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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
 

1. Ορισμοί 

1.1 Απόκλιση νοείται η ήσσονος σημασίας μη συμμόρφωση που αφορά 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. 

1.2 Παρατυπία νοείται η μείζονος σημασίας μη συμμόρφωση που αφορά στη μη τήρηση των απαιτήσεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία επηρεάζει 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. Η ανωτέρω μη συμμόρφωση δεν οφείλεται σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις. 

1.3 Παράβαση νοείται η κρίσιμης σημασίας μη συμμόρφωση που αφορά τη μη τήρηση των απαιτήσεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία επηρεάζει την ακεραιότητα των προϊόντων ως βιολογικών, έχοντας παρατεταμένα και διαρκή 

δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου. 

1.4 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. 

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

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

1.7  

 

2. Χειρισμός Μη Συμμορφώσεων 

2.1 Εφόσον ο ελεγκτής του GMCert καταγράψει μη συμμορφώσεις στο πρακτικό ελέγχου, απαιτεί από τον ελεγχόμενο επιχειρηματία να προτείνει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες/διορθώσεις (ΠΡ) εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με 

την βαρύτητα των επιπτώσεων τους. Το χρονικό αυτό διάστημα, δεν πρέπει να 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. 

2.2 Εφόσον ο ελεγκτής του GMCert καταγράψει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες/παραβάσεις στο πρακτικό ελέγχου, τότε επιβάλλονται κυρώσεις στους Επιχειρηματίες. Οι κυρώσεις αυτές έχουν ως εξής: 

α) Υποβιβασμός Πιστοποίησης Προϊόντος (ΥΠΠ): 

Αφορά συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντος του Επιχειρηματία που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση και μπορεί να προέρχεται: 

αα) από μεταποίηση, 

ββ) από την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων αγροτεμαχίων, 

γγ) από την παραγωγή των ζώων συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών, 

δδ) από την παραγωγή φυκιών, 

εε) από την παραγωγή ζυμών και 

στ) από εισαγωγή από Τρίτη χώρα. 

Ο υποβιβασμός της πιστοποίησης των προϊόντων από βιολογικά ή μεταβατικού σταδίου σε συμβατικά περιλαμβάνει την αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους. Η διαδικασία ΥΠΠ πρέπει να ολοκληρώνεται από τον υπεύθυνο 

επιχειρηματία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης επιβολής κυρώσεων από τον ΟΕΠ, με τη διαβίβαση σε αυτόν σχετικής τεκμηρίωσης. 

β) Υποβιβασμός σταδίου πιστοποίησης αγροτεμαχίου(ων) (ΥΠΑ) ή ζώων (ΥΠΖ): 

Τα αγροτεμάχια ή τα ζώα υποβιβάζονται σε συμβατικά και επιβάλλονται εκ νέου οι περίοδοι μετατροπής που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 848/2018. 

γ) Μερική αναστολή της Πιστοποίησης (ΜΑΠ):  

Απαγορεύεται στην επιχείρηση η εμπορία μιας ή περισσοτέρων παρτίδων προϊόντος ή/και του συνόλου της παραγωγής με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής. 

δ) Αναστολή της πιστοποίησης (ΑΠ): 

Απαγορεύεται στην επιχείρηση η εμπορία όλων των προϊόντων με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής για χρονικό διάστημα διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, χωρίς να διακόπτεται η σύμβαση μεταξύ του επιχειρηματία και του GMCert. 

ε) Ανάκληση πιστοποίησης (ΑΝΠ) 

Ανάκληση της πιστοποίησης και απαγόρευση της επιχείρησης της εμπορίας προϊόντων με αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής τους, για χρονικό διάστημα διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, με ταυτόχρονη διακοπή της σύμβασης του επιχειρηματία με 

τον GMCert. Σε επιχειρηματία στον οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση της ανάκλησης της πιστοποίησής του, απαγορεύεται να συνεργαστεί με άλλον εγκεκριμένο ΟΕΠ πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω κύρωσης. 
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