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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης αναφέρεται στις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Φορέας
Ελέγχου και Πιστοποίησης GMCert Ο.Ε. για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση Επιχειρηματιών
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής
των παρακάτω προϊόντων (εξαιρουμένων των χώρων μαζικής εστίασης, άλλων ειδών ζώων πλην
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 889/2008, άλλων ζώων υδατοκαλλιέργειας
πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 25α του Καν. (ΕΚ) 889/2008, μη εκτρεφόμενων
ψαριών και θηραμάτων1):
α) Μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα.
β) Ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
γ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, φύκια και ζύμες.
δ) Αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια.
ε) Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.
στ)

Μεταποιημένα

γεωργικά

προϊόντα

που

προορίζονται

να

χρησιμοποιηθούν

ως

ζωοτροφές,
στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις της GMCert Ο.Ε.
Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης των
Εγγράφων Πιστοποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του GMCert και των κατόχων των
συμβεβλημένων επιχειρηματιών, καθώς και τους ισχύοντες οικονομικούς όρους.
Ο παρών Γενικός Κανονισμός του GMCert αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να
συμμορφώνεται κάθε επιχειρηματίας ο οποίος εντάσσεται στο Σύστημα Ελέγχου και
Πιστοποίησης του GMCert.

2.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCert
Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης GMCert Ο.Ε. λειτουργεί με τη μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας
και ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο GMCert δραστηριοποιείται στα εξής:
α) Στη ένταξη των επιχειρήσεων που παράγουν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, εισάγουν,
εξάγουν ή διαθέτουν προϊόντα βιολογικής παραγωγής στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του
Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 2543/103240-2017 καθώς και της
έκδοσης των αποδεικτικών εγγράφων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008,
σύμφωνα με την αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφαση όπως ισχύει.
β) Στον έλεγχο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης,
εισαγωγής, εξαγωγής ή διάθεσης προϊόντων βιολογικής παραγωγής, ώστε να κρίνει κατά πόσο
πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των κανονισμών.

1

Οι δραστηριότητες αυτές, εξού θα αναφέρονται ως πεδία πιστοποίησης του GMCert.
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γ) Στην πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας που συμμορφώνονται με
τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας με τις
εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
Ο GMCert

παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας βάσει του

πεδίου πιστοποίησής του σε όλες τις ενδιαφερόμενες μονάδες παραγωγής, παρασκευής και
εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης, προϊόντων βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας
- υδατοκαλλιέργειας. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στο ελεγχόμενο
έγγραφο: Ε 04 «Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων»
Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που
ακολουθεί ο GMCert στηρίζονται:
1. Στους Καν. (ΕΚ) 834/2007, 889/2008, 1235/2008 με τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις
τους, που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και των σχετικών ενδείξεων στα
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Οι απαιτήσεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων που διέπουν την παραγωγή, την
παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα
και την διατροφή των ζώων.
2. Στην ΥΑ 2543/103240-2017 όπως τροποποιείται και ισχύει. Οι απαιτήσεις την εν λόγω
Υπουργικής Απόφασης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4264/2014 (Α΄
118).
3. Στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για τους φορείς πιστοποίησης που
λειτουργούν συστήματα πιστοποίησης προϊόντων.
Ο GMCert, ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις
δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει. Υποχρεούται να ικανοποιεί απαιτήσεις τρίτων για
δικαστικές αποφάσεις από πράξεις ή

παραλείψεις του κατά

τη

διάρκεια άσκησης των

δραστηριοτήτων του ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
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ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1. Ο GMCert λειτουργεί ως ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων
βιολογικής γεωργίας. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία του GMCert διασφαλίζεται από την
οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης και το
νομικό πλαίσιο της ίδρυσης του GMCert.
2. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, ο GMCert έχει
επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:


Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του GMCert δεν εμπλέκονται στο σχεδιασμό,
στην παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση ή/και εισαγωγή από Τρίτες Χώρες προϊόντων
βιολογικής γεωργίας στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον GMCert.



Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του GMCert που συμμετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους σχέση
με επιχειρήσεις που αξιολογούνται από τον GMCert ή εμπορικούς ανταγωνιστές αυτών.



Το προσωπικό του Φορέα (μόνιμο-εξωτερικοί συνεργάτες), είναι υποχρεωμένο να δηλώνει
την οποιαδήποτε σχέση με άλλες επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας βιολογικών
προϊόντων, οι οποίες αξιολογούνται και επιτηρούνται από τον ίδιο το Φορέα.



Ο GMCert βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση ώστε να αναγνωρίζει τα αίτια που προκαλούν
προφανή κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων που επηρεάζουν την ανεξάρτητη και αμερόληπτη
λειτουργία του, αξιολογεί τη σοβαρότητα του κάθε διακριτού ως άνω κινδύνου και των
επιπτώσεων που επιφέρει και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξαλείψει το κίνδυνο
ή να τον μειώσει σε αποδεκτό επίπεδο.



Κάθε ενδιαφερόμενος για ένταξη στο σύστημα πιστοποίησης (πρόσωπο, επιχείρηση ή φορέας)
έχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του GMCert.



Οι οικονομικοί όροι του GMCert για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους
συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες.



Οι ισχύοντες κανονισμοί, τιμοκατάλογοι και λοιπά ενημερωτικά έγγραφα είναι προσβάσιμα
από κάθε ενδιαφερόμενο.



Οι

ελεγκτές

του

GMCert

τυγχάνουν

της

έγκρισης

των

συμβεβλημένων

με

αυτόν

επιχειρηματιών και οι αποφάσεις για την πιστοποίηση των προϊόντων λαμβάνονται από
πρόσωπα που δεν συμμετείχαν στον έλεγχο της επιχείρησης.


Σε περίπτωση που συγκεκριμένος ελεγκτής δεν τυγχάνει της έγκρισης επιχειρηματία, ο
τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα να εξαιρεθεί του ελέγχου του.



Επιπροσθέτως, ο Φορέας είναι ανεξάρτητος και δε συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα αυτός πιστοποιεί.



Οι διαδικασίες και τα πρότυπα τα οποία ο Φορέας ακολουθεί σε όλα τα στάδια της
πιστοποίησης των προϊόντων είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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Επιπλέον ισόνομη αντιμετώπιση τυγχάνουν όλες οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, όσον αφορά
θέματα επιβολής κυρώσεων.

4.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Ο Φορέας λειτουργεί σε αυστηρά πλαίσια εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας όσον αφορά
υποθέσεις, πληροφορίες και έγγραφα των συμβαλλόμενων.
2. Ο GMCert εξασφαλίζει την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα έναντι των συμβεβλημένων με
αυτόν

επιχειρηματιών,

σε

όλα

τα

επίπεδα

λειτουργίας

του.

Το

Ανεξάρτητο

Συμβούλιο

Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.), καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται
και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, καθώς και για κάθε πληροφόρηση
που θα υποπέσει στην αντίληψη ή θα περιέλθει στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους με
τον GMCert. Η πληροφόρηση αυτή είναι αυστηρά εμπιστευτικής φύσης και χρησιμοποιείται μόνο
για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνουν.

5.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.)
Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) του GMCert, το οποίο συστήνεται και
λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Α.Σ.Π (Κ 01), συγκαλείται με ευθύνη του
Γενικού Διευθυντή τουλάχιστον μία φορά ανά δωδεκάμηνο για τη δειγματοληπτική αξιολόγηση
της αντικειμενικής και αμερόληπτης απονομής των χορηγούμενων εγγράφων πιστοποίησης σε
ενταγμένες στον GMCert μονάδες. Επίσης, ελέγχει όλες τις περιπτώσεις παραπόνων-ενστάσεων
και διαφορών, την οικονομική ανεξαρτησία του φορέα και την οικονομική ανεξαρτησία των
επιθεωρητών του φορέα. Σε περίπτωση που το Α.Σ.Π. αντιληφθεί περίπτωση μη τήρησης της
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας από τον GMCert, τότε σε συνεργασία με το Γεν. Διευθυντή
αναζητούν τη γενεσιουργό αιτία και το Τμήμα Πιστοποίησης επανελέγχει όλα τα έγγραφα
πιστοποίησης στα οποία εμπλέκεται η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος (εξέταση κατά
περίπτωση). Έχει επίσης εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τη Διοίκηση του GMCert
στα ακόλουθα θέματα:Θέματα πολιτικής στην πιστοποίηση των προϊόντων.


Κανονισμό και Διαδικασίες Πιστοποίησης.



Ζητήματα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.



Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου προς τις υπηρεσίες του
GMCert.



Εισηγείται τη συγκρότηση Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, για την παροχή γνωμοδότησης σε
αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση (σε θέματα τεχνικά ή σε θέματα υποστήριξης ως
προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065).
Το

Α.Σ.Π.

διασφαλίζει

την

αμεροληψία

αναφορικά

με

τη

λήψη

αποφάσεων,

μέσω

αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και φυσικών προσώπων δίχως να
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κυριαρχεί κάποιο από τα συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα. Το Α.Σ.Π. δύναται να αποτελείται
από

μέλη

οργανώσεων

και

φορέων

παραγωγών,

συνεταιρισμών,

καταναλωτών,

διατροφολόγων, γεωπόνων και εμπόρων. Τα μέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση ή/και εμπειρία
ή/και ευρεία επιστημονική κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
α) Σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του GMCert.
β) Στη Βιολογική Γεωργία και γενικότερα στο βιολογικό τρόπος παραγωγής, παρασκευής,
αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
γ) Σε θέματα συστημάτων Ποιότητας.
δ) Στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και στους σχετικούς εθνικούς και
κοινοτικούς

κανονισμούς

που

αφορούν

την

πιστοποίηση

προϊόντων

βιολογικής

γεωργίας.
6.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ορισμοί-ορολογία που χρησιμοποιούνται από το Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης GΜCert
είναι οι προβλεπόμενοι από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ορισμοί:


«Κανονισμοί»: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 και Κανονισμός 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την
επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων



«Φορέας»: Ο ιδιωτικός Φορέας GΜCert, που λειτουργεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται
στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων παραγόμενων με βιολογικές μεθόδους.



«Πιστοποίηση»: Η έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 68 του Καν.
(ΕΚ) 889/2008, μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μητρώου Οργανισμών Ελέγχου
και Πιστοποίησης και Επιχειρήσεων (ΗΒΔ) της αρίθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄3464/23.12.2014), μετά την πραγματοποίηση
ελέγχων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 σε επιχειρήσεις
ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 και όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.


«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης»: καλείται το αποδεικτικό έγγραφο της συμμόρφωσης των
ενταγμένων στον GMCert Επιχειρήσεων στον τομέα των δραστηριοτήτων τους προς τις
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007 βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 και του Καν. (ΕΚ)
889/2008.
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«Επισήμανση»: Οι αναφορές, ενδείξεις, σήματα κατασκευαστή ή εμπορικά σήματα, εικόνες
ή σήματα που φέρει κάθε συσκευασία, έγγραφο, επιγραφή, ετικέτα, δακτύλιος ή ταινία που
συνοδεύει το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 834/2007.



«Σήμα»: Το σύμβολο που προβλέπεται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και
αυτό που προβλέπεται από την Υ.Α. 2543/103240-2017 και που όταν χρησιμοποιούνται
αποδεικνύουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.



«Συμβεβλημένες

επιχειρήσεις»:

Οι

επιχειρήσεις

που

εμπλέκονται

στις

διαδικασίες

παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και εμπορίας
προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, οι οποίες έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τον
εγκεκριμένο, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, Φορέα, για ένταξή τους στο
σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης.

7.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που χορηγεί ο GMCert εκδίδεται για την απόδειξη της
συμμόρφωσης των ενταγμένων στον GMCert Επιχειρήσεων στον τομέα των δραστηριοτήτων
τους προς τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007 βάσει του άρθρου 29 παρ. 1 και του Καν. (ΕΚ)
889/2008.

8.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διαδικασία χορήγησης των εγγράφων πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α.

ΑΙΤΗΣΗ

Β.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Δ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Α. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
α.1.Ο ενδιαφερόμενος για ένταξη επιχειρηματίας υποβάλλει στον GMCert αίτηση, συμπληρώνει
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του συστήματος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από
Τρίτες Χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που εφαρμόζει, υπογράφει
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 και του άρθρου 8 της ΥΑ
2543/103240-03.10.2017, παραλαμβάνει τον παρόντα Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης,
ενημερωτικό υλικό και ενημερώνεται για το κόστος της πιστοποίησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και
Πιστοποίησης του Φορέα, έχει προηγουμένως πιστοποιήσει τα προϊόντα της σε άλλον εγκεκριμένο
Φορέα και επιθυμεί να γίνει η μεταγραφή των παραγωγικών του συντελεστών στον GΜCert,
τότε ο GΜCert αιτείται από τον αντίστοιχο Φορέα, αντίγραφο του φακέλου της επιχείρησης.
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α.2.Ο ενδιαφερόμενος για ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης επιχειρηματίας, εντός
το αργότερο ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και των απαραίτητων
δικαιολογητικών, υπογράφει με τον GMCert ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο
δηλώνει την συμφωνία του με τον παρόντα Κανονισμό και τους όρους που καθορίζονται στο
συμφωνητικό αυτό.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
β.1 Η αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και
εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας έναντι των ισχυουσών απαιτήσεων
γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, την σχετική Εθνική Νομοθεσία και τις
ειδικές απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
σήμερα. Για την αξιολόγηση ενός συστήματος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες
χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας εξετάζονται: η συμμόρφωσή του με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και του κανονισμού βάσει του οποίου θα διενεργηθεί η αξιολόγηση,
ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες
και η αποτελεσματικότητά του αναφορικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η μη
εκπλήρωση μιας προδιαγραμμένης απαίτησης ορίζεται ως μη συμμόρφωση, η οποία ανάλογα με
την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απόκλιση-Παρατυπία-Παράβαση) μπορεί:


Να αρθεί μετά από την υλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων που προτείνει ο
ενταγμένος επιχειρηματίας εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού διαστήματος.



Να οδηγήσει στον υποβιβασμό πιστοποίησης προϊόντος (ΥΠΠ), στον υποβιβασμό σταδίου
πιστοποίησης αγροτεμαχίου (ων) (ΥΠΑ) ή ζώων (ΥΠΖ), στην μερική αναστολή της
πιστοποίησης (ΜΑΠ), στην αναστολή της πιστοποίησης (ΑΠ) και στην ανάκληση της
πιστοποίησης (ΑΝΠ).

Η αξιολόγηση του τρόπου παραγωγής και

παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας

περιλαμβάνει:
α) τη διενέργεια ελέγχων ένταξης, επιτήρησης, καθώς και επιπρόσθετους ελέγχους στις μονάδες
παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής
γεωργίας των ενταγμένων επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι είτε αναγγελθέντες,
είτε αιφνίδιοι. Για τη πραγματοποίηση των Αιφνίδιων ελέγχων ο πελάτης δεν ειδοποιείται καθόλου
πριν τον έλεγχο.
β) εργαστηριακές δοκιμές δειγματοληπτικά και μετά από τεκμηριωμένη ανάλυση επικινδυνότητας
των ενταγμένων επιχειρήσεων, για την ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τους ΚΑΝ.
(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 ουσιών. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται οπωσδήποτε εκεί που
υπάρχουν υπόνοιες χρήσης.
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β.2 Αναφορικά με τον Αρχικό Έλεγχο (Έλεγχο Ένταξης), αυτός πραγματοποιείται στις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Αν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ενημερώνει τον
αιτούντα για τις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διευκρινήσεις. Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος
Πιστοποίησης προβαίνει σε έλεγχο επαλήθευσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην
αίτηση και

στο ερωτηματολόγιο και

εάν εντοπίσει

πιθανές ελλείψεις και

μη

συμμορφώσεις με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής τις καταγράφει και ο αιτών
ενημερώνεται εγγράφως. Ο επιχειρηματίας οφείλει να καταγράψει και να προσυπογράψει
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρόκειται να λάβει. Σε αυτή την περίπτωση ο
Υπεύθυνος Πιστοποίησης ενημερώνει το Τμήμα Ελέγχου ώστε να οριστεί Αρχικός Έλεγχος
εντός εξήντα ημερών (60) από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.
2. Σε περίπτωση μεταγραφής πραγματοποιείται πάντοτε Αρχικός Έλεγχος εντός τριάντα
(30)

ημερών

από

την

ημερομηνία

υπογραφής

του

ιδιωτικού

συμφωνητικού,

προκειμένου να εκδοθεί νέο ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο της ΗΒΔ
β.3 Στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη συμμόρφωση ενός επιχειρηματία με το Σύστημα Ελέγχου
του GMCert καθώς και με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την παραγωγή,
παρασκευή, αποθήκευση ή και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ο
GMCert προβαίνει στο σύνολο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων σε Πλήρεις φυσικούς
ελέγχους (Ετήσιοι Έλεγχοι), οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι και πραγματοποιούνται
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά
ετησίως εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούμενων ειδών ή εφόσον πρόκειται για
μονάδα ζωικής παραγωγής, εντός του έτους εκτροφής ή για μονάδα παρασκευής, εντός της
παρασκευαστικής περιόδου. Παρόλα αυτά, κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου ο
Ετήσιος Φυσικός Έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά εντός δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού του επιχειρηματία με τον GMCert. Ο
επιχειρηματίας, για τους προγραμματισμένους ελέγχους, ενημερώνεται γραπτά ή προφορικά από
τον GMCert, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την καθορισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης του
ελέγχου, για τη σύνθεση της ομάδας ελέγχου, την ημερομηνία διεξαγωγής και το πρόγραμμα
ελέγχου. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν εγκρίνει τη συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να
ενημερώσει τον GMCert τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση
του ελέγχου και να αιτιολογήσει τη στάση του αυτή.
β.4 Για την αξιολόγηση ενός επιχειρηματία, δύναται επίσης να πραγματοποιούνται Επιπρόσθετοι
έλεγχοι. Επιπρόσθετοι Έλεγχοι πραγματοποιούνται στο 10% κατ’ ελάχιστο ετησίως των
συμβεβλημένων με τον GMCert Επιχειρηματιών στο πλαίσιο συμβάσεων και σε περιπτώσεις που
υπάρχουν υπόνοιες για μη συμμόρφωση του επιχειρηματία με την κείμενη εθνική και κοινοτική
νομοθεσία. Τουλάχιστον το 20% όλων των ελέγχων ανά δραστηριότητα είναι Αιφνίδιοι.
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β.5 Κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη
Δειγματοληψία από τον ελεγκτή προκειμένου να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή ανάλυση των
δειγμάτων για την ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τους ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008
ουσιών. Βάσει του προγράμματος δειγματοληψιών, οι ελεγκτές του GMCert πραγματοποιούν
δειγματοληψίες στο 5% κατ’ ελάχιστο ετησίως των επιχειρηματιών που ελέγχονται από τον
GMCert και οπωσδήποτε όπου υπάρχουν υπόνοιες για χρήση απαγορευμένων προϊόντων.
β.6 Για τον έλεγχο συγκροτείται από το Τμήμα Ελέγχων του GMCert η ομάδα ελέγχου, η οποία
αποτελείται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές, παριστάμενους ή/και ειδικούς επιστήμονες
ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της προς έλεγχο επιχείρησης. Οι
ομάδες ελέγχου συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εξειδίκευση και
εμπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ελέγχου.
Ο GMCert διασφαλίζει την αμεροληψία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών, ωστόσο ο
επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση μέλους ή/και μελών της
ομάδας ελέγχου εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκμηριώσει το σχετικό αίτημα.
Εάν ο επιχειρηματίας επιθυμεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια του ελέγχου σύμβουλος, ο
οποίος έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και σχεδιασμό του βιολογικού τρόπου παραγωγής,
παρασκευής, αποθήκευσης η/και εισαγωγής από τρίτες χώρες. Ο σύμβουλος θα παρίσταται ως
παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στη διαδικασία του ελέγχου.
β.7 Μετά την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου, ο ελεγκτής παραδίδει στο Τμήμα Ελέγχων την
αναφορά ελεγκτή και την έκθεση ελέγχου και το Τμήμα Ελέγχων τα ανασκοπεί, τα εγκρίνει και τα
παραδίδει στο Τμήμα Πιστοποίησης του GMCert. Η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο
Πιστοποίησης, ενώ οι αποφάσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά από το Α.Σ.Π. κατά τη διάρκεια των
Συνεδριάσεών του.
β.8 Στην έκθεση ελέγχου, ο επιχειρηματίας δύναται να διατυπώσει τις τυχόν αντιρρήσεις του για
τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και τις τυχόν επιφυλάξεις του σχετικά με τις διαπιστωθείσες
μη συμμορφώσεις και την συνυπογράφει. Η έκθεση ελέγχου τηρείται από τον GMCert και ένα
αντίγραφό της παραδίδεται στον ελεγχόμενο. Όταν στη μονάδα παρατηρηθούν περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης, τότε αυτές καταγράφονται στην έκθεση
ελέγχου από τον ελεγκτή. Στη Έκθεση Ελέγχου καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου, οι
διατάξεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής για τη βιολογική γεωργία νομοθεσίας όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν που παραβιάζονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις που πρόκειται να
επιβληθούν.
β.9 Σε περίπτωση εύρεσης μη συμμορφώσεων, ο ελεγκτής ζητά από τον ελεγχόμενο
επιχειρηματία να καταγράψει στην Έκθεση Ελέγχου τις τυχόν αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του
και τον καλεί εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες να καταθέσει τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρωθεί ο
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έλεγχος του επιχειρηματία σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών και να διαβιβαστεί στο
Τμήμα Πιστοποίησης του GMCert.
β.10 Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου (η οποία
λαμβάνει

χώρα

δικαιολογητικών

μετά
από

και
τον

την

παραλαβή

Επιχειρηματία),

των
ο

τυχόν

Υπεύθυνος

υποστηρικτικών
Πιστοποίησης

εγγράφων

εκδίδει

και

απόφαση

συμμόρφωσης/μη συμμόρφωσης με αναγραφή των διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων, την οποία
αποστέλλει στον Επιχειρηματία. Αν από την αξιολόγηση προκύπτουν στοιχεία μη συμμόρφωσης
(Παρατυπίες/Παραβάσεις) ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ενεργοποιεί το Σύστημα Κυρώσεων.
β.11 Η αξιολόγηση για την πιστοποίηση των προϊόντων μιας μονάδας σε περίπτωση που δεν
καταγραφούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις, πραγματοποιείται οπωσδήποτε πριν την έκδοση των
εγγράφων Πιστοποίησης για την επιθεωρούμενη επιχείρηση.

Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ
Μετά την επιβεβαίωση της άρσης των αποκλίσεων ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης του GMCert
αποφασίζει για τη χορήγηση των Εγγράφων Πιστοποίησης.Ο GMCert δεν προβαίνει στη
χορήγηση

των

Εγγράφων

Πιστοποίησης

μέχρι

τη

διαπίστωση,

μέσω

αξιολόγησης,

της

αποτελεσματικής άρσης όλων των αποκλίσεων.

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η χορήγηση των Εγγράφων Πιστοποίησης εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του
GMCert μετά από αξιολόγηση της Έκθεσης Ελέγχου, όταν το σύστημα παραγωγής, παρασκευής,
αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας συμμορφώνεται
πλήρως με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και όταν έχουν δρομολογηθεί
ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες.
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που χορηγεί ο GMCert πιστοποιεί ότι τα παραγόμενα προϊόντα
του Επιχειρηματία συμμορφώνονται με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και τις εκάστοτε
τροποποιήσεις τους. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, αφορά αποκλειστικά τον επιχειρηματία
στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο τα είδη των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτό καλύπτει.

10.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Η διατήρηση των Εγγράφων Πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον
επιχειρηματία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πιστοποιημένο σύστημα παραγωγής,
παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Για το σκοπό αυτό ο GMCert προβαίνει σε ετήσιους και επιπρόσθετους ελέγχους, καθώς και στις
απαιτούμενες δειγματοληψίες.
2. Επιπλέον ανάγκη για έλεγχο προκύπτει εφόσον:


γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σύστημα παραγωγής και παρασκευής προϊόντων
βιολογικής γεωργίας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις
της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να
πραγματοποιηθεί αρχικός έλεγχος,



υπάρχουν στοιχεία που τον καθιστούν αναγκαίο (όπως π.χ. υπόνοιες, καταγγελίες, παράπονα
πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από τις Αρμόδιες Αρχές κ.λ.π.)

3. Η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζεται από το Τμήμα Ελέγχων του GMCert
λαμβάνοντας υπόψη το είδος της παραγωγικής διαδικασίας, την ποσότητα του παραγόμενου
προϊόντος σε συνάρτηση με το μέγεθος της εκμετάλλευσης, τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων,
την υποψία για παραβάσεις και παρατυπίες λόγω συνθηκών του περιβάλλοντος ή λόγω
επικινδυνότητας των παραγόμενων προϊόντων, το ιστορικό της επιχείρησης, την περίοδο
παραγωγής, το εύρος της περιόδου συγκομιδής και την απότομη αύξηση της παραγωγής.
4. Κάθε επιχειρηματίας που έχει πιστοποιηθεί από τον GMCert υποχρεούται να ενημερώνει
εγγράφως

το

Τμήμα

Πιστοποίησης

για

οποιαδήποτε

σχεδιαζόμενη

τροποποίηση

του

εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες
χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Το Τμήμα Πιστοποίησης του GMCert

κρίνει σε ποιο

βαθμό είναι σημαντικές οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει
πρόσθετη αξιολόγηση ή ακόμα και Αρχικός Έλεγχος.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων:


αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της επιχείρησης,



αλλαγή

υπευθύνων

για

την

εφαρμογή

του

συστήματος

παραγωγής,

παρασκευής,

αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την
αποδέσμευση των προϊόντων,
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αλλαγή τοποθεσίας μονάδων παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από
τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας,



προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων,



άλλες τροποποιήσεις κατά περίπτωση.

Ο εντοπισμός κατά τη διάρκεια ελέγχου τροποποιήσεων του εφαρμοζόμενου συστήματος
παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής
γεωργίας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις
των ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και για τις οποίες δεν ενημερώθηκε ο GMCert, αποτελεί
αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων.

11.

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος των χορηγουμένων πιστοποιητικών είναι ένα (1) έτος.

12.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Ο GMCert θα παρέχει στους συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες το δικαίωμα
προαιρετικής χρήσης του Ενιαίου Εθνικού Σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας στην επισήμανση ή/και διαφήμιση των προϊόντων τους όταν αυτό εκδοθεί,
υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση συμμόρφωσης της επιχείρησης είναι θετική για τα εν λόγω
προϊόντα και έχουν λάβει άδεια χρήσης σήματος από τον GMCert.
2. Στην επισήμανση ή/και διαφήμιση των πιστοποιημένων από τον GMCert προϊόντων, μπορεί να
χρησιμοποιείται προαιρετικά το δικό του Λογότυπο.

Έλεγχος – Πιστοποίηση:
RGB 142,193,26

RGB 112,168,22

Το Λογότυπο του GMCert τοποθετείται μόνο σε πιστοποιημένα προϊόντα σε διαστάσεις
αναλογικές ως προς το ανωτέρω υπόδειγμα.
Εφόσον, η χρησιμοποίηση του λογότυπου σε διάφορα είδη καθιστά απαραίτητη τη σμίκρυνση, το
ελάχιστο μέγεθος είναι:

Αν το λογότυπο χρησιμοποιείται σε φόντο τέτοιο που το καθιστά δυσδιάκριτο, χρησιμοποιείται
ένα λευκό εξωτερικό πλαίσιο ως περίγραμμα γύρω από το λογότυπο.
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3. Ο λογότυπος της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ είναι σύμφωνος με το ακόλουθο
υπόδειγμα:

Ο τρόπος χρήσης του Κοινοτικού λογότυπου θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα προβλέπονται
από τους Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 και 889/2008 όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
4. Όλα τα προαναφερθέντα σήματα ή/και λογότυπα διατίθενται από τον GMCert στις ενταγμένες
σε αυτόν επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Η επιχείρηση μπορεί να παραλάβει τα
σήματα ή/και λογότυπα είτε απευθείας από τα γραφεία της εταιρίας, είτε μέσω ταχυδρομείου.
5. Ο λογότυπος της ένδειξης που αναφέρεται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει
υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον κωδικό αριθμό έγκρισης του GMCert (GR-BIO-10). Οι
ανωτέρω ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται μεταφρασμένες και σε άλλες γλώσσες.
6. Το σήμα Συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε προβολή του επιχειρηματία
(διαφημιστικά έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π.). και μόνον για τα προϊόντα που περιλαμβάνει η Άδεια
Χρήσης Σήματος. Όταν χρησιμοποιείται σε διαφημιστικά έντυπα πρέπει να συνδέεται σαφώς με
τα πιστοποιημένα προϊόντα. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυμεί ο επιχειρηματίας και δεν
αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, θα πρέπει να επικοινωνεί με το Τμήμα Πιστοποίησης του
GMCert. Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για το λογότυπο του
GMCert.
7. Το Λογότυπο του GMCert είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του GMCert.
8. Το Έγγραφο Πιστοποίησης, το κοινοτικό λογότυπο, το εθνικό σήμα

και το λογότυπο του

GMCert αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε και μόνο για την
ποσότητα των προϊόντων για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή, παρασκευή, εισαγωγή
από τρίτες χώρες ή και αποθήκευση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
9. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και τα Λογότυπα δεν πρέπει να αναπαράγονται και να
δημοσιεύονται χωρίς την άδεια του GMCert.
10. Ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να διακόψει άμεσα τη χρήση των Εγγράφων
Πιστοποίησης όταν λήξει ο χρόνος ισχύος τους ή μετά την κάλυψη της αναγραφόμενης
ποσότητας της εκτιμώμενης παραγωγής στο Έντυπο Ποσοτικής Διαχείρισης Προϊόντων ή μετά
από αιτιολογημένη απαίτηση του GMCert (π.χ. ανάκληση πιστοποιητικού) και να επιστρέψει την
άδεια χρήσης σήματος και λογότυπου του GMCert.
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η επιχείρηση έχει σε κάθε χρονική στιγμή το δικαίωμα, εάν επιθυμεί, να αποποιηθεί της χρήσης
των Εγγράφων Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το
αίτημα της στον GMCert και να επιστρέψει τη χορηγηθείσα άδεια χρήσης σήματος και λογότυπου
του GMCert, καθώς και τα πιστοποιητικά.

14.

ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
1. Όταν ένας επιχειρηματίας πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα προϊόν που έχει παραγάγει,
παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει από άλλον επιχειρηματία δεν είναι σύμφωνο με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από το εν λόγω προϊόν
κάθε αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής είτε για να διαχωρίσει και να ταυτοποιήσει το
προϊόν. Μπορεί να το μεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά μόνον αφού
εξαλειφθούν οι αμφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν διατεθεί στην αγορά χωρίς αναφορά στη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής. Εάν υπάρχει παρόμοια αμφιβολία, ο επιχειρηματίας ενημερώνει άμεσα τον
GMCert. Ο GMCert μπορεί να απαιτήσει να μην διατεθεί το προϊόν στην αγορά με ενδείξεις της
βιολογικής μεθόδου παραγωγής μέχρι να βεβαιωθεί, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από
τον επιχειρηματία ή από άλλες πηγές, ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες.
2. Όταν ο GMCert έχει βάσιμες υπόνοιες ότι ένας επιχειρηματίας προτίθεται να διαθέσει στην
αγορά προϊόν που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει ένδειξη
βιολογικού τρόπου παραγωγής, μπορεί να ζητήσει από τον επιχειρηματία να μην διαθέσει
προσωρινά το προϊόν στην αγορά με αυτή την ένδειξη, για χρονικό διάστημα που ορίζει ο
GMCert και το οποίο δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Πριν λάβει αυτή την
απόφαση, ο GMCert δίνει στον επιχειρηματία την δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις
του. Η απόφαση αυτή συμπληρώνεται με την υποχρέωση να αφαιρεθεί από το προϊόν κάθε
αναφορά στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, εάν ο GMCert έχει τη βεβαιότητα ότι το προϊόν δεν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής. Εάν, όμως, η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί
εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η προαναφερθείσα απόφαση ακυρώνεται το αργότερο μέχρι τη
λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Ο επιχειρηματίας συνεργάζεται πλήρως με τον GMCert για να
εξαλειφθεί η υπόνοια. Την εν λόγω απόφαση την παίρνει ο Γενικός Διευθυντής. Η εξέταση
τέτοιου είδους υποθέσεων γίνεται το πολύ μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.

15.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΕΠ)
1. Σε περίπτωση που Επιχειρηματίας ενταγμένος στον GMCert

επιθυμεί να αλλάξει ΟΕΠ,

υποβάλλει αίτηση σε έναν εκ των υπολοίπων εγκεκριμένων ΟΕΠ της επιλογής του και
καταγγέλλει εγγράφως την ισχύουσα σύμβαση με τον GMCert, ενημερώνοντάς τον για τα
στοιχεία του νέου ΟΕΠ στον οποίον υποβλήθηκε η αίτηση.
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2.

Ο GMCert οφείλει να κάνει αποδεκτή την καταγγελία της ισχύουσας σύμβασης του

αιτούμενου επιχειρηματία, το αργότερο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή
της, εφόσον:
α) έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία που απορρέουν από τους
σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης Σύμβασης,
β) ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται σε προγραμματισμένο έλεγχο του GMCert.
γ) ο GMCert δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ευρημάτων που προέκυψαν από
έλεγχο του επιχειρηματία πριν από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης από αυτόν.
3. Ο ΟΕΠ, ο οποίος έχει δεχτεί αίτημα ένταξης από έναν επιχειρηματία, ζητά εγγράφως από τον
GMCert με τον οποίο ήταν συμβεβλημένος ο εν λόγω επιχειρηματίας, αντίγραφο του τηρούμενου
ατομικού φακέλου ελέγχου με τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ. αρίθ. 2543/1032402017 Υ.Α. , καθώς και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
αριθ. 2289/161795/19.12.2014 Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο GMCert οφείλει
να αποστείλει τους ανωτέρω φακέλους στον νέο ΟΕΠ εντός, το αργότερο, δύο (2) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης από τον GMCert.
4. Αν υφίστανται μια ή περισσότερες εκκρεμότητες της παρ. 2, ο GMCert ενημερώνει σχετικά
την επιχείρηση και τον νέο ΟΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταγγελία της
Σύμβασης. Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ του GMCert και
του επιχειρηματία, ο GMCert οφείλει να αποδέχεται την καταγγελία της σύμβασης εφόσον ο
επιχειρηματίας έχει προβεί σε προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.
5. Αφού παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των (10) εργασίμων ημερών της παρ. 2, εφόσον ο
GMCert

δεν βεβαίωσε εγγράφως τον αιτούντα επιχειρηματία ότι συντρέχει κώλυμα των περ.

(α’), (β’) και (γ΄) της παρ. 2 η μεταξύ τους σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο
GMCert υποχρεούται να διαβιβάσει τον τηρούμενο σε αυτόν φάκελο του επιχειρηματία στο «νέο»
ΟΕΠ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
6. Μετά την τεκμηριωμένη ημερομηνία άρσης των τυχόν εκκρεμοτήτων της παρ. 2, ο GMCert
οφείλει να κάνει αποδεκτή την καταγγελία της Σύμβασης, το αργότερο, εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών. Αφού παρέλθει η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών και ο GMCert
δεν αποστείλει το φάκελο, λύεται αυτοδίκαια η μεταξύ τους σύμβαση.
7.

Οι

ανωτέρω

αναφερόμενες

εμπλεκομένων μερών πρέπει

διαδικασίες

να γίνονται

αλληλογραφίας/επικοινωνίας

με τεκμηρίωση, ειδικότερα

μεταξύ

όσον αφορά

των
στις

ημερομηνίες διεκπεραίωσης για την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.
8. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στον νέο ΟΕΠ, αυτός ελέγχει τα στοιχεία και συνάπτει νέα
Σύμβαση με τον επιχειρηματία, το αργότερο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
αποστολή του φακέλου σε αυτόν.
9. Αν στην επιχείρηση έχουν επιβληθεί κυρώσεις για διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις από τον
GMCert, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αλλαγή του ΟΕΠ και η εφαρμογή τους
επιβλέπεται από τον νέο ΟΕΠ.
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10. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής,

ο επιχειρηματίας, βάσει των παραστατικών

εγγράφων που τηρεί στον φάκελο ελέγχου (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) υπολογίζει και
καταγράφει τις συγκεκριμένες παρτίδες ή/και ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που έχουν
ήδη διατεθεί στην αγορά. Στη συνέχεια υπολογίζει τα αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον νέο ΟΕΠ. Τα αποτελέσματα του παραπάνω
υπολογισμού καταγράφονται στο τηρούμενο σχετικό αρχείο και ελέγχονται για την ορθότητά
τους κατά τον έλεγχο από τον νέο ΟΕΠ.
11. Μετά την υπογραφή της νέας Σύμβασης, ο νέος ΟΕΠ προβαίνει εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της, στη διενέργεια φυσικού πλήρους ελέγχου, προκειμένου να
εκδοθεί νέο ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο μέσω της ΗΒΔ. Έως την έκδοση του νέου
αποδεικτικού εγγράφου εξακολουθεί να ισχύει το αποδεικτικό έγγραφο του προηγούμενου ΟΕΠ.
12.

Σε περίπτωση που ένας Επιχειρηματίας θέλει να αποχωρήσει από άλλον Οργανισμό

Πιστοποίησης και Ελέγχου και να ενταχθεί στον GMCert, ακολουθούνται τα όσα αναφέρονται
στις παραγράφους 15.1 έως 15.11, αλλά με την αντίστροφη πορεία.
13. Ένας Επιχειρηματίας που δε θέλει να συνεχίσει την πιστοποίησή του σε άλλον Οργανισμό
Πιστοποίησης και Ελέγχου, μπορεί να αποχωρήσει από τον GMCert:
α) Όταν λήξει το ιδιωτικό συμφωνητικό,
β) οικειοθελώς πριν τη λήξη του ιδιωτικού συμφωνητικού μετά από κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης στο Φορέα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι οικειοθελούς αποχώρησης.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GMCert ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Ο συμβαλλόμενος με τον GMCert επιχειρηματίας δικαιούται:
1. Να ζητήσει αιτιολογημένα, έως και δύο ημέρες πριν την πραγματοποίηση προγραμματισμένου
ελέγχου, την αλλαγή της ημερομηνίας όπως καθορίστηκε από το τμήμα ελέγχων του GMCert. Το
Τμήμα Ελέγχων δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόταση για την αλλαγή της ημερομηνίας. Σε
περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό, η νέα ημερομηνία που θα οριστεί δεν θα ξεπερνά τον ένα
(1) μήνα από την προηγούμενη.
2. Να ζητήσει αιτιολογημένα και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ελέγχου,
την αντικατάσταση ελεγκτή που έχει οριστεί από τον GMCert. Το αίτημα εξετάζεται και
εγκρίνεται/απορρίπτεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχων.
3. Να ζητήσει τα αποτελέσματα ή συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή ελέγχου στις
εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών
αναλύσεων.
4. Να διατυπώνει και να καταγράφει τις όποιες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του στην Έκθεση
Ελέγχου του GMCert που υπογράφει.
5. Να κάνει ένσταση εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών σχετικά με τα αποτελέσματα του
ελέγχου ή τυχόν επιπτώσεις σε αυτά από τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας πιστοποίησης.

17.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Ο κάτοχος των Εγγράφων Πιστοποίησης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς
σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις πώλησης των παραγόμενων προϊόντων, προσφορών,
συμφωνιών,

επιβεβαίωσης

παραγγελιών,

για

σκοπούς

προβολής

και

για

απόδειξη

της

συμμόρφωσης του συστήματος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από
τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του με την κείμενη κοινοτική και
εθνική νομοθεσία ως προς την οποία έχει πιστοποιηθεί.
2. Επιπλέον ο κάτοχος του λογότυπου του GMCert

έχει το δικαίωμα να τον χρησιμοποιεί για

επαγγελματικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συμφωνιών, επιβεβαίωσης
παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συμμόρφωσης των συγκεκριμένων
προϊόντων του με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

18.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Ο ενταγμένος Επιχειρηματίας υποχρεούται:
1. Να δηλώνει υπεύθυνα, ότι τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και η δήλωση με την
περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι πλήρη και αληθή.
2. Να κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και εγγράφως στον GMCert οποιαδήποτε
τροποποίηση αφορά τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
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3. Να γνωρίζει τους κανόνες και τις απαιτήσεις που διέπουν τη βιολογική παραγωγή και
αναφέρονται στους Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008, όπως
αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στην ΥΑ αριθ. 2543/103240/2017, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα
Κανονισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων του GMCert και να συμφωνεί ώστε να
συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς.
4. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων των Καν. (ΕΚ)
834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008, Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και της ΥΑ αριθ. 2543/103240/2017.
5. Να αποδέχεται σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης των Καν. (ΕΚ) 834/2007,
Καν. (ΕΚ) 889/2008 και Καν. (ΕΚ) 1235/2008, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, καθώς και της ΥΑ
αριθ. 2543/103240/2017, την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από το σύστημα
κυρώσεων της ΥΑ αριθ. 2543/103240/2017.
6. Να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων του για τις διαπιστωμένες
μη συμμορφώσεις και να διασφαλίζει, όπου απαιτείται, ότι αφαιρούνται από την επισήμανση και
τη διαφήμιση των προϊόντων αυτών ενδείξεις, όροι σήματα και λογότυποι, μέσω των οποίων
γίνεται μνεία στην μέθοδο της βιολογικής παραγωγής. Ακόμη θα πρέπει να αποστέλλει στον
GMCert το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εντολής απόσυρσης
από αυτόν των ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής, γραπτή τεκμηρίωση σχετικά
με τα ληπτέα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας απόσυρσης.
7. Να τηρεί ατομικό φάκελο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη με τα παρακάτω στοιχεία:
α) αντίγραφο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης με την οποία δεσμεύεται για την τήρηση
των διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 και του άρθρου 8 της ΥΑ
2543/103240-03.10.2017.
β) το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή παρασκευής, καθώς
και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
γ)

αντίγραφα

των

εκθέσεων

ελέγχων

και

των

πρακτικών

δειγματοληψιών

που

έχουν

πραγματοποιηθεί,
δ) την αλληλογραφία του επιχειρηματία με τον GMCert και με τις αρμόδιες Αρχές,
ε) τις τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, τις διορθωτικές ενέργειες και τις κυρώσεις που
επιβλήθηκαν,
στ) τις τυχόν άδειες παρέκκλισης που του έχουν δοθεί από την Αρμόδια Αρχή,
ζ) στην περίπτωση εισαγωγέα, τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών ελέγχου του άρθρου 13 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1235/2008 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες,
η) αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ,
θ) αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για τη νόμιμη
λειτουργία των επιχειρήσεων,
ι) ημερολόγιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, το οποίο υπογράφεται από τους ελεγκτές του
GMCert ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και
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ια) τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 66 του Κανονισμού 889/2008 (παραστατικά αγορών, πωλήσεων
κλπ.).
8. Να μην δυσχεραίνει τον έλεγχο στη μονάδα του. Στην περίπτωση που η διενέργεια ελέγχου στη
μονάδα

καθίσταται

αδύνατη

ή

δυσχεραίνεται

από

υπαιτιότητα

ή/και

κωλυσιεργία

του

Επιχειρηματία, αυτό λογίζεται ως άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία στην ΥΑ αρίθ. 2543/103240/2017 για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων.
9. Να εφαρμόζει τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) και να
πληροί όλες τις υπόλοιπες νομικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία
των αγροτικών του προϊόντων.
10. Να τηρεί τα προβλεπόμενα για τη δραστηριότητά του βιβλία, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.
11. Να δέχεται κάθε επιθεώρηση που ορίζει το τμήμα επιθεωρήσεων του GMCert.
12. Να παρέχει στον GMCert οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία για την επιθεώρηση ή
για τη διερεύνηση καταγγελιών.
13. Να επιτρέπει στους ελεγκτές του GMCert και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τη λήψη δειγμάτων, με
σκοπό την υποβολή τους σε ανάλυση για την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών
στη βιολογική παραγωγή, να

υπογράφει τα πρακτικά λήψης δειγμάτων για εργαστηριακές

αναλύσεις και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθούν
οι έλεγχοι και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα.
14. Να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στη μονάδα κατά τον
επιτόπιο έλεγχο και να επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του GMCert και στους
καθορισμένους

παρατηρητές, την

πρόσβαση

στους χώρους αποθήκευσης,

παραγωγής

ή

παρασκευής, στα λογιστικά ή άλλα βιβλία και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και παρέχει τις
ζητούμενες πληροφορίες για την ολοκλήρωση του ελέγχου.
15. Να συμφωνεί ότι οι εκπρόσωποι του GMCert και οι αντιπρόσωποι από τον Φορέα
Διαπίστευσης, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των ελεγκτικών οργάνων της Ε.Ε. θα έχουν ανεμπόδιστη
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που αφορά στο πεδίο πιστοποίησης και στα αρχεία του, χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση αν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας αυτών.
16. Να μην ζητήσει την αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας επίσκεψης ελέγχου εφόσον
πρόκειται για αιφνίδιο έλεγχο, παρά μόνο εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι
(π.χ. απουσία από την περιοχή).
17. Να συνυπογράφει κατά τον επιτόπιο έλεγχο στη μονάδα τα έντυπα που του επιδεικνύονται
από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του GMCert και να καταγράφει τις τυχόν επιφυλάξεις του σε
περίπτωση διαπίστωσης και καταγραφής μη συμμορφώσεων από τον ελεγκτή του GMCert ή/και
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του για τον τρόπο διεξαγωγής του
ελέγχου ή/και της δειγματοληψίας. Η άρνηση συνυπογραφής των εντύπων του GMCert
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θεωρείται ως άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται σύμφωνα με τη προβλεπόμενη
διαδικασία στα αρμόδια όργανα για τη επιβολή κυρώσεων.
18. Εάν παρέχει

αντίγραφα

των εγγράφων πιστοποίησης σε

άλλους, αυτά

πρέπει

να

αναπαράγονται στο σύνολό τους.
19. Να μη χρησιμοποιεί κατά τρόπο µη νόμιμο ή παραπλανητικό τα πιστοποιητικά που του
χορηγεί ο GMCert και να μη χρησιμοποιεί την πιστοποίηση των προϊόντων του με τρόπο που να
δυσφημεί τον GMCert.
20. Να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του GMCert οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό παράγει ο
ίδιος µε αναφορά στον GMCert και τη σχετική πιστοποίηση. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να
ζητάει την έγκριση του GMCert, σε περίπτωση που κάνει αναφορά στην πιστοποίησή του στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης με έγγραφα, μπροσούρες ή διαφημιστικό υλικό.
21. Να δηλώνει στις εμπορικές συναλλαγές του µε τρίτους µόνο τα προϊόντα που πιστοποιούνται
σύμφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.
22. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του GMCert σχετικά με τη χρήση των σημάτων
συμμόρφωσης και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το πιστοποιημένο προϊόν.
23. Να τηρεί αρχείο παραπόνων σχετικά με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της πιστοποίησης και
να θέτει το αρχείο αυτό στη διάθεση του GMCert όποτε του ζητηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να
διερευνά τις αιτίες των παραπόνων και να παίρνει μέτρα τα οποία και καταγράφει, για την άρση
των παραπόνων και τις όποιες αλλαγές προκύπτουν στο προϊόν και οι οποίες επηρεάζουν τη
συμμόρφωση του προϊόντος με τις προδιαγραφές της πιστοποίησης.
24. Να αποδέχεται να ενημερώνει τον GMCert για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες
θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των προϊόντων που λαμβάνει από άλλους επιχειρηματίες ή
υπεργολάβους.
25. Να ενημερώνει άμεσα τον GMCert, για τα αποτελέσματα/ευρήματα ελέγχου από εξωτερικούς
αρμόδιους Φορείς και άλλες αρχές όπως ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π., για περιπτώσεις
ανάκλησης

προϊόντος,

για

αλλαγές

σε

προσωπικό

που

καταλαμβάνει

κρίσιμες

για

τη

δραστηριότητά του θέσεις και για σημαντικές μεταβολές σε μεθόδους παραγωγής και προϊόντα.
Επίσης, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις εν λόγω καταγγελίες και τυχόν ελλείψεις που
βρέθηκαν σε προϊόντα που επηρέαζαν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και
τεκμηριώνει για τις ενέργειες που λήφθηκαν.
26. Να αποδέχεται, σε περίπτωση που οι τυχόν υπεργολάβοι του ελέγχονται από άλλο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕΠ), την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του GMCert και του ΟΕΠ
των υπεργολάβων του.
27. Να αποδέχεται τη διαβίβαση του φακέλου ελέγχου του ή/και των υπεργολάβων του σε άλλον
φορέα σε περίπτωση μεταγραφής.
28. Να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον GMCert σε περίπτωση που θελήσει να αποσυρθεί από
το σύστημα ελέγχου και να αποδέχεται το γεγονός ότι ο φάκελος ελέγχου του θα διατηρηθεί στον
GMCert για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
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29. Στην περίπτωση ανάκλησης των πιστοποιητικών ή διακοπής της πιστοποίησης, να διακόπτει
πάραυτα τη χρήση του διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά
και να επιστρέφει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποίησης στον GMCert.
30. Να καταβάλει ετησίως το συμφωνηθέν ποσό για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των
προϊόντων του από τον GMCert.
31. Να ενημερώνει τον GMCert για την επικείμενη εισαγωγή ή και εξαγωγή βιολογικών
προϊόντων από ή σε τρίτες χώρες, καθώς και να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωσή τους.
32. Να υποβάλει αίτημα μεταγραφής σε νέο ΟΕΠ σε περίπτωση που γίνει ανάκληση της έγκρισης
λειτουργίας του GMCert.
19.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ GMCert
1. Ο GMCert πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους με τρόπο αντικειμενικό, εχέμυθο
και αμερόληπτο.
2. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του GMCert που συμμετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη μόρφωση και εμπειρία και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των
διαδικασιών, των κανονισμών και της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας του GMCert.
3. Ο GMCert έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των
ελεγκτών, της οργάνωσης του ελέγχου και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά με τη
συμμόρφωση του συστήματος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και
αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.
4. Ο GMCert παρέχει οδηγίες στις ομάδες ελέγχου και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης
στην εφαρμογή των απαιτήσεων της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των
κανονισμών.
5. Ο GMCert γνωστοποιεί στον ελεγχόμενο κάθε φορά τη σύνθεση της ομάδας ελέγχου και
προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους ή μελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογημένα.
6.

Σε

περίπτωση

που

συμβεβλημένος

επιχειρηματίας

αντικειμενικότητα συγκεκριμένου ελέγχου, ο GMCert

τεκμηριώσει

παράπονα

για

την

προβαίνει σε νέο έλεγχο με έξοδα του

επιχειρηματία και διαφορετική σύνθεση ομάδας ελέγχου. Στην περίπτωση δικαίωσης του
επιχειρηματία ο GMCert αναλαμβάνει τα έξοδα του ελέγχου.
7. Ο GMCert παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη διενέργεια ελέγχου δεύτερου μέρους.
8. Τα χορηγούμενα από τον GMCert πιστοποιητικά ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Ο GMCert δεν είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή
αναγνωρίζουν εν μέρει τα χορηγηθέντα πιστοποιητικά και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που
εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα της πιστοποιημένης
επιχείρησης.
10.

Ο

GMCert

διατηρεί

κατάλογο

ενταγμένων

μονάδων,

πιστοποιημένων προϊόντων.
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11. O GMCert διακόπτει τη διαδικασία πιστοποίησης, σε περίπτωση που επιχειρηματίας
προσπαθήσει καθ’ οιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει την κρίση του Επιθεωρητή ή του αρμοδίου για
χορήγηση πιστοποίησης προσώπου (π.χ. με απειλές ή δωροδοκία), λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα και ενημερώνει σχετικά εγγράφως το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης.
12. Ο GMCert διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης ανάκλησης της χορηγηθείσας πιστοποίησης,
εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Επιχειρηματίας έχει αποδεδειγμένη σχέση οποιασδήποτε μορφής με τον
ελεγκτή που επιθεωρεί τη μονάδα του ή/και με το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την απόφαση
συμμόρφωσης.
13. O GMCert δύναται να προβεί σε διακοπή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, όταν
ένας Επιχειρηματίας δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους
του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μετά από δύο συνεχόμενες έγγραφες ειδοποιήσεις που απέχουν η
πρώτη από την δεύτερη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και που έχουν γίνει
με απόδειξη. Η δεύτερη ειδοποίηση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες πριν την λήξη του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που ο GMCert δεν
προβεί στη διακοπή της σύμβασής του με τον επιχειρηματία, θεωρείται ότι αναλαμβάνει με
ευθύνη του τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του ελέγχου και πιστοποίησης προς το εν
λόγω επιχειρηματία, με ρύθμιση ή/και πίστωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
14. Ο GMCert δύναται να απορρίψει αίτηση επιχειρηματία, αν από την ανασκόπησή της προκύψει
ότι τίθεται σε κίνδυνο η αμεροληψία και ακεραιότητά του. Τεκμηριωμένη απάντηση με τους
λόγους απόρριψης αποστέλλεται στον αιτούντα.
15. Ο GMCert γνωστοποιεί στον επιχειρηματία τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως
ισχύουν και τον κανονισμό λειτουργίας του καθώς και κάθε προσθήκη ή/ και τροποποίηση που γίνεται σ' αυτούς.
16.

Ο

GMCert

διενεργεί

τους

ελέγχους

της

παρ.

1

του

άρθρου

18

της

ΥΑ

αριθ.

2543/103240/2017 σύμφωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης κινδύνου.
17. Ο GMCert παρέχει επίσημα αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία βεβαιώνεται: α) Η τήρηση από
τον επιχειρηματία των διατάξεων των Καν.(ΕΚ) 834/2007, Καν.(ΕΚ) 889/2008 και Καν.(ΕΚ)
1235/2008, σύμφωνα με την περ. (α’) της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΥΑ αριθ. 2543/103240/2017
του ΥΠΑΑΤ και β) Η σήμανση των παραγομένων προϊόντων ως βιολογικά, η οποία γίνεται όπως
καθορίζεται στους Καν.(ΕΚ)834/2007, Καν.(ΕΚ)889/2008 και Καν.(ΕΚ) 1235/2008 και στην
εθνική νομοθεσία, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
18. Ο GMCert δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών
από ελαττωματικά προϊόντα της επιχείρησης.
19. Ο GMCert ενημερώνει την ΗΒΔ σχετικά με τα στοιχεία της δραστηριότητας του επιχειρηματία
που αναφέρονται στην ΥΑ αριθ.2289/161795, (ΦΕΚ 3464/2014 , Β΄) όπως κάθε φορά
τροποποιείται και ισχύει.
20. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο ελεγκτής διαπιστώσει μη συμμορφώσεις που αφορούν
σε άλλες ενωσιακές ή/και εθνικές διατάξεις πέραν των διατάξεων για τη βιολογική παραγωγή,
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ιδίως διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον
έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων και οι οποίες
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του ΥΑΑΤ ή/και άλλων Υπουργείων, ο GMCert
ενημερώνει άμεσα και γραπτώς σχετικά με τα ευρήματα αυτά την Αρμόδια Αρχή.
21. Τηρεί ανά ελεγχόμενο επιχειρηματία φάκελο ελέγχου για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ο οποίος
περιέχει:
α) την αίτηση-δήλωση ένταξης του επιχειρηματία,
β) ένα αντίγραφο της Σύμβασης,
γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 63, της παρ. 3 του άρθρου 65 και των
άρθρων 70, 74, 80, 82, 86 και 88 του Κανονισμού 889/2008,
δ) το σύνολο των προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής ή παραγωγής ή παρασκευής καθώς
και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
ε) τις εκθέσεις ελέγχων,
στ) τα πρακτικά δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί στον εν λόγω επιχειρηματία εν και
τα αποτελέσματά τους,
ζ) τα έγγραφα αποφάσεων πιστοποίησης,
η) τα εκδοθέντα αποδεικτικά έγγραφα,
θ) τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, επιβληθείσες κυρώσεις καθώς και τις διορθώσεις και
διορθωτικές ενέργειες που επιβλήθηκαν για την άρση των επιπτώσεων,
ι) τη σχετική με τους ελέγχους αλληλογραφία με τον επιχειρηματία και τις Αρμόδιες Αρχές και
ια) στην περίπτωση εισαγωγέα, τα φωτοαντίγραφα των Πιστοποιητικών Ελέγχου του άρθρου 13
του Κανονισμού (ΕΚ) 1235/2008 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
22. Ο GMCert ανταλλάσει πληροφορίες με άλλους ΟΕΠ, καθώς και με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και
την Αρμόδια Αρχή, σε εφαρμογή του άρθρου 92 του Καν. (ΕΚ) 889/2008.
23. Ο GMCert σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης από το
Ε.ΣΥ.Δ., ενημερώνει γραπτά του παραγωγούς το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης από το Ε.ΣΥ.Δ.
24. Ο GMCert σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισής του από το ΥΑΑΤ ενημερώνει
γραπτά του παραγωγούς για την υπουργική απόφαση αναστολής της έγκρισής του εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
25. Ο GMCert σε περίπτωση αναστολής της έγκρισής του:
α) Δεν δύναται να συνάψει Συμβάσεις Ένταξης νέων Επιχειρηματιών στο Σύστημα Ελέγχου.
β) Δεν δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις υφιστάμενων Συμβάσεων Ένταξης στο Σύστημα
Ελέγχου.
γ) Δεν δύναται να διενεργεί ελέγχους και να εκδίδει αποδεικτικά έγγραφα μέσω της ΗΒΔ.
δ) Υποχρεούται να διεκπεραιώνει τυχόν αιτήματα συμβεβλημένων επιχειρηματιών για την αλλαγή
ΟΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 15. του παρόντος Κανονισμού.
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26. Ο GMCert σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισής του, υποχρεούται να διεκπεραιώσει τα
αιτήματα των επιχειρηματιών που έχουν ενεργή σύμβαση ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου μαζί του
για τη μεταγραφή τους σε άλλον ΟΕΠ εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα. Οι
επιχειρηματίες που δεν υποβάλλουν αίτημα μεταγραφής σε άλλον ΟΕΠ στο χρονικό αυτό
διάστημα, παύουν να είναι ενταγμένοι στο Σύστημα Ελέγχου για τη βιολογική γεωργία.
27. Ο GMCert σε περίπτωση οικειοθελούς παύσης της λειτουργίας του, ενημερώνει γραπτά τους
παραγωγούς

τουλάχιστον

ένα

(1)

μήνα

πριν

την

προγραμματισμένη

παύση

ώστε

να

διεκπεραιώσει τα αιτήματά τους για μεταγραφή σε άλλον ΟΕΠ.
28. Ο GMCert σε περίπτωση οικειοθελούς παύσης της λειτουργίας του, παραδίδει στον ΕΛ.Γ.Ο.
ΔΗΜΗΤΡΑ τα τηρούμενα αρχεία των επιχειρηματιών που δεν έχουν υποβάλει αίτημα για
μεταγραφή σε άλλον ΟΕΠ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την προγραμματισμένη παύση.

20.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο GMCert μπορεί να προβεί σε ανάκληση/αναστολή των χορηγηθέντων εγγράφων
πιστοποίησης ως αποτέλεσμα επιβολής κύρωσης. Την απόφαση για ανάκληση των πιστοποιητικών
τη λαμβάνει ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης του GMCert.
2. Εφόσον ο ελεγκτής του GMCert καταγράψει μη συμμορφώσεις στο πρακτικό ελέγχου, απαιτεί
από τον ελεγχόμενο επιχειρηματία να προτείνει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες/διορθώσεις
(ΠΡ) αποστέλλοντας τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά εντός χρονικού
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση που ο
επιχειρηματίας αποτύχει εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος να άρει την μη
συμμόρφωση, τότε αυτή λογίζεται ως παρατυπία.
3.

Μετά

την

καταγραφή

από

τον

ελεγκτή

του

GMCert

των

διαπιστωθεισών

παρατυπιών/παραβάσεων στην Έκθεση Ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις στους Επιχειρηματίες. Οι
κυρώσεις αυτές καταγράφονται στην Απόφαση Συμμόρφωσης στην οποία αναγράφονται επιπλέον
οι κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση υποτροπής για κάθε διαπιστωθείσα περίπτωση μη
συμμόρφωσης.
4. Εν συνεχεία, ο επιχειρηματίας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής
της απόφασης μη συμμόρφωσης αποστέλλει στον GMCert τις απαραίτητες διορθώσεις που
πρόκειται να πραγματοποιήσει, καθώς και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες που προτείνει
με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
5. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης αξιολογεί τις προτεινόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους, και εφόσον αυτές κριθούν αποδεκτές,
αναλαμβάνει την επίβλεψη υλοποίησής τους, εντός του καθορισμένου από τον επιχειρηματία
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Αν οι διορθώσεις και οι διορθωτικές ενέργειες δεν γίνουν
αποδεκτές καθώς επίσης και στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν τις αποστείλει, ο
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Υπεύθυνος Πιστοποίησης επιβάλλει στον επιχειρηματία τις απαραίτητες διορθώσεις, καθώς και τις
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και καθορίζει τον χρόνο υλοποίησής τους.
6. Αν ο επιχειρηματίας αποτύχει να υλοποιήσει τις διορθώσεις ή/και τις διορθωτικές ενέργειες
εντός του καθορισμένου σύμφωνα με την 20.4 χρονικού διαστήματος, αυτό θεωρείται υποτροπή
της συγκεκριμένης μη συμμόρφωσης και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.
7. Με κριτήριο τη σοβαρότητά τους οι μη συμμορφώσεις διακρίνονται σε:
Α) Αποκλίσεις, που είναι οι μη συμμορφώσεις που αφορούν στη μη τήρηση των απαιτήσεων της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία σε ήσσονος σημασίας ζητήματα τα
οποία δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων και δεν επιφέρουν την
επιβολή κυρωτικών μέτρων στους επιχειρηματίες. Οι διενεργούντες τον έλεγχο καταγράφουν τις
διαπιστωθείσες αποκλίσεις στο πρακτικό ελέγχου και απαιτούν από τον ελεγχόμενο επιχειρηματία
να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού
διαστήματος ώστε να αναιρούνται τα αίτια που τις προκάλεσαν. Στην περίπτωση που ο
επιχειρηματίας δεν συμμορφώνεται προς τις συστάσεις των διενεργούντων τον έλεγχο εντός του
καθορισμένου χρονικού διαστήματος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία.
Β) Παρατυπίες, που είναι οι μη συμμορφώσεις που αφορούν στη μη τήρηση των απαιτήσεων
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία και επηρεάζουν την ακεραιότητα
των προϊόντων ως βιολογικών, χωρίς όμως παρατεταμένα και διαρκή δυσμενή αποτελέσματα
όσον αφορά στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην αποτελεσματικότητα του
συστήματος ελέγχου. Οι ανωτέρω μη συμμορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και
δόλιες πράξεις.
Γ) Παραβάσεις, που είναι οι μη συμμορφώσεις που αφορούν τη μη τήρηση των απαιτήσεων της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία και επηρεάζουν την ακεραιότητα των
προϊόντων ως βιολογικών, έχοντας παρατεταμένα και διαρκή δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά
στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου.
8. Επιπλέον, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:


Υποτροπή νοείται η επανάληψη της ίδιας μη συμμόρφωσης εντός δύο (2) ετών από τη
χρονική στιγμή που αυτή διαπιστώθηκε και καταγράφηκε σε σχετική έκθεση ελέγχου.



Διορθώσεις νοούνται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ελεγχόμενο
με στόχο την άρση των επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει οι διαπιστωθείσες μη
συμμορφώσεις.



Διορθωτικές ενέργειες νοούνται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον
ελεγχόμενο με στόχο την αποφυγή επανάληψης των διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων.

9. Αναλυτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις αναφέρονται στον
Κατάλογο μη Συμμορφώσεων & Κυρώσεων του GMCert, ο οποίος διατίθεται μαζί με τον παρόν
Κανονισμό σε όλες τις συμβεβλημένες Επιχειρήσεις.
10.Οι κυρώσεις, γνωστοποιούνται γραπτώς από τον GMCert στο συμβεβλημένο επιχειρηματία.
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11. Σε περίπτωση ανάκλησης του εγγράφου πιστοποίησης, αυτή κοινοποιείται εγγράφως στον
επιχειρηματία ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει στον GMCert όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα
Πιστοποιητικά, τα Σήματα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας και το
λογότυπο του GMCert.
12. Στην περίπτωση που ανιχνεύονται μη επιτρεπόμενα προϊόντα και ουσίες σε ένα αγροτεμάχιο
ενός επιχειρηματία α, ο GMCert προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να διερευνηθεί αν πρόκειται
για χρήση από την πλευρά του επιχειρηματία ή επιμόλυνση. Αν από την αξιολόγηση προκύψει ότι
η ανίχνευση οφείλεται σε χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών από τον επιχειρηματία, τότε
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε όλα τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται το ίδιο
φυτικό είδος.
13. Όταν διαπιστώνεται κατάφωρη παράβαση ή παράβαση με παρατεταμένο αποτέλεσμα, ο
GMCert απαγορεύει στην ενεχόμενη επιχείρηση να εμπορεύεται προϊόντα με μνεία της
βιολογικής μεθόδου παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση, για περίοδο που θα
συμφωνείται με την αρμόδια αρχή.
21.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κατά των αποφάσεων του GMCert για θέματα πιστοποίησης και επιβολής κυρώσεων, ο
εκάστοτε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στον GMCert εντός δεκαπέντε εργάσιμων (15)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.
2. Τις περιπτώσεις ενστάσεων εξετάζει η Επιτροπή Ενστάσεων. Ο επιχειρηματίας ενημερώνεται
σχετικά με τα μέλη της Επιτροπής που θα εξετάσουν την ένσταση και διατηρεί το δικαίωμα της
τεκμηριωμένης αίτησης για την απομάκρυνση μέλους της. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης
το μέλος αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος που διατηρεί την ανεξαρτησία του από την
υπό εξέταση περίπτωση.
3. Η τελική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία της ένστασης και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική.
4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων επί των Ενστάσεων είναι τεκμηριωμένες και η επιβολή
τους υποχρεωτική και από τα δύο μέρη. Ο προσφεύγων, καθώς και κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο
μέλος ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους.
5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων ισχύει η προηγούμενη απόφαση
του GMCert.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Ο GMCert τηρεί ενήμερο κατάλογο ενταγμένων επιχειρήσεων ο οποίος περιλαμβάνει την
επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση και το πεδίο πιστοποίησης.
2. Ο GMCert τηρεί κατάλογο νεοεισαχθέντων και διαγραφέντων επιχειρήσεων.
3.Ο GMCert παρέχει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, σχετικά με την εγκυρότητα μιας
δεδομένης πιστοποίησης.

23.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η μη τήρηση των οικονομικών όρων από τον συμβεβλημένο επιχειρηματία αποτελεί αιτία
μονομερούς λύσης της συνεργασίας, μη χορήγησης πιστοποιητικού ή/και βεβαιώσεων και
ανάκλησης/αναστολής του χορηγηθέντος πιστοποιητικού .
2. Οι τιμοκατάλογοι που τηρούνται και εφαρμόζονται από τον GMCert, είναι διαθέσιμοι σε κάθε
ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεως.

24.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Ο παρών Κανονισμός Υπηρεσιών Πιστοποίησης του GMCert μπορεί να υποστεί αλλαγές,
τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, μόνο κατόπιν έγκρισης του Γενικού
Διευθυντή του GMCert.
2. Οι προβλεπόμενες αλλαγές, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται με
κάθε

πρόσφορο

μέσο

(ενημέρωση

Α.Σ.Π.,

προσωπικού

και

εξωτερικών

συνεργατών,

αλληλογραφία με ομάδες και συνεταιρισμούς παραγωγών, φορείς καταναλωτών, ιστοσελίδα) και
η έκφραση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών αξιολογείται από τον Υ.Δ.Π.
3. Οι αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται στους πελάτες που έχει χορηγηθεί Έγγραφο
Πιστοποίησης, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής των στις καινούργιες απαιτήσεις.
4. Σε περιπτώσεις διαφωνίας συμβεβλημένου επιχειρηματία με τις παραπάνω αναφερόμενες
αλλαγές, εκείνος μπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας με τον GMCert.
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