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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
 
 

Άρθρο 1 
Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού 

 
Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην 

ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο  γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθώλ πξντόλησλ κε ηε βηνινγηθή 
κέζνδν, ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ACERT Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ.,  θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη 
ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ. 
 

Άρθρο 2 
Ο ΟΕΠ Ελέγσος και Πιζηοποίηζηρ ACERT A.E. 

 
1. Ο ΟΔΠ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ACERT Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ. (ζην εμήο 

θαινύκελνο ACERT ή απιώο ΟΔΠ) ηδξύζεθε ην 2005 κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Ζ ACERT δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηνλ Έιεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ. 

2.  ηόρνη ηεο ACERT: 
 Ζ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 
 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 Ζ δηαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο πςειήο πνηόηεηαο ηξνθίκσλ πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ  
 Ζ πξνώζεζε ελόο αμηόπηζηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 
3. Αξρέο Ιεηηνπξγίαο ηεο ACERT: 
α. Δκπηζηεπηηθόηεηα-Δρεκύζεηα 

Ζ ACERT αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, απόξξεηεο. Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηεο ACERT 
θαη ηξίηνπ κέξνπο γίλεηαη θαηόπηλ γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ελεκέξσζεο ηεο 
επνπηεύνπζαο θαη ειέγρνπζαο αξρήο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε επηρείξεζε ιακβάλεη γλώζε γηα ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη.   

β. Ακεξνιεςία-Αληηθεηκεληθόηεηα 
Ζ ACERT δελ εκπιέθεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ζρεδηαζκό θαη πξνώζεζε πξντόλησλ ηνπ ηύπνπ πνπ 

πηζηνπνηεί. Δπίζεο, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Σν πξνζσπηθό θαη νη 
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ACERT, είλαη ειεύζεξνη από θάζε εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη άιινπ είδνπο 
πίεζε πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο. Ζ ACERT παξέρεη ζηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηύπνπ. Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο ACERT ειέγρεηαη από ηελ επνπηεύνπζα θαη ειέγρνπζα 
αξρή. ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ειέγρνληαη από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο (Δ.Δ.Α.) 
ε νπνία απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηεο ACERT πξνο όια ηα  
ελδηαθεξόκελα κέξε, ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην όξγαλν εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ζπλεδξηάδεη κηα θνξά 
(1) ηνλ ρξόλν, ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Α.. Ζ ζύλζεζή ηεο είλαη ηέηνηα ώζηε λα 
κελ θπξηαξρεί θαλέλα αηνκηθό ζπκθέξνλ, ελώ ηαπηόρξνλα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 
ζεκαληηθά ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ. Πέξαλ ηνπ ειεγθηηθνύ ηεο έξγνπ, ε Δ.Δ.Α. ζπλεηζθέξεη ζηε 
δεκηνπξγία πνιηηηθήο θαη αξρώλ όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο.  

γ. Γηαθάλεηα  
Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ε ACERT εθαξκόδεη, εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα, κέζα από ζεηξά 

δεκνζηεύζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε όινη νη ελδηαθεξόκελνη. Οη δεκνζηεύζεηο  
πεξηιακβάλνπλ εθηόο ησλ άιισλ ηνλ παξόληα Θαλνληζκό Πηζηνπνίεζεο θαη ηα παξαξηήκαηα απηνύ, 
Σηκνθαηαιόγνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη 
Κεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθα θαη όζεο πιεξνθνξίεο 
απαηηνύληαη από ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο, έηζη ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ACERT, έλαληη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

δ. Ο ΟΔΠ δύλαηαη λα κελ πξνρσξήζεη ζε πηζηνπνίεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο, νηη δηαθπβεύεηαη ε αζθάιεηα ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο θαη 
παξαβηάδεηαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ. 

ε. Οη απαηηήζεηο, ε αμηνιόγεζε θαη ε απόθαζε γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ΟΔΠ πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα εθείλα 
πνπ ζρεηίδνληαη ξεηά κε ην εμεηαδόκελν αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο. 

 
 

Άπθπο 3 
Οπιζμοί 

 
«Κανονιζμοί»: Θαλνληζκόο (ΔΘ) αξηζ. 834/2007 θαη Θαλνληζκόο (ΔΘ) αξηζ. 889/2008 πεξί βηνινγηθνύ ηξόπνπ 
παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ  ζηα γεσξγηθά πξντόληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. 
«Οπγανιζμόρ Ελέγσος και Πιζηοποίηζηρ»: Ο ΟΔΠ ACERT Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ. 
«Αποδεικηικό έγγπαθο»: Έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεη ε ACERT Α.Δ. γηα ρξήζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 
παξόληνο. Σν απνδεηθηηθό έγγξαθν αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη ηα πξντόληα ηα νπνία 
αλαγξάθνληαη ζε απηό θαη ππνδεηθλύεη όηη ε επηρείξεζε παξάγεη ή/θαη παξαζθεπάδεη ή/θαη εηζάγεη ηα πξντόληα 
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκώλ 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. 



 

ICS-BIO-D1.16/24/010320 ζ.2.12 

 

 «Μη ςμμόπθωζη»: Ζ απνπζία, ή ε απνηπρία εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο, ελόο ή πεξηζζόηεξσλ απαηηήζεσλ 
ησλ Θαλνληζκώλ 834/2007 θαη 889/2008, ή ησλ απαηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο ηεο ACERT Α.Δ., ή κηα θαηάζηαζε ε 
νπνία ζα κπνξνύζε, βάζεη δηαζέζηκσλ αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ, λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιία σο πξνο ηε 
ζπκκόξθσζε ηνπ πξντόληνο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνύ βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε πηζηνπνίεζε. 
«ήμα»: Σν λόκηκα θαηνρπξσκέλν ζύκβνιν ην νπνίν ρνξεγεί ε ACERT Α.Δ. γηα ρξήζε ζύκθσλα κε ηνλ 
Θαλνληζκό Υξήζεο εκάησλ θαη ην νπνίν ππνδεηθλύεη όηη ε δξαζηεξηόηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ην πξντόλ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Θαλνληζκνύο 834/2007 θαη 889/2008.  
 

Άπθπο 4 
Διαδικαζία ένηαξηρ, Χοπήγηζη και Επιηήπηζη Πιζηοποίηζηρ 

 
Α) Ζ Γηαδηθαζία έληαμεο πεξηιακβάλεη: 
1. Αίηηζη:  

Γηθαίσκα αίηεζεο έρνπλ όιεο νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο. Ο ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηνλ 
ΟΔΠ, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΔΠ (www.a-cert.org), ηνλ θάθειν ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη: 
α) ηνλ Θαλνληζκό Πηζηνπνίεζεο,  
β) Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο, ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε 
επηζπκεί, 
γ) Σηκνθαηάινγν ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε επηζπκεί. 
δ) ην έληππν Αίηεζε ‘Έληαμεο,  
ε) ην έληππν Γήισζε-Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο, ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε 
επηζπκεί, θαη όζα έληππα  ηεο  ACERT ζπλδένληαη κε ηε Γήισζε-Πεξηγξαθή.  
Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΔΠ δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη Θαλνληζκνί  834/2007 θαη 889/2008, 
1804/1999, 1788/2001, 1452/2003, 392/2004, ε  ΤΑ κε αξηζκό 2543/103240/03.10.2017 γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία θαη ε εθαξκνζηηθή ΤΑ 
336650/29.12.2006 πνπ κπνξνύλ θαη λα απνζηαινύλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε έληππε κνξθή. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε ην θόζηνο απνζηνιήο βαξύλεη ηνλ παξαιήπηε. 
Ο ελδηαθεξόκελνο ζπκπιεξώλεη θαη θαηαζέηεη ζηελ ACERT A.E. ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία δ) θαη 
ε). 
Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο (κείσζεο ή επέθηαζεο) ηνπ αληηθεηκέλνπ 
πηζηνπνίεζεο.  
ε εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008 ν ΟΔΠ 
πξαγκαηνπνηεί έιεγρν επαιήζεπζεο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, όπσο απηή έρεη δεισζεί, 

θαη ζπληάζζεη έθζεζε, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ηπρόλ ειιείςεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ. Ζ 
έθζεζε ππνγξάθεηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία θαη από ηνλ ΟΔΠ. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε πνπ αηηείηαη ηελ έληαμή ηεο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 
ηεο ACERT, έρεη πηζηνπνηεζεί από άιινλ εγθεθξηκέλν ΟΔΠ, ηόηε ε ACERT δεηά, από ηνλ ΟΔΠ, αληίγξαθν ηνπ 
ηεξνύκελνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ειέγρνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ 
2543/103240/03.10.2017, θαζώο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
αξηζ.2289/161795/19.12.2014 Απόθαζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Θαηόπηλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 
πηζηνπνίεζεο όπσο θαη ζε πεξηπηώζεηο έληαμεο επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην παξειζόλ. Θάζε 
επηρεηξεκαηίαο πνπ ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθό κε ηνλ ΟΔΠ δελ κπνξεί λα έρεη ζπθσλεηηθό ζε ηζρύ κε άιινλ ΟΔ&Π 
γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 
2. Τπογπαθή Ιδιωηικού ςμθωνηηικού:  
Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή θαη εληόο 30 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο, ε 
ελδηαθεξόκελε επηρείξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθό 
κε ηνλ ΟΔΠ. θνπόο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ 
ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 
889/2008, ώζηε λα παξάγνληαη αμηόπηζηα βηνινγηθά πξντόληα θαη λα πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ. Κε ην 
ζπκθσλεηηθό ν Οξγαληζκόο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη 
Θνηλνηηθή λνκνζεζία ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ επηρεηξεκαηία, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο 
γεο θαη ηελ παξαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ, κε ηνπιάρηζηνλ κηα επηηόπηα επίζθεςε ηνλ ρξόλν θαη ν 
επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 
889/2008, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

Αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, απνηεινύλ: 
α) ν παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο, 
β) ην ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο,  
γ) ν Θαλνληζκόο Υξήζεο εκάησλ ηνλ νπνίν θαη παξαιακβάλεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, 
δ) ν ζρεηηθόο κε ην αληηθείκελν Σηκνθαηάινγνο θαη ε Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ ζηελ νπνία 
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο από ηελ επηρείξεζε γηα ην θόζηνο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ πηζηνπνίεζεο θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ. ηελ πεξίπησζε 
ηεο θπηηθήο παξαγσγήο επηζπλάπηεηαη θαη ν θαηάινγνο αγξώλ. 
Κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΔΠ 
θαη παξάιιεια εγγξάθεηαη ζηνλ Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ όπνπ θαη παξακέλεη εγγεγξακκέλε κέρξη 
ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο.  
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ν ΟΔΠ θαηαρσξίδεη ζηελ ΖΒΓ ηα ζηνηρεία ηεο πεξ. (4α) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
αξηζ. 2289/161795/19.12.2014 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
(Β΄3464/23.12.2014), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θάζε θνξά. Ζ  θαηαρώξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  
εηζέξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζην  ζύζηεκα ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηείηαη  αλά  δξαζηεξηόηεηα  άκεζα θαη όρη 
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αξγόηεξα από δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο  από  ηελ  εκεξνκελία  ζύλαςεο  ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ησλ 
ΟΔΠ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4β ηεο αξηζ. 1841/89927/05-08-2016 απόθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.   
4.α) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο επηρεηξεκαηία εληαγκέλνπ ζην ζύζηεκα ειέγρνπ, γηα αλαδξνκηθή 
αλαγλώξηζε νπνηαζδήπνηε πξνεγνύκελεο ρξνληθήο πεξηόδνπ σο κέξνο ηεο πεξηόδνπ κεηαηξνπήο, ζε 
αγξνηεκάρηα γηα έγθξηζε από ηελ Αξκόδηα Αξρή, ζύκθσλα κε ηελ πεξηπη. (ε΄) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΤΑ 
2543/103240/03.10.2017, ην αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηνλ ΟΔΠ θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη: 
αα. από ηεθκεξίσζε όηη ζηα αγξνηεκάρηα εθαξκόζηεθαλ κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε (α’) ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/08 ή 
ββ. από ζρεηηθή γλσκάηεπζε από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο (ΓΑΟΘ), ζηελ 
πεξηνρή επζύλεο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ηα αγξνηεκάρηα, κεηά από επηηόπην έιεγρν όηη ηα ελ ιόγσ αγξνηεκάρηα 
ήηαλ θπζηθέο ή γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε επηηξεπόκελα πξντόληα γηα ηε 
βηνινγηθή παξαγσγή γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. (β) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
Θαλνληζκνύ 889/08. ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΓΑΟΘ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνηρεία γεσγξαθηθνύ εληνπηζκνύ 
ησλ αγξνηεκαρίσλ. 
β) Ο ΟΔΠ κεηά από αμηνιόγεζε ηνπ αηηήκαηνο θαη εθόζνλ έρεη ζύκθσλε γλώκε, δηαβηβάδεη ην αίηεκα κε ηελ 
ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ ζηελ Αξκόδηα Αξρή γηα έγθξηζε. 

 
3. Αξιολόγηζη:  

Θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ, ν ΟΔΠ πξνβαίλεη εληόο δώδεθα κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ζε επηηόπηα επηζεώξεζε ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 
889/2008, Σίηιν ΗV, ηελ ΤΑ 2543/103240/03.10.2017 (άξζξν 18 παξ. 1) θαη ηε δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ηνπ 
ΟΔΠ, θαη ε νπνία απνζθνπεί:  

 ζηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ εληύπνπ Γήισζε-Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο, θαζώο θαη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζπλππνβάιινληαη από ηελ επηρείξεζε κε ηελ αίηεζε, 

 ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO/IEC 17065 θαη 
ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκώλ (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008, σο πξνο ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο 
θαη ηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί 
παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ,  

 ζηνλ εληνπηζκό κε ζπκκνξθώζεσλ θαη ηελ απαίηεζε ιήςεο δηνξζσηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ άξζε απηώλ, 
ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζπκκόξθσζή ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ Θαλνληζκό όζνλ αθνξά ην δεηνύκελν 
αληηθείκελν πξνο πηζηνπνίεζε. 

Ζ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεώξεζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ ΟΔΠ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ 
επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε ελεκεξώλεηαη γηα ηελ νξηζηηθή εκεξνκελία θαη ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο ε 

νπνία απνηειείηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο επηζεσξεηέο, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ εκεξνκελία απηή επαλαθαζνξίδεηαη, δελ 
κπνξεί όκσο λα απέρεη δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ πξώηε αλαθνηλσζείζα εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο. Ζ 
επηρείξεζε δύλαηαη λα δηαηππώζεη αληίξξεζε γηα κέινο ή κέιε ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, γξαπηώο θαη 
αηηηνινγεκέλα. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηνπ αηηήκαηόο ηεο από ηνλ ΟΔΠ, ην κέινο ή ηα κέιε γηα ηα νπνία 
ππήξμε αληίξξεζε αληηθαζίζηαληαη. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΔΠ θάζε αληίξξεζε ηεο, είηε 
απηή αθνξά ηελ εκεξνκελία, είηε ηελ νκάδα επηζεώξεζεο, ην αξγόηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεώξεζεο. ηελ επηζεώξεζε δύλαηαη λα παξίζηαηαη ζύκβνπινο ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ 
απηή ην επηζπκεί θαη ελεκεξώζεη έγθαηξα ηνλ ΟΔΠ. Ο ζύκβνπινο δελ έρεη δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία 
επηζεώξεζεο. 

Ζ επηζεώξεζε έληαμεο πεξηιακβάλεη: 
 πιήξε θπζηθό έιεγρν ησλ εληαζζόκελσλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, 
 απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
 έιεγρν ινγηζηηθήο ηεθκεξίσζεο, 
 ελδερνκέλσο δεηγκαηνιεςία γηα ηελ αλίρλεπζε πξντόλησλ απαγνξεπκέλσλ από ηνλ Θαλνληζκό ή γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο ρξήζεο ηερληθώλ πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηνλ Θαλνληζκό. Ζ δεηγκαηνιεςία 
θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή όηαλ ππάξρνπλ ππνςίεο γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ, 

 έιεγρν ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ πξνθύιαμεο γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο από απαγνξεπκέλα  πξντόληα 
ή νπζίεο.  

 
Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεώξεζεο ζπκπιεξώλεηαη έθζεζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ, νη δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκώλ 834/2007, 889/2008 θαη 1235/2008 θαη ηεο ΤΑ 
2543/103240/03.10.2017 πνπ ηπρόλ παξαβηάδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο 
ΤΑ2543/103240/03.10.2017. Ο επηθεθαιήο επηζεσξεηήο ελεκεξώλεη ηνλ επηζεσξνύκελν γηα ην απνηέιεζκα ηεο 
επηζεώξεζεο. ηελ έθζεζε ειέγρνπ, ν επηρεηξεκαηίαο δύλαηαη λα δηαηππώζεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ηηο ηπρόλ επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαπηζησζείζεο κε 
ζπκκνξθώζεηο θαη ηελ ζπλππνγξάθεη. Ζ έθζεζε ειέγρνπ ηεξείηαη από ηνλ ΟΔΠ θαη έλα αληίγξαθό ηεο 
παξαδίδεηαη ζηνλ ειεγρόκελν. Ο ΟΔΠ εμεηάδεη εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ 
ειέγρνπ, ηηο ηπρόλ δηαηππσκέλεο αληηξξήζεηο ή/θαη επηθπιάμεηο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνλ θαιεί εληόο πέληε (5) 
εξγάζηκσλ εκεξώλ λα θαηαζέζεη ηπρόλ ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. 
 
Β) Υοπήγηζη Πιζηοποίηζηρ:  
Ζ ζπγθεληξσζείζα ηεθκεξίσζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ ΟΔΠ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο αιιά θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ην πξνο πηζηνπνίεζε αληηθείκελν, αλαζθνπνύληαη εληόο 15 
(εξγάζηκσλ) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ από αλεμάξηεην αμηνινγεηή ν νπνίνο δύλαηαη 
λα απνηειεί θαη κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ. Ο αμηνινγεηήο ζπκπιεξώλεη ην αληίζηνηρν έληππν 
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αμηνιόγεζεο θαη ην παξαδίδεη ζηνλ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε 
πηζηνπνίεζεο. Ο Γηεπζπληήο Πηζηνπνίεζεο εθδίδεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 5γ ηεο ΤΑ 
2543/103240/03.10.2017 θαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, 
απόθαζε (απόθαζε ζπκκόξθσζεο/κε ζπκκόξθσζεο) κε αλαγξαθή ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθώζεσλ, 
ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ επηρεηξεκαηία. Κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Π., πεξί ρνξήγεζεο πηζηνπνίεζεο, ε 
επηρείξεζε κεηεγγξάθεηαη ζην Κεηξών Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντόληα ηεο ACERT A.E., ελώ 
παξάιιεια ιακβάλεη Απνδεηθηηθό έγγξαθν. Κεηά  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ  εηήζηνπ  πιήξνπο  θπζηθνύ  
ειέγρνπ  ή  κεηά  από  νπνηνλδήπνηε  άιιν  έιεγρν  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εληαγκέλεο ζην  ζύζηεκα  ειέγρνπ 
επηρείξεζεο,  ζύκθσλα  κε  ηελ παξ. 3  ηνπ  άξζξνπ 27  ηνπ  Θαλνληζκνύ  834/2007  θαη  ηνπ  Σίηινπ  IV  ηνπ  
Θαλνληζκνύ  889/2008,  ν ΟΔΠ  πξνβαίλεη ζε  θαηαρώξηζε  ησλ  ζρεηηθώλ  ζηνηρείσλ ειέγρνπ εληόο δέθα  (10)  
εξγάζηκσλ  εκεξώλ  κεηά  ηελ  νξηζηηθή  απόθαζε ζπκκόξθσζεο  ηεο  επηρείξεζεο,  όπσο  απηή εθδίδεηαη  
ζύκθσλα  κε  ηελ  πεξ.  γ     ηεο  παξ.  5 ηνπ  άξζξνπ 27 ηνπ Θαλνληζκνύ 834/2007. Κεηά  ηελ θαηαρώξηζε  
ησλ  ζηνηρείσλ  ζηελ ΖΒΓ, ν ΟΔΠ  εθδίδεη ην  απνδεηθηηθό έγγξαθν κε  ηε κνξθή  ηνπ  ππνδείγκαηνο  ηνπ  
Παξαξηήκαηνο  ΥΗΗ  ηνπ  Θαλνληζκνύ  889/2008,  ζην  νπνίν  δελ  απαηηείηαη  ππνγξαθή  ζύκθσλα  κε  ην  
δεύηεξν  εδάθην  ηεο  παξ.  1  ηνπ  άξζξνπ  68  ηνπ  Θαλνληζκνύ  889/2008 θαη  ην  νπνίν  θέξεη σο ζηνηρείν  
ηαπηνπνίεζεο  κνλαδηθό  αξηζκό  εγγξάθνπ. ύκθσλα κε ην άξζξν 4α ηεο ππ. αξηζκ. 2468/101338/28-09-
2017 Απόθαζεο ηνπ ΤΠΑΑΣ ( ΦΔΘ Β’ 3572/11-10-2017) ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ εκπνδίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηδίσο ζε πεξηπηώζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
κπνξνύλ λα εθδίδνληαη ρεηξόγξαθα από ην Φνξέα θαη λα ζεσξνύληαη από ηνλ ΟΔΠ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα 
ΥΗΗ ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/08.  Ο ΟΔΠ νθείιεη λα εηζάγεη ζηελ ΖΒΓ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εληόο δέθα (10) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο». Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ησλ απνδεηθηηθώλ 
εγγξάθσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ.  
Κε  ηελ  έθδνζε  ησλ απνδεηθηηθώλ  εγγξάθσλ  ν  ΟΔΠ βεβαηώλεη όηη  ε  επηρείξεζε  ππόθεηηαη  ζε ζύζηεκα  
ειέγρνπ  θαη  όηη  νη  δξαζηεξηόηεηέο  ηεο  ειέγρζεθαλ  θαη  πιεξνύλ  ηηο  απαηηήζεηο  ησλ  Θαλνληζκώλ  
834/2007  θαη889/2008. ε πεξίπησζε έθδνζεο απόθαζεο κε ζπκκόξθσζεο γηα έλα επηρεηξεκαηία από ηνλ 
ΟΔΠ ή από ηνλ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ζύκθσλα κε ηελ ππνπεξ. (ββ΄) ηεο πεξ. (γ΄) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15, ηεο 
ΤΑ 2543/103240/03.10.2017, ν ΟΔΠ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο θπξώζεσλ ζύκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 25. ηελ απόθαζε θπξώζεσλ αλαγξάθνληαη επίζεο νη θπξώζεηο πνπ ζα επηβιεζνύλ 
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα θάζε δηαπηζησζείζα πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 
ηεο ΤΑ 2543/103240/03.10.2017. Ο επηρεηξεκαηίαο εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα 
παξαιαβήο ηεο απόθαζεο κε ζπκκόξθσζεο απνζηέιιεη ζηνλ ΟΔΠ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο πνπ πξόθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη, θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλεη κε θαζνξηζκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Ο ΟΔΠ αμηνινγεί ηηο πξνηεηλόκελεο δηνξζώζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληόο 
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπο, θαη εθόζνλ απηέο θξηζνύλ απνδεθηέο, αλαιακβάλεη ηελ 

επίβιεςε πινπνίεζήο ηνπο, εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ από ηνλ επηρεηξεκαηία ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο. Αλ 
νη δηνξζώζεηο θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ γίλνπλ απνδεθηέο θαζώο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
επηρεηξεκαηίαο δελ ηηο απνζηείιεη, ν ΟΔΠ επηβάιιεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, θαζώο θαη ηηο 
θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη θαζνξίδεη ηνλ ρξόλν πινπνίεζήο ηνπο. Αλ ν επηρεηξεκαηίαο απνηύρεη λα 
πινπνηήζεη ηηο δηνξζώζεηο ή/θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, απηό ζεσξείηαη ππνηξνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κε ζπκκόξθσζεο θαη επηβάιινληαη νη 
αληίζηνηρεο θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηεο ΤΑ 2543/103240/03.10.2017.  
ε θακία πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε δελ ρνξεγείηαη αλ πξνεγνπκέλσο ν ΟΔΠ δελ επαιεζεύζεη ηελ άξζε όισλ 
ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ πνπ έρεη δηαπηζηώζεη. Ζ ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ εγγξάθνπ ζεκαίλεη απηόκαηα θαη 
ρνξήγεζε αδείαο ρξήζεο ζεκάησλ θαη ινγνηύπσλ (Θνηλνηηθνύ ινγόηππν θαη ινγόηππν ηεο Α CERT). Ο ΟΔΠ 
ειέγρεη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ πηζηνπνηεί κόλν σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ 
ζεκάησλ θαη νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ζύλνιν ησλ ελδείμεσλ ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντόλησλ, όπνπ θαη 
εθαξκόδεηαη ε γεληθή λνκνζεζία.   
Ζ νξζή ρνξήγεζε ησλ απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ ειέγρεηαη από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο.  

 
Γ) Επιηήπηζη Πιζηοποίηζηρ:  

Κεηά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο, ε ACERT γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Θαλνληζκνύ θαη λα βεβαηώζεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο  πεξί ηνπ 
βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο, παξαζθεπήο ή εηζαγσγήο από ηξίηεο ρώξεο, πξνβαίλεη ζε επηηήξεζε ηεο 
ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο.  

Ζ επηηήξεζε πεξηιακβάλεη: 
1) Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο:  

Πξαγκαηνπνηνύληαη, θαη’ εθαξκνγή ηεο πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΤΑ 
ΤΑ2543/103240/03.10.2017 ζε θάζε εληαγκέλε επηρείξεζε ζην ζύζηεκα ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 27 ηνπ Θαλνληζκνύ 834/2007 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 θαη ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θαλνληζκνύ 
889/2008 θαη’ ειάρηζην κηα θνξά ην ρξόλν θαη νπσζδήπνηε εληόο ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ ησλ 
θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ γηα ηε θπηηθή παξαγσγή, εληόο ηνπ έηνπο εθηξνθήο γηα ηε δσηθή παξαγσγή θαη εληόο 
ηεο ηξέρνπζαο παξαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο. Ζ εκεξνκελία θαζνξίδεηαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηζεώξεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο δεθαπέληε 
(15) εκεξώλ από ηελ πξώηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία. Ζ νκάδα επηζεώξεζεο πξνβαίλεη ζε πιήξε θπζηθό 
έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, ηεο ινγηζηηθήο ηεθκεξίσζεο, θαη ελδερνκέλσο ζε δεηγκαηνιεςία ζύκθσλα κε ηνλ 
Θαλνληζκό 889/2008, Άξζξν 65.  

 
2) πκπιεξσκαηηθέο επηζθέςεηο:  
Ο ΟΔΠ εμαζθαιίδεη όηη θάζε έηνο δηελεξγνύληαη, ζπκπιεξσκαηηθέο επηζθέςεηο ειέγρνπ ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 
10% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλά δξαζηεξηόηεηα βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο 
θηλδύλνπ, ζε εθαξκνγή ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 92γ ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008.  
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Ιόγν γηα ζπκπιεξσκαηηθή επίζθεςε κπνξεί λα απνηειέζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεκηνπξγεί ππόλνηεο γηα 
ηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Θαλνληζκνύ από θάπνηα επηρείξεζε, ή όπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο γηα αληηθαηάζηαζε πξντόλησλ βηνινγηθήο παξαγσγήο κε πξντόληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί, 
παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί από ηξίηεο ρώξεο ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008. 
3) Γεηγκαηνιεςίεο:  
Ο ΟΔΠ πξαγκαηνπνηεί εηεζίσο δεηγκαηνιεςίεο κε ζθνπό ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ θαη νπζηώλ 
ζηε βηνινγηθή παξαγσγή ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 
Θαλνληζκνύ 889/2008 ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 5 % ηνπ αξηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ αλά δξαζηεξηόηεηα απηώλ, 
πνπ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειέγρσλ ησλ πεξ. (1)θαη (2) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. ε 
θάζε δεηγκαηνιεςία, ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΔΠ ιακβάλεη δείγκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηελ ACERT. Ο ΟΔΠ ζηε 
ζπλέρεηα πξνσζεί ην δείγκα γηα αλάιπζε ζε ζπλεξγαδόκελν δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Γηα ηελ πεξίπησζε 
επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαηεξείηαη αληίδεηγκα ζην εξγαζηήξην, έσο θαη 30 εκέξεο. Σν αθξηβέο 
δηάζηεκα εμαξηάηαη από ην είδνο δείγκαηνο θαη αληρλεπόκελσλ νπζηώλ. ε όιεο ηηο επηζεσξήζεηο, ε νκάδα 
επηζεώξεζεο ιακβάλεη ππνρξεσηηθά δείγκα γηα αλάιπζε εάλ δεκηνπξγεζνύλ ππόλνηεο γηα ρξήζε 
απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ ή πηζαλή κόιπλζε από απαγνξεπκέλα πξντόληα. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο δελ 
εθαξκόδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο  δεηγκάησλ (5% επί ηνπ ζπλόινπ) πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη λα 
ππνβάιινληαη ζε αλάιπζε. 
 
Ο ΟΔΠ δηελεξγεί αηθληδηαζηηθνύο ειέγρνπο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017, 
ζε εθαξκνγή ηεο πεξ. (γ’) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 92γ ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008 ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 20% 
αλά δξαζηεξηόηεηα, επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειέγρσλ ησλ πεξ. (1) θαη (2) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 

 
Οη έιεγρνη ησλ παξαπάλσ πεξ. (1) έσο (3) θαζώο θαη νη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ ΟΔΠ 
κε βάζε ηε γεληθή εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ ζε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ιακβάλνληαο 
ππόςε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο θξηηήξηα: 
α) Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ειέγρσλ, 
β) Σελ πνζόηεηα ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ, 
γ) Σνλ θίλδπλν αλάκεημεο πξντόλησλ 
δ) Λέεο εληάμεηο παξαγσγώλ ζην ζύζηεκα ειέγρνπ 
ε) Σύπνο θαη αμία πξντόλησλ 
ζη) Απόηνκε αύμεζε παξαγσγήο 
δ) Παξάπνλα/θαηαγγειίεο 
ε) Τπνςίεο γηα παξαβάζεηο θαη παξαηππίεο 
 
Ο ΟΔΠ δηελεξγεί ειέγρνπο κεηά από θαηαγγειίεο πνπ δηαβηβάδνληαη από ηνλ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ζε απηνύο, γηα 
παξαηππίεο ή παξαβάζεηο γηα ειιεληθά βηνινγηθά πξντόληα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ αγνξά άιισλ θξαηώλ 
κειώλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Αξκόδηα Αξρή κέζσ αλάξηεζεο ζην ειεθηξνληθό Δπξσπατθό ύζηεκα 
Πιεξνθνξηώλ γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία (ΟFIS), θαζώο θαη γηα θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ ζε εληαγκέλεο 
επηρεηξήζεηο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΤΑ 
2543/103240/03.10.2017. 

 
Ο ΟΔΠ δηελεξγεί ζε εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008 
έιεγρν επαιήζεπζεο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, όπσο απηή έρεη δεισζεί, θαη ζπληάζζνπλ 
έθζεζε, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ηπρόλ ειιείςεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ. Ζ έθζεζε 
ππνγξάθεηαη από ηνλ επηρεηξεκαηία θαη από ηνλ ΟΔΠ. 
 
 
 

Άπθπο 5  
Πιζηοποιηηικά 

 
α)Κε ην απνδεηθηηθό έγγξαθν βεβαηώλεηαη ε ηήξεζε από ηνλ επηρεηξεκαηία ησλ δηαηάμεσλ ησλ Θαλνληζκώλ 
(ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 θαζώο θαη ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017 Παξέρεηαη δε, ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 
Δζληθνύ ήκαηνο ηνπ άξζξνπ 14, ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017  , ζηνπο θαηόρνπο ηνπ Απνδεηθηηθνύ 
Δγγξάθνπ. 

 ην απνδεηθηηθό έγγξαθν αλαγξάθνληαη ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ε επσλπκία θαη ε 
δηεύζπλζε ηνπ ΟΔΠ, ηα ζηνηρεία ησλ θπηηθώλ/δσηθώλ/κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ 
Απόθαζε Πηζηνπνίεζεο θαη ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ΖΒΓ, θαζώο θαη ην ζηάδην πηζηνπνίεζεο ζην 
νπνίν βξίζθνληαη ηα ελ ιόγσ πξντόληα. Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ απνδεηθηηθνύ εγγξάθνπ νξίδεηαη σο 1 έηνο από 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο ζπκκόξθσζεο. 
β) Όξνη ρξήζεο Απνδεηθηηθώλ Δγγξάθσλ: 

Σν Απνδεηθηηθό Έγγξαθν: 
 ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ επηρείξεζε γηα λα δειώζεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζε απηό κε ηνλ Θαλνληζκό. 
 δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο επηρείξεζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην επίζεκν θνξνινγηθό έγγξαθν πνπ ζπλνδεύεη ην πξντόλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα 
εμήο ζηνηρεία: 
- ηελ νλνκαζία θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο, 
- αλαθνξά ζην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο θαη εηδηθά ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη,  

 - ηελ νλνκαζία ή/θαη ηνλ θσδηθό ηνπ ΟΔΠ, 
 - ηνλ αξηζκό ηνπ Απνδεηθηηθνύ Δγγξάθνπ 
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Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ρνξεγεί ε ACERT, ηζρύνπλ γηα όιε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηξόπν πνπ λα κελ ππνλνκεύεη ηελ αμηνπηζηία 

θαη ην θύξνο ηνπ ΟΔΠ. 
Άπθπο 6 

Δικαιώμαηα και Υποσπεώζειρ Σςμβεβλημένων με ηην ACERT Επισειπήζεων  
 
 
α. Δικαιώμαηα: 

1. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα αηηεζεί αηηηνινγεκέλα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο επηζεώξεζεο 
έληαμεο ή ηαθηηθήο επηζεώξεζεο επηηήξεζεο, εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 

2.  Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα αηηεζεί ηελ αιιαγή κέινπο ή κειώλ ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, 
εάλ θαη εθόζνλ κπνξεί λα ηεθκεξηώζεη ηελ αληίξξεζή ηεο, εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.  

3. Ο παξηζηάκελνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο, δύλαηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο, λα 
θαηαγξάςεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ δηαπηζηώζεσλ ή/θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, 
θαζώο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξόπν δεηγκαηνιεςίαο. Αθόκε, ν εθπξόζσπόο ηεο δύλαηαη λα θαηαγξάθεη ηηο 
επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ ζε όια ηα έληππα πνπ ζπλππνγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο. 

4. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα ιακβάλεη γλώζε ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζπγθεληξώλεηαη από ηνλ 
επηθεθαιήο επηζεσξεηή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεώξεζεο.  

5. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δύλαηαη λα δεηήζεη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρεκηθήο 
αλάιπζεο, ζε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο, εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ην 
θόζηνο επηβαξύλεη ηελ επηρείξεζε. 

7. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγνύκελα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ζήκαηα 
γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο, όπσο επίηεπμε ζπκθσληώλ, πεξηπηώζεηο πξνζθνξώλ, επηβεβαίσζε παξαγγειηώλ, 
γηα ζθνπνύο πξνβνιήο θαη γηα λα απνδεηθλύεη πσο ηα ζπγθεθξηκέλα πξντόληα  ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ σο πξνο ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα.    

  
β. Τποσπεώζειρ:  

Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε νθείιεη:  
1. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΔΠ, ιακβάλνληαο  ηα θαηάιιεια 

νξγαλσηηθά κέηξα, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο επηζεώξεζεο έληαμεο  θαη επηζεώξεζεο επηηήξεζεο, ελώ αλ δελ 
παξαβξίζθεηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, πξέπεη λα νξίδεη εθπξόζσπό ηεο ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη θαζ΄ όιε ηε 
δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο επηζεώξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηε κνλάδα θαζίζηαηαη 
αδύλαηε ή δπζρεξαίλεηαη από ππαηηηόηεηα ή/θαη θσιπζηεξγία ηνπ επηρεηξεκαηία απηό ινγίδεηαη σο άξλεζε 
ειέγρνπ θαη ε ππόζεζε παξαπέκπεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, ζηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ 

επηβνιή θπξώζεσλ. 
2. Λα παξέρεη ειεύζεξε πξόζβαζε ζην πξνζσπηθό ηνπ ΟΔΠ θαη ζρεηηθνύο ειεγθηέο ηνπ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ θαη 

ησλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, ζηα ινγηζηηθά 
βηβιία θαη ζηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Θαλ. 889/2008. 
Δπίζεο, νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ ΟΔΠ θάζε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
επηζεώξεζεο θαη λα επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο ηνπ ΟΔΠ θαη ηνπ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ ηε ιήςε δεηγκάησλ, κε ζθνπό 
ηελ ππνβνιή ηνπο ζε αλάιπζε γηα ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ πξντόλησλ θαη νπζηώλ ζηε βηνινγηθή 
παξαγσγή. 
2α. Λα ζπλππνγξάθεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ, ηα πξαθηηθά ιήςεο δεηγκάησλ θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ηπρόλ 
επηθπιάμεηο ηνπ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαη θαηαγξαθήο κε ζπκκνξθώζεσλ από ηνλ ειεγθηή ηνπ αξκόδηνπ 
ΟΔΠ ή/θαη ηνπ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ, θαζώο θαη ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ 
ή/θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

3ν ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπκκνξθώζεσλ ππνρξενύηαη λα: 
αα) πξνβαίλεη ζε δηνξζώζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
ββ) ελεκεξώλεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη όηη αθαηξνύληαη από ηελ επηζήκαλζε 
ησλ πξντόλησλ θαη από ηε δηαθήκηζε απηώλ ελδείμεηο, όξνη, ζήκαηα θαη ινγόηππνη, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη 
κλεία ζηελ κέζνδν ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, 
γγ) απνζηέιιεη ζηνλ αξκόδην ΟΔΠ ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο εληνιήο 
απόζπξζεο από απηόλ ησλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο, γξαπηή ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε 
ηα ιεπηέα κέηξα πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ δηαδηθαζίαο απόζπξζεο. 
3. Λα ηεξεί όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα κε ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ 

2543/103240/03.10.2017 γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ππό πηζηνπνίεζε 
δξαζηεξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Θσδηθώλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαη λα ηα ζέηεη, όπνηε ηνπ δεηείηαη, ζηε 
δηάζεζε ηνπ αξκόδηνπ ΟΔΠ θαη ηνπ ΔΙΓΟ- ΓΖΚΖΣΡΑ ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ ηνπο. 

4. ε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεώξεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ 
πεξηζσξίσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί, εμαηηίαο θσιύκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ππαίηηα θαζίζηαηαη ε επηρείξεζε θαη 
θαηαινγίδεηαη ζε απηήλ άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεώξεζεο. Αξκόδηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο είλαη ε 
Δπηηξνπή Θπξώζεσλ, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζηελ ελ ιόγσ επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηνλ 
Θαηάινγν Θπξώζεσλ ηνπ παξόληνο. 

5. Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, πξέπεη λα πξνζππνγξάθεη 
θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζεσξήζεσλ όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ηνπ ππνδεηθλύεη ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΔΠ. 
Άξλεζε ππνγξαθήο, θαηαινγίδεηαη σο άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεώξεζεο θαη παξαπέκπεηαη ζηελ 
Δπηηξνπή Θπξώζεσλ ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 

6. Λα εθαξκόδεη ζπλερώο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη, κε 
ηξόπν ώζηε λα ζπκκνξθώλεηαη πάληα κε ηνλ Θαλνληζκό βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε πηζηνπνίεζε. 
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7. Λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε κε ζπκκνξθώζεσλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ από ηoλ ΟΔΠ, εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Ζ κε άξζε 
ζπκκνξθώζεσλ εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ, απνηειεί αηηία γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 
8. Λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ ΟΔΠ εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ γηα θάζε αιιαγή ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα 
πξνβεί ζηηο  εληαζζόκελεο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηεο ή/ θαη κεζόδνπο παξαγσγήο 
ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην αξρηθό έληππν ηεο Γήισζεο – Πεξηγξαθήο βάζεη ησλ 
άξζξσλ 70, 74, 80, 82, 86 θαη 88 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008. 

9. Λα ελεκεξώλεη άκεζα ηνλ ΟΔΠ όηαλ δηαπηζηώλεη πσο ηα πξντόληα πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη, εηζάγεη ή 
παξαιακβάλεη από άιιε επηρείξεζε δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλα.  

10. Γηα πξντόληα  πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη, ή εηζάγεη ε επηρείξεζε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ππνςίεο 
γηα κε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ Θαλνληζκό, λα ηεξνύληαη από ηελ επηρείξεζε, παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 
πώιεζή ηνπο σο ζπκβαηηθά.  

10α. Λα αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηξηώλ πξώησλ εδαθίσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Θαλνληζκνύ 
889/2008. 

11. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
ιακβάλεη από ηνλ ΟΔΠ. Οθείιεη λα δειώλεη πσο θαηέρεη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα κόλν γηα ηα πξντόληα ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζε απηά θαη λα ηα πξνβάιιεη νκνίσο. ε θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντόληνο ζηα κέζα 
επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληύπσλ, ησλ θπιιαδίσλ ή/θαη ησλ δηαθεκίζεσλ λα ζπκκνξθώλεηαη 
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΟΔΠ. 

12. Λα δειώλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα κόλν σο πξνο ην πξόηππν γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί 
πηζηνπνίεζε.  

13. Λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε κε ηξόπν πνπ λα επηθέξεη θαθή θήκε ζηνλ ΟΔΠ, ή κε ηξόπν πνπ 
κπνξεί λα εθιεθζεί από ηνλ ΟΔΠ σο παξαπιαλεηηθή.  

14. Λα δηαηεξεί αξρείν παξαπόλσλ θαζώο θαη αξρείν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ παξαπόλσλ. Σα αξρεία ππόθεηληαη ζε έιεγρν από ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ ΟΔΠ. 

15. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηαθόςεη άκεζα ηε 
ρξήζε θάζε απνδεηθηηθνύ εγγξάθνπ, ηε δηαθήκηζε αιιά θαη θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε.  

16. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα επηζηξέςεη όια ηα πξσηόηππα 
ρνξεγεζέληα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο.  

17. Λα αλαγλσξίδεη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΠ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 
18. Λα ζπζθεπάδεη θαη λα κεηαθέξεη ηα πξντόληα ηεο ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008  (Σίηιν ΗΗ, 

Θεθάιαην 4). Λα παξαιακβάλεη πξντόληα από άιιεο επηρεηξήζεηο ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008, Άξζξα 
33 θηα 34 

19. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεξγνιάβνη ηεο επηρείξεζεο ειέγρνληαη από άιινλ εγθεθξηκέλν ΟΔΠ 
πηζηνπνίεζεο, λα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηηο 
εξγαζίεο πνπ ειέγρνπλ. 

20. Λα ηεξεί ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο θαζώο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ κε ηε 
δξαζηεξηόηεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.  

21. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζηελ πινπνίεζε αιιαγώλ όηαλ ελεκεξώλεηαη 
ζρεηηθά από ηνλ ΟΔΠ. 

22. Σα πηζηνπνηεκέλα πξντόληα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πξντόληνο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 
θέξνπλ. 

23. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, λα παξέρεη αληίγξαθα όισλ 
ησλ εγγξάθσλ ηεο πηζηνπνίεζεο ή όπσο θαζνξίδεηαη απηό από ην εθάζηνηε ζρήκα πηζηνπνίεζεο. 

24. Λα ελεκεξώλεη ηνλ ΟΔΠ γηα θάζε αιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλόηεηα ζπκκόξθσζήο ηνπ 
κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, όπσο: αιιαγή λνκηθήο, εκπνξηθήο ή νξγαλσηηθήο θαηάζηαζεο, αιιαγή 
δηνίθεζεο, αιιαγή δηεύζπλζεο θαη ζεκείσλ παξαγσγήο.   
25. Λα ππνβάιεη αίηεκα κεηαγξαθήο ζε λέν ΟΔΠ ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΠ κε ηνλ νπνίν είλαη ζπκβεβιεκέλνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ ππνπεξ. (αα’) 
ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017. 
26. Λα ελεκεξώλεη ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε απηόλ ΟΔΠ γηα ηελ επηθείκελε εηζαγσγή ή θαη εμαγσγή βηνινγηθώλ 
πξντόλησλ από ή ζε Σξίηεο ρώξεο, θαζώο θαη λα επηβεβαηώλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπο. 
 27. Λα πιεξνθνξεί ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε απηόλ ΟΔΠ γηα ηηο ηπρόλ θπξώζεηο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί από 
άιινπο αξκόδηνπο ειεγθηηθνύο θνξείο θαη νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηνπ. 

 
  

 
 

Άπθπο 7 
Υποσπεώζειρ ηηρ ACERT 

 
Ο ΟΔΠ ACERT νθείιεη: 
1. Λα ιεηηνπξγεί ζε όια ηα επίπεδα κε ηξόπν ακεξόιεπην, αληηθεηκεληθό, θαη ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ 

ερεκύζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο ρεηξίδεηαη. 
2. Λα παξέρεη ζηνλ αηηνύληα θάζε πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο. Λα γλσζηνπνηεί ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 834/2007 θαη 889/2008 όπσο 
ηζρύνπλ θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζώο θαη θάζε πξνζζήθε ή/θαη ηξνπνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζ’απηόλ. 
Λα εθπιεξώλεη έλαληη ηνπ επηρεηξεκαηία όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη ζύκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνύο (ΔΘ) 
834/2007 θαη 889/2008, ηελ ΤΑ2543/103240/03.10.2017 θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3. Λα ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε εξγαζία πξνζσπηθό αμηνινγεκέλν σο ηθαλό θαη θαηάιιειν.  
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4. Λα εθπαηδεύεη, θαη λα επηβιέπεη ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ. 
5. Λα  νξγαλώλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 27 παξ.3, 28 παξ.2, ηνπ 
Θαλνληζκνύ 834/2007 θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 63 έσο 92 ηνπ Σίηινπ IV ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008 θαη λα 
πξνβαίλεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο θαη επηβνιήο θπξώζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο 
ΤΑ 2543/103240/03.10.2017, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18. 

6. Λα ελεκεξώλεη ηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο επηζεώξεζεο θαη 
γηα ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο, γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θπξώζεσλ, θαζώο θαη γηα ηηο 
εκεξνκελίεο εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ θαη ησλ 
απνθάζεσλ απηήο.  

7. Λα εθδίδεη ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνύ 5 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαζώο θαη ην Παξάξηεκα 
ΥΗΗα ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008. 

8. Λα εθδίδεη βεβαίσζε κεηά από αίηεζε ηνπ επηρεηξεκαηία, κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη ν ελ ιόγσ 
επηρεηξεκαηίαο είλαη εληαγκέλνο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ «Θαλνληζκώλ». Ζ βεβαίσζε 
ζα παξέρεηαη γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη ζα εθδίδεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
εμαηηίαο εηδηθώλ δηνηθεηηθώλ απαηηήζεσλ ην απνδεηθηηθό έγγξαθν ηνπ Φνξέα δελ επαξθεί.  

9. Λα ηεξεί αηνκηθνύο θαθέινπο αλά ειεγρόκελν επηρεηξεκαηία  γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα θάζε 
επηρεηξεκαηία νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη όπνηε απηνί δεηεζνύλ από ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη από ηνλ ΔΙΓΟ 
ΓΖΚΖΣΡΑ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2γ ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017. Οη θάθεινη απηνί ζα 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ: 
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 Θαλνληζκνύ 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 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 ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 
ηεο ΤΑ 2543/103240/03.10.2017  ή άιιεο δεκόζηεο αξρέο. 

ηα) ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγέα, ηα θσηναληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θαλνληζκνύ 
1235/2008 γηα ηηο εηζαγσγέο βηνινγηθώλ πξντόλησλ από ηξίηεο ρώξεο.  

10. Λα δηαβηβάδεη ζηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαηαιόγνπ κε ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαζώο θαη ησλ θπξώζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο δηαπηζησζείζεο κε 
ζπκκνξθώζεηο. 

11. Λα δηαβηβάδεη κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο, όισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ 
ζηνηρεία ησλ άξζξσλ 92ζη θαη 93 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008, θαζώο θαη θάζε άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο 
δεηείηαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη ηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ εληόο ηεο ηεζείζαο θάζε θνξά πξνζεζκίαο. 
11.1 Λα δηαβηβάδεη ζηελ Αξκόδηα Αξρή θαη ηνλ ΔΙΓΟ- ΓΖΚΖΣΡΑ: 
αα) Κέρξη ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο 
θηλδύλνπ όζνλ αθνξά ζηνπο δηελεξγνύκελνπο ειέγρνπο ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, ζύκθσλα κε 
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 92γ ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008. 
ββ) Δληόο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο θάζε κήλα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ επόκελνπ κήλα ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη ηνλ 
απνινγηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. Θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο ζπλνδεύεηαη από πιήξε 
θαη ηεθκεξησκέλε αηηηνιόγεζε. 
11.2 Σελ ππνβνιή ζηελ Αξκόδηα Αξρή ηεθκεξησκέλεο εηζήγεζεο πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξεκαηίεο λα εγθξηζνύλ 
γηα: 
αα) ην ζρέδην κεηαηξνπήο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
κε παξάιιειε παξαγσγή, ζε εθαξκνγή ηεο ππνπεξ. (v) ηεο πεξ. (α΄) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 
Θαλνληζκνύ 889/2008, θαη 
ββ) ηελ αλαδξνκηθή αλαγλώξηζε ηεο πεξηόδνπ κεηαηξνπήο αγξνηεκαρίσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
36 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008. 
11.3 Λα δηαβηβάζεη ζηνλ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ηεθκεξησκέλε έθζεζε ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αθαίξεζεο ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο από πξντόληα ζηα νπνία έρεη 
δηαπηζησζεί κε ζπκκόξθσζε πνπ επεξεάδεη ηε βηνινγηθή ηδηόηεηα ηνπο. 

12. Λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ΟΔΠ πξντόλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζώο θαη κε ηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ θαη 
ηελ Αξκόδηα Αξρή ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008 αληαιιάζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη απνζηέιινληαο αληίγξαθν ηνπ ηεξνπκέλνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ζε πεξίπησζε επηινγήο από ηνλ 
επηρεηξεκαηία δηαθνξεηηθνύ ΟΔΠ ππεπζύλνπ γηα ηνλ έιεγρό ηνπ, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΙΓΟ 
ΓΖΚΖΣΡΑ. 

13. Λα ελεκεξώλεη ηελ επηβιέπνπζα αξρή γηα ηελ έθδνζε εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αλαζηνιή ή ηελ αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο ηελ επηβιέπνπζα θαη επνπηεύνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
εζληθή λνκνζεζία. 

13 Λα παξέρεη  δηεπθόιπλζε γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ δεύηεξνπ κέξνπο.  
14. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο πξάμεο ηνπ ΟΔΠ, ύζηεξα από δηθαίσζε ππνβιεζείζαο έλζηαζεο ή 

πξνζθπγήο ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ, ηα έμνδα βαξαίλνπλ ηνλ ΟΔΠ. 
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15. Ζ ACERT δελ επζύλεηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ εγεξζνύλ απαηηήζεηο ιόγσ θαηαλάισζεο κε αζθαιώλ 
ηξνθίκσλ από ηελ πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε. 

16. Ο ΟΔΠ ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε ηνπ γξαπηώο όηαλ εγθαιείηαη από ηνλ λόκν λα δεκνζηεύζεη 
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε. 

17. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκώλ, απηέο ζα δνζνύλ 
από ηερληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό ηνπ ΟΔΠ θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο.  

18. Ο ΟΔΠ ελεκεξώλεη ηηο πηζηνπνηεκέλεο από απηόλ επηρεηξήζεηο κέζσ e-mail ή κέζσ ηνπ επίζεκνπ 
ηζηνρώξνπ ηνπ ή κέζσ ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηνλ πειάηε. 
ζ) Λα εθαξκόζεη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/2008 ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ βάζηκεο 
ππόλνηεο γηα θάπνηνλ επηρεηξεκαηία όηη πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά πξντόλ πνπ δελ είλαη ζύκθσλν κε 

ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο αιιά θέξεη έλδεημε βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο. 
19. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο θαη/ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ειέγρνληαη από δηαθνξεηηθνύο θνξείο ειέγρνπ, ε 

ACERT αληαιιάζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρό ηεο κε ηνπο άιινπο 
θνξείο. 

20. ηελ πεξίπησζε κεηεγγξαθήο ζε άιινλ ΟΔΠ, ε ACERT είλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη ηελ 
θαηαγγειία ηεο ηζρύνπζαο ζύκβαζεο ηνπ αηηνύκελνπ επηρεηξεκαηία ην αξγόηεξν εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ 
από ηελ ππνβνιήο ηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 2 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017 θαη λα παξαδίδεη ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ζηνλ επόκελν ΟΔΠ ειέγρνπ 
εληόο 2 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο από ηνλ «παιηό» ΟΔΠ ηεο βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 3 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017. Ζ θαηαγγειία ηεο ηζρύνπζαο ζύκβαζεο ηνπ 
αηηνύκελνπ επηρεηξεκαηία γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ: 
α) έρνπλ εμνθιεζεί νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ απνξξένπλ από ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο 
ηεο θαηαγγειιόκελεο ύκβαζεο, 
β) ν επηρεηξεκαηίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ηνπ ΟΔΠ, ζύκθσλα κε ηελ ππνπεξ. (ββ΄), 
πεξ. (η΄), ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017  . 
γ) ν ΟΔΠ δελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηπρόλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από έιεγρν ηνπ 
επηρεηξεκαηία, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 18 ηεο ΤΑ 2543/103240/03.10.2017, πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο από απηόλ.  
Αλ πθίζηαληαη κηα ή πεξηζζόηεξεο εθθξεκόηεηεο ηεο παξ. 2, ν ΟΔΠ ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ 
λέν ΟΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο. Αλ ππάξρεη δηαθσλία σο πξνο 
ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο κεηαμύ ηνπ ΟΔΠ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία, ν ΟΔΠ νθείιεη λα απνδέρεηαη ηελ 
θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο εθόζνλ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη πξνβεί ζε πξνζθπγή ζηα αξκόδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 
Αθνύ παξέιζεη ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ησλ (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ ηεο παξ. 2, εθόζνλ ν ζπκβεβιεκέλνο 
ΟΔΠ δελ βεβαίσζε εγγξάθσο ηνλ αηηνύληα επηρεηξεκαηία όηη ζπληξέρεη θώιπκα ησλ πεξ. (α’), (β’) θαη (γ΄) ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10, ε κεηαμύ ηνπο ζύκβαζε ιύεηαη απηνδηθαίσο. ηελ πεξίπησζε απηή ν «παιηόο» ΟΔΠ 
ππνρξενύηαη λα δηαβηβάζεη ηνλ ηεξνύκελν ζε απηόλ θάθειν ηνπ επηρεηξεκαηία ζην «λέν» ΟΔΠ εληόο δύν (2) 
εξγαζίκσλ εκεξώλ. Κεηά ηελ ηεθκεξησκέλε εκεξνκελία άξζεο ησλ ηπρόλ εθθξεκνηήησλ ηεο παξ. 2, ν παιηόο 
ΟΔΠ νθείιεη λα θάλεη απνδεθηή ηελ θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο, ην αξγόηεξν, εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξώλ. Αθνύ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη ν «παιηόο» ΟΔΠ δελ απνζηείιεη ην 

θάθειν, ιύεηαη απηνδίθαηα ε κεηαμύ ηνπο ζύκβαζε. 
21. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο κεηεγγξάςεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ζηελ ACERT, ν ΟΔΠ 

εμαζθαιίδεη όηη ν επηρεηξεκαηίαο ζα αληηκεησπίζεη ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ΟΔΠ ειέγρνπ. 

22. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο απνζύξεηαη από ην ζύζηεκα ειέγρνπ, ε ACERT νθείιεη λα ελεκεξώζεη πάξαπηα 
ηελ αξκόδηα αξρή. Όκνηα ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο κεηεγγξαθήο 
23. Τπνρξενύηαη λα δέρεηαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΔΙΓΟ- ΓΖΚΖΣΡΑ ζύκθσλα κε ηελ πεξ. (α΄) 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017. 
24. Λα εηζεγείηαη ζηελ Αξκόδηα Αξρή, γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο απαγόξεπζεο ηεο εκπνξίαο πξντόλησλ κε κλεία 
πεξί ηεο βηνινγηθήο κεζόδνπ παξαγσγήο, ζηελ επηζήκαλζε θαη ζηε δηαθήκηζε ηνπο, γηα ηηο ζπκβεβιεκέλεο κε 
απηνύο επηρεηξήζεηο, ζε εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Θαλνληζκνύ 834/2007. 

 
 

 
 

Άπθπο 8 
Πποζωπινά Μέηπα-Κςπώζειρ 

 
Ο ΟΔΠ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο θαη ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό 889/2008 Σίηιν ΗV , 

δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαζηνιή ή/θαη ηελ αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο. Αξκόδην όξγαλν 
γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ είλαη  ε Δπηηξνπή Θπξώζεσλ. Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη κε βάζε ηνλ θαηάινγν 
θπξώζεσλ ηνπ ΟΔΠ θαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή λνκνζεζία, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ επηρείξεζε θαη 
είλαη εθηειεζηέα από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο. 

ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγεζέληα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ην ζήκα ηνπ ΟΔΠ, ελώ νθείιεη λα δηαθόςεη ηε δηάζεζε όζσλ πξντόλησλ θέξνπλ ζήκα 
πνπ απνδεηθλύεη ηε ζπκκόξθσζή ηνπο πξνο ην πξόηππν πηζηνπνίεζεο. Δάλ ε επηρείξεζε πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν εμαξηάηαη από ηελ έθηαζε θαη ηε βαξύηεηα ηεο 
κε ζπκκόξθσζεο, νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα άξνπλ ηε κε ζπκκόξθσζε, ηόηε παύεη ε αλαζηνιή πηζηνπνίεζεο. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ε πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη νξηζηηθά, ε επηρείξεζε ελεκεξώλεηαη γξαπηώο θαη εληόο επηά 
(7) εκεξώλ πξέπεη λα επηζηξέςεη όια ηα πξσηόηππα ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηελ ACERT.  
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Δπίζεο, ν ΟΔΠ δύλαηαη λα ελεκεξώζεη όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε γηα ηελ αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο, κε όπνην 
κέζν θξίλεη θαηάιιειν. Όηαλ ν ΟΔΠ ζεσξεί όηη πέξαλ ησλ θπξώζεσλ πνπ ν ίδηνο έρεη επηβάιεη ζηνλ παξαγσγό, 
είλαη απαξαίηεην λα ηνπ επηβιεζνύλ επηπιένλ δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξώζεηο, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο 
παξάβαζεο, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθό ειέγρνπ ζπλνδεπκέλν από ηεθκεξησκέλε έθζεζή ηνπ ζηε Γηεύζπλζε 
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
 

Ζ ACERT πηνζεηεί ηελ αθόινπζε δηαβάζκηζε όζνλ αθνξά ηε δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ πνπ παξεθθιίλνπλ ή 
ηείλνπλ λα παξεθθιίλνπλ ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηύπσλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο:  
«Απόκλιζη» (Α): ε ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ζπκκόξθσζε πνπ αθνξά ζηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη πνπ δελ επεξεάδεη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ 
πξντόληνο θαη δελ επηθέξεη ηελ επηβνιή θπξσηηθώλ κέηξσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαη θαηά ηελ νπνία ε 
επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ακέζσο ή εληόο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ε νπνία 
θαζνξίδεηαη από ηνλ ΟΔΠ Πηζηνπνίεζεο ζε ζπκθσλία κε ηελ επηρείξεζε. 
«Παπαηςπία» (ΠΑ) είλαη κε ζπκκόξθσζε πνπ αθνξά ηελ απνηπρία ηνπ ειεγρόκελνπ επηρεηξεκαηία λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ε νπνία επεξεάδεη 
ηελ αθεξαηόηεηα ησλ πξντόλησλ σο βηνινγηθώλ, ρσξίο όκσο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα 
όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.  Οη 
ελ ιόγσ κε ζπκκνξθώζεηο δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη δόιηεο. 
«Παπάβαζη» (ΠΡ): είλαη κε ζπκκόξθσζε κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ αθνξά ηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ πξντόλησλ 

σο βηνινγηθώλ, έρνληαο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ 
αληηθεηκεληθόηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ε νπνία νθείιεηαη ζε πξόδειεο 
παξαβάζεηο. 
«Τποηποπή» λνείηαη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο κε ζπκκόξθσζεο εληόο δύν (2) εηώλ από ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή δηαπηζηώζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ.  
«Διοπθώζειρ» λννύληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνλ ειεγρόκελν κε ζηόρν ηελ άξζε 
ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθώζεηο. 
«Διοπθωηικέρ ενέπγειερ» λννύληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνλ ειεγρόκελν κε 
ζηόρν ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθώζεσλ. 
 
 
 
Οη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο κε ηελ έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο θπξώζεσλ από ηνπο 
ΟΔΠ ζε πεξηπηώζεηο κε ζπκκνξθώζεσλ έρνπλ σο εμήο: 
α) Τπνβηβαζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξντόληνο (ΤΠΠ) ζε εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 
ηνπ Θαλνληζκνύ 834/07: Αθνξά ζπγθεθξηκέλε παξηίδα πξντόληνο ηνπ Δπηρεηξεκαηία πνπ επεξεάδεηαη από ηε κε 
ζπκκόξθσζε θαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη: 
αα) από κεηαπνίεζε, 
ββ) από ηελ παξαγσγή ελόο ή πεξηζζνηέξσλ αγξνηεκαρίσλ, 
γγ) από ηελ παξαγσγή ησλ δώσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ, 
δδ) από ηελ παξαγσγή θπθηώλ, 
εε) από ηελ παξαγσγή δπκώλ θαη 
ζηζη) από εηζαγσγή από Σξίηε ρώξα. 
Ο ππνβηβαζκόο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξντόλησλ από βηνινγηθά ή κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ ζε ζπκβαηηθά 
πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία 
ΤΠΠ πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη από ηνλ ππεύζπλν επηρεηξεκαηία εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 
έθδνζε ηεο απόθαζεο επηβνιήο θπξώζεσλ από ηνλ ΟΔΠ, κε ηε δηαβίβαζε ζε απηόλ ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο. 

ΚΤΡΩΕΙ * ΤΝΕΠΕΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

Τπνβηβαζκόο 
Πηζηνπνίεζεο 
Πξντόληνο 

ΤΠΠ Αθαίξεζε ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ 
παξαγσγήο ηνπο 

Τπνβηβαζκόο ζηαδίνπ 
πηζηνπνίεζεο 
αγξνηεκαρίνπ (σλ) ή 
δώσλ: 

ΤΠΑ/ΤΠΕ Τπνβηβαζκόο αγξνηεκαρίσλ ή δώσλ θαη επηβνιή εθ λένπ πεξηόδνπ 
κεηαηξνπήο 

Κεξηθή αλαζηνιή ηεο 
Πηζηνπνίεζεο  

ΚΑΠ Απαγόξεπζε εκπνξίαο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ παξηίδσλ πξντόληνο ή 
θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο παξαγσγήο κε αλαθνξά ζην βηνινγηθό ηξόπν 
παξαγσγήο 

Αλαζηνιή ηεο 
πηζηνπνίεζεο: 

ΑΠ Απαγόξεπζε ηεο εκπνξίαο όισλ ησλ πξντόλησλ κε αλαθνξά ζην 
βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο από έμη 
(6) έσο δώδεθα (12) κήλεο, ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ζύκβαζε κεηαμύ 
ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ ΟΔΠ 

Αλάθιεζε 
πηζηνπνίεζεο: 

ΑΛΠ Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απαγόξεπζε ηεο επηρείξεζεο ηεο 
εκπνξίαο πξντόλησλ κε αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο 
ηνπο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο από έλα (1) έσο θαη ηξία (3) 
έηε, κε ηαπηόρξνλε δηαθνπή ηεο ζύκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ 
ΟΔΠ. ε επηρεηξεκαηία ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ε θύξσζε ηεο 
αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, απαγνξεύεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε 
άιιν εγθεθξηκέλν ΟΔΠ πξηλ παξέιζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο 
αλσηέξσ θύξσζεο 
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β) Τπνβηβαζκόο ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο αγξνηεκαρίνπ(σλ) (ΤΠΑ) ή δώσλ (ΤΠΕ): 
Σα αγξνηεκάρηα ή ηα δώα ππνβηβάδνληαη ζε ζπκβαηηθά θαη επηβάιινληαη εθ λένπ νη πεξίνδνη κεηαηξνπήο ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 36 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θαλνληζκνύ 889/08. 
γ) Κεξηθή αλαζηνιή ηεο Πηζηνπνίεζεο (ΚΑΠ) ζε εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
Θαλνληζκνύ 834/07: 
Απαγνξεύεηαη ζηελ επηρείξεζε ε εκπνξία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ παξηίδσλ πξντόληνο ή θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο 
παξαγσγήο κε αλαθνξά ζην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο. 
δ) Αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο (ΑΠ) ζε εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
Θαλνληζκνύ 834/07: 
Απαγνξεύεηαη ζηελ επηρείξεζε ε εκπνξία όισλ ησλ πξντόλησλ κε αλαθνξά ζην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο από έμη (6) έσο δώδεθα (12) κήλεο, ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ 
επηρεηξεκαηία θαη ηνπ ΟΔΠ. 
ε) Αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο (ΑΛΠ) ζε εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
Θαλνληζκνύ 834/07: 
Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απαγόξεπζε ηεο επηρείξεζεο ηεο εκπνξίαο πξντόλησλ κε αλαθνξά ζηνλ 
βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο ηνπο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο από έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε, κε 
ηαπηόρξνλε δηαθνπή ηεο ζύκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ ΟΔΠ. ε επηρεηξεκαηία ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ε 
θύξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, απαγνξεύεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε άιιν εγθεθξηκέλν ΟΔΠ πξηλ 
παξέιζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο αλσηέξσ θύξσζεο. 
 
 
 
 
 

 Καηάλογορ Κςπώζεων 
 

Ο ΟΔΠ επηβάιεη θπξώζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην είδνο ηεο κε ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηνλ 
θαηάινγν θπξώζεσλ ηνπ ΟΔΠ όπσο απηόο ζπκκνξθώλεηαη κε ην Παξάξηεκα Η ηεο ΤΑ 
2543/103240/03.10.2017. Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε θξηζηκόηεηα κηαο θαηάζηαζεο επηβάιεη ηελ επείγνπζα 
δξάζε από πιεπξάο ηεο ACERT, ηόηε ν ΟΔΠ κπνξεί λα πξνβεί ζηε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ.  Γηα παξάδεηγκα, 
αλ ν ΟΔΠ έρεη ηε βάζηκε ππνςία πσο κηα επηρείξεζε ηελ νπνία πηζηνπνηεί πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά 
πξντόλ πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Θαλνληζκό, αιιά θέξεη ελδείμεηο πεξί ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπ, ηόηε 
κπνξεί λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη ρνξεγήζεη. Σα πξνζσξηλά κέηξα κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα ην 
πνιύ δπν (2) εβδνκάδεο θαη θνηλνπνηνύληαη ζηελ επηρείξεζε κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν. Δληόο ηνπ δηαζηήκαηνο 

απηνύ, ν Γηεπζπληήο Πηζηνπνίεζεο νθείιεη λα παξαπέκςεη ηελ ππόζεζε ζηελ Δπηηξνπή Θπξώζεσλ.  
 

Άπθπο 9 
Ενζηάζειρ-Πποζθςγέρ 

 
Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πξνζθπγήο έρνπλ νη επηζεσξνύκελεο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηξίηα κέξε εάλ θαη 

εθόζνλ κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ην έλλνκν ηνπ ζπκθέξνληόο ηνπο.  
Ζ έλζηαζε κπνξεί λα αθνξά πξάμε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΟΔΠ, ή απνηέιεζκα δεηγκαηνιεςίαο θαη κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό έληππν πνπ δηαζέηεη ν ΟΔΠ γηα ην ζθνπό απηό. Ωο έγθπξε ζεσξείηαη ε 
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, από ηνλ επηζεσξνύκελν, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο ή θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ 
επηρείξεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ρεκηθή αλάιπζε δεηγκάησλ. Γηα ηξίηα κέξε ν ρξόλνο 
ππνβνιήο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, θαη εθόζνλ αηηηνινγείηαη θαη θξηζεί από ηνλ ΟΔΠ 
έλλνκν ην ζπκθέξνλ ηεο, παξαπέκπεηαη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή.  

Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα αθνξά απόθαζε νξγάλνπ ηνπ ΟΔΠ θαη ππνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθό γηα ηνλ 
ζθνπό απηό έληππν. Ωο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο όηαλ γίλεηαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηελ επηρείξεζε. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή 
δύλαηαη λα γίλεη δεθηή εθπξόζεζκε έλζηαζε κεηά  ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. 

Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ ζπλεδξηάδεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο 
έλζηαζεο/πξνζθπγήο. Ο εληζηάκελνο ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ ΟΔΠ γηα ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο 
θαη κπνξεί λα αηηεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε. Αλ ην αίηεκά ηνπ γίλεη δεθηό από ηνλ Γεληθό 
Γηεπζπληή, ηόηε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη  ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε/πξνζθπγή. Κέρξη ηε 
ιήςε απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πξνζθπγή, θαζώο θαη 
νπνηαδήπνηε πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ππνβιεζεί.  Ζ Δπηηξνπή δύλαηαη λα απαηηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, αλ 
θξηζεί απαξαίηεην, από ηνπο εκπιεθόκελνπο ή λα δεηήζεη ηελ ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο 
ππό εμέηαζε ππόζεζεο. Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα ιάβεη απόθαζε εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή 
ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο θαη o ΟΔΠ ελεκεξώλεη αλάινγα ηνπο εληζηακελνπο/ πξνζθεπγνληεο κε ηελ έθδνζε 
ηεο απόθαζεο.  

 
 

Άπθπο 10 
Λήξη Σςνεπγαζίαρ 

 
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο ACERT θαη ηεο ζπκβεβιεκέλεο  επηρείξεζεο κπνξεί λα ιάβεη ηέινο κε ηνπο εμήο 

ηξόπνπο:  
 Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Ηδησηηθό πκθσλεηηθό, θαη εθόζνλ δελ αηηεζεί 

αλαλέσζήο ηνπ ε επηρείξεζε. 
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 Κε θαηαγγειία ηνπ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
επηρείξεζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ ΟΔΠ, ελώ δεζκεύεηαη λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηνπ 
πκθσλεηηθνύ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο έλαληη ηεο 
ACERT A.E.  

 Κε θαηαγγειία ηνπ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ εθ κέξνπο ηεο ACERT. Ιόγνη πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ 
ζε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ ΟΔΠ, απνηεινύλ: 
1. Κε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 
2. Ζ εηζήγεζε από ηελ Δπηηξνπή Θπξώζεσλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ηελ απνβνιή ηνπ 
επηρεηξεκαηία από ην ύζηεκα Διέγρνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξόληα ή ηελ 
αθαίξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εκπνξίαο πξντόλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, ε νπνία κεηά από αμηνιόγεζε ηεο ηεθκεξίσζεο απνζηέιιεη ηελ ππόζεζε ζηελ 
Α’ βάζκηα Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηώλ & Παξαβάζεσλ κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Δπνπηεύνπζαο 
Αξρήο. 
 

Ζ ACERT Α.Δ., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα 
δηθαηώκαηά ηεο, όπσο θαη λα δεηήζεη πνηληθή δίσμε επαπεηινύκελε κέζσ ζπθνθαληηθήο δπζθεκίζεσο, από 
νπνηνδήπνηε κέζνλ (έγγξαθν, παξαδνζηαθό ή ςεθηαθό ηύπν, ξαδηόθσλν, θιπ). 

 
Άπθπο 11 

Οικονομικοί Όποι 
 

Ζ ACERT αθνινπζεί εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπό 
απηό εθδίδεη ηηκνθαηαιόγνπο αλάινγα κε ην επηζπκεηό αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο, όπνπ αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξώο νη νηθνλνκηθνί όξνη ζπλεξγαζίαο.  

Θάζε εκεξνινγηαθό έηνο νη ηηκνθαηάινγνη δύλαηαη λα αλαζεσξνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο 
πκβνύινπ  ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε. 

 
Άπθπο 12  

Δημοζιεύζειρ 
 

ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ έλαληη ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ε ACERT, δεκνζηεύεη θαη 
παξέρεη ζηηο αξκόδηεο αξρέο πιεξνθνξίεο όπσο: 

 Θαλνληζκό Πηζηνπνίεζεο 
 Παξάξηεκα Θαλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο 

o Η Φπηηθή Παξαγσγή 
o ΗΗ Εσηθή Παξαγσγή 
o ΗΗΗ Παξαζθεπή Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ θαη Εσνηξνθώλ 
o ΗV Δηζαγσγή Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ 

 Σηκνθαηαιόγνπο 
o Φπηηθήο Παξαγσγήο 
o Εσηθήο Παξαγσγήο 
o Παξαζθεπήο Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ θαη Εσνηξνθώλ 
o Δηζαγσγήο από Σξίηεο Υώξεο 

 Θαλνληζκό Υξήζεο εκάησλ  
 Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ 
 Κεηξών Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντόληα. ην Κεηξών πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνίεζε από ηνλ ΟΔΠ, ελώ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο όπσο ε επσλπκία, ε 
δξαζηεξηόηεηα ηεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντόληα θαζώο θαη όπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο θαηά 
πεξίπησζε κπνξεί λα απαηηνύληαη.  

 Κεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ. ην Κεηξών απηό θαηαρσξνύληαη όια ηα πξντόληα πνπ έρνπλ 
παξαρζεί, παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί, θαηά θαηεγνξία θαη είδνο  θαη ηα νπνία έρεη πηζηνπνηήζεη ν ΟΔΠ. 

 
Άπθπο 13 

Μεηαβολή Απαιηήζεων 
 

Οη θαλνληζκνί ηνπ ΟΔΠ αλαζθνπνύληαη θαη δύλαηαη λα αλαζεσξεζνύλ από ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο 
Πνηόηεηαο όηαλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο ΟΔΠ αλαθνηλώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο πξνο ηα 
ελδηαθεξόκελα κέξε, θαιώληαο ηα λα θαηαζέζνπλ ζρόιηα θαη πξνηάζεηο επί ησλ αιιαγώλ. Κεηά ηε ιήςε 
απόθαζεο γηα αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, απηέο γλσζηνπνηνύληαη 
γξαπηώο ζηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο.  

Ο ΟΔΠ δύλαηαη λα πξνζαξκόζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα πηζηνπνίεζε θαη λα εθαξκόζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο  ηνπ 
Θαλνληζκνύ θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο όπσο επηβάιιεηαη από απηήλ. 
  

 


