζεσλ ηνπ GMCert, ν νπνίνο δηαηίζεηαη καδί κε ηνλ παξφλ 

Θαλνληζκφ ζε φιεο ηηο ζπκβεβιεκέλεο Δπηρεηξήζεηο.  

10.Νη θπξψζεηο, γλσζηνπνηνχληαη γξαπηψο απφ ηνλ GMCert ζην ζπκβεβιεκέλν επηρεηξεκαηία.  
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11. Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ εγγξάθνπ πηζηνπνίεζεο, απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ 

επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ GMCert φια ηα ρνξεγεζέληα πξσηφηππα 

Ξηζηνπνηεηηθά, ηα Πήκαηα αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ην 

ινγφηππν ηνπ GMCert.  

12. Πηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεχνληαη κε επηηξεπφκελα πξντφληα θαη νπζίεο ζε έλα αγξνηεκάρην 

ελφο επηρεηξεκαηία α, ν GMCert πξνβαίλεη ζε έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ πξφθεηηαη 

γηα ρξήζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηία ή επηκφιπλζε. Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνθχςεη φηη 

ε αλίρλεπζε νθείιεηαη ζε ρξήζε κε επηηξεπφκελσλ νπζηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ηφηε 

επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε φια ηα αγξνηεκάρηα ζηα νπνία θαιιηεξγείηαη ην ίδην 

θπηηθφ είδνο. 

13. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη θαηάθσξε παξάβαζε ή παξάβαζε κε παξαηεηακέλν απνηέιεζκα, ν 

GMCert απαγνξεχεη ζηελ ελερφκελε επηρείξεζε λα εκπνξεχεηαη πξντφληα κε κλεία ηεο 

βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο ζηελ επηζήκαλζε θαη ζηε δηαθήκηζε, γηα πεξίνδν πνπ ζα 

ζπκθσλείηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή. 

21. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

1. Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ GMCert γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ, ν 

εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζηνλ GMCert εληφο δεθαπέληε εξγάζηκσλ (15) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

2. Ρηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ εμεηάδεη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. Ν επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα εμεηάζνπλ ηελ έλζηαζε θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο 

ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ηεο. Πηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο 

ην κέινο αληηθαζίζηαηαη απφ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο πνπ δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηελ 

ππφ εμέηαζε πεξίπησζε. 

3. Ζ ηειηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο έλζηαζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο είλαη ππνρξεσηηθή.  

4. Νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ επί ησλ Δλζηάζεσλ είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ε επηβνιή 

ηνπο ππνρξεσηηθή θαη απφ ηα δχν κέξε. Ν πξνζθεχγσλ, θαζψο θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν 

κέινο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. 

5. Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε 

ηνπ GMCert. 
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22. ΘΑΡΑΙΝΓΝΗ ΔΛΡΑΓΚΔΛΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

1. Ν GMCert ηεξεί ελήκεξν θαηάινγν εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηε δηεχζπλζε θαη ην πεδίν πηζηνπνίεζεο. 

2. Ν GMCert ηεξεί θαηάινγν λενεηζαρζέλησλ θαη δηαγξαθέλησλ επηρεηξήζεσλ.  

3.Ν GMCert παξέρεη πιεξνθνξίεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα κηαο 

δεδνκέλεο πηζηνπνίεζεο. 

 

23. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

1. Ζ κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηνλ ζπκβεβιεκέλν επηρεηξεκαηία απνηειεί αηηία 

κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ή/θαη βεβαηψζεσλ θαη 

αλάθιεζεο/αλαζηνιήο ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ . 

2. Νη ηηκνθαηάινγνη πνπ ηεξνχληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ηνλ GMCert, είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν θαηφπηλ αηηήζεσο. 

 

24. ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΔΗΠ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

1. Ν παξψλ Θαλνληζκφο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ηνπ GMCert κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπ, κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηνπ GMCert. 

2. Νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο ηνπ παξφληνο αλαθνηλψλνληαη κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν (ελεκέξσζε Α.Π.Ξ., πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, 

αιιεινγξαθία κε νκάδεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο παξαγσγψλ, θνξείο θαηαλαισηψλ, ηζηνζειίδα) θαη 

ε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αμηνινγείηαη απφ ηνλ .Γ.Ξ. 

3. Νη αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο πειάηεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί Έγγξαθν 

Ξηζηνπνίεζεο, θαζνξίδνληαο θαη ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ησλ ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο. 

4. Πε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο ζπκβεβιεκέλνπ επηρεηξεκαηία κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο 

αιιαγέο, εθείλνο κπνξεί εγγξάθσο λα δεηήζεη ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ GMCert. 


