
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο του Κανονισμού 

 
Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης 

στο πλαίσιο της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας  για την παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων με τη βιολογική μέθοδο, τις υποχρεώσεις της a Cert Α.Ε.,  καθώς και τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων με αυτήν επιχειρήσεων. 
 

Άρθρο 2 
Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης a Cert A.E. 

 
1. Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης a Cert Α.Ε. (στο εξής καλούμενος a Cert ή απλώς 

Φορέας) ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η a Cert δραστηριοποιείται στον Έλεγχο και 
Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων. 

2.  Στόχοι της a Cert: 
• Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της βιολογικής γεωργίας 
• Η προστασία του περιβάλλοντος 
• Η διασφάλιση της παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων προς όφελος των καταναλωτών  
• Η προώθηση ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης 
3. Αρχές Λειτουργίας της a Cert: 
α. Εμπιστευτικότητα-Εχεμύθεια 

Η a Cert αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τις 
επιχειρήσεις, μέσω της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης, απόρρητες. Ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της a Cert και τρίτου μέρους γίνεται κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης 
της επιχείρησης. Σε περίπτωση ενημέρωσης της εποπτεύουσας και ελέγχουσας αρχής βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας, η επιχείρηση λαμβάνει γνώση για τις πληροφορίες που 
παρέχονται.   

β. Αμεροληψία-Αντικειμενικότητα 
Η a Cert δεν εμπλέκεται στην προμήθεια, σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων του τύπου 

που πιστοποιεί. Επίσης, δεν συμμετέχει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το 
προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της a Cert, είναι ελεύθεροι από κάθε εμπορική, 
οικονομική και άλλου είδους πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους. Η a Cert 
παρέχει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με την ερμηνεία των 
απαιτήσεων του προτύπου. Η συνολική λειτουργία και το περιεχόμενο του συστήματος 
πιστοποίησης της a Cert ελέγχεται από την εποπτεύουσα και ελέγχουσα αρχή. Στο πλαίσιο 
του εσωτερικού ελέγχου ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας (Ε.Ε.Α.) η 
οποία αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται κατόπιν πρόσκλησης της a Cert 
προς όλα τα  ενδιαφερόμενα μέρη, λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο εσωτερικού ελέγχου και 
συνεδριάζει τουλάχιστον δυο (2) φορές το χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της 
Ε.Ε.Α.. Η σύνθεσή της είναι τέτοια ώστε να μην κυριαρχεί κανένα ατομικό συμφέρον, ενώ 
ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των σημαντικά ενδιαφερόμενων μερών. 
Πέραν του ελεγκτικού της έργου, η Ε.Ε.Α. συνεισφέρει στη δημιουργία πολιτικής και αρχών 
όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης.  

γ. Διαφάνεια  
Οι διαδικασίες τις οποίες η a Cert εφαρμόζει, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, μέσα από σειρά 

δημοσιεύσεων στις οποίες έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι δημοσιεύσεις  
περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης και τα παραρτήματα 
αυτού, Τιμοκαταλόγους για τις υπηρεσίες που προσφέρει, Κατάλογο Ενταγμένων 
Επιχειρήσεων, καθώς και Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων. Επιπλέον, τα δημοσιευμένα 
έγγραφα και όσες πληροφορίες απαιτούνται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της a Cert, έναντι της κείμενης νομοθεσίας. 
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Άρθρο 3 
Ορισμοί 

 
«Κανονισμός»: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων  στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. 
«Φορέας»: Ο Φορέας ελέγχου και πιστοποίησης a Cert Α.Ε. 
«Πιστοποιητικό Προϊόντος»: Έγγραφο το οποίο εκδίδει η a Cert Α.Ε. για χρήση σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος. Το πιστοποιητικό αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη επιχείρηση και τα 
προϊόντα τα οποία αναγράφονται σε αυτό και υποδεικνύει ότι η επιχείρηση παράγει ή/και 
παρασκευάζει ή/και εισάγει τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 2092/91 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
 «Μη Συμμόρφωση»: Η απουσία, ή η αποτυχία εφαρμογής και διατήρησης, ενός ή περισσότερων 
απαιτήσεων του Κανονισμού 2092/91, ή των απαιτήσεων πιστοποίησης της a Cert Α.Ε., ή μια 
κατάσταση η οποία θα μπορούσε, βάσει διαθέσιμων αντικειμενικών στοιχείων, να δημιουργήσει 
αμφιβολία ως προς τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις του Κανονισμού βάσει του 
οποίου χορηγείται η πιστοποίηση. 
«Σήμα»: Το νόμιμα κατοχυρωμένο σύμβολο το οποίο χορηγεί η a Cert Α.Ε. για χρήση σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Χρήσης Σημάτων και το οποίο υποδεικνύει ότι η δραστηριότητα μιας επιχείρησης ή 
το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2092/91.  
 

Άρθρο 4 
Διαδικασία ένταξης,, Χορήγηση και Επιτήρηση Πιστοποίησης 

 
Α) Η Διαδικασία ένταξης περιλαμβάνει: 
1. Αίτηση:  

Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος 
παραλαμβάνει από τον Φορέα, ή μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα (www.a-cert.org), τον φάκελο 
ενημερωτικού υλικού ο οποίος περιλαμβάνει: 
α) τον Κανονισμό Πιστοποίησης,  
β) Παράρτημα του Κανονισμού Πιστοποίησης, το σχετικό με το αντικείμενο του οποίου την 
πιστοποίηση επιθυμεί, 
γ) Τιμοκατάλογο το σχετικό με το αντικείμενο του οποίου την πιστοποίηση επιθυμεί. 
δ) το έντυπο Αίτηση ‘Ένταξης,  
ε) το έντυπο Δήλωση-Περιγραφή Επιχείρησης, το σχετικό με το αντικείμενο του οποίου την 
πιστοποίηση επιθυμεί, και όσα έντυπα  της  a Cert συνδέονται με τη Δήλωση-Περιγραφή.  
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Φορέα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή οι Κανονισμοί  2092/91, 
1804/1999, 1788/2001, 1452/2003, 392/2004, η ΚΥΑ με αριθμό 245090/31.1.2006 για την 
εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 για τη Βιολογική Γεωργία και η εφαρμοστική ΥΑ 
336650/29.12.2006 που μπορούν και να αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή. 
Στην τελευταία περίπτωση το κόστος αποστολής βαρύνει τον παραλήπτη. 

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και καταθέτει στην a Cert A.E. τα έντυπα που αναφέρονται 
στα σημεία δ) και ε). 

 Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής (μείωσης ή επέκτασης) του 
αντικειμένου πιστοποίησης.. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση που αιτείται την ένταξή της στο σύστημα ελέγχου και 
πιστοποίησης της a Cert, έχει πιστοποιηθεί από άλλον εγκεκριμένο Φορέα, τότε η a Cert ζητά, από 
τον Φορέα, αντίγραφο του φακέλου της επιχείρησης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
αποδεικνύουν το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα προϊόντα της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΚΥΑ 245090/31.1.2006. Κατόπιν, ακολουθείται η διαδικασία πιστοποίησης όπως και σε 
περιπτώσεις ένταξης επιχειρήσεων που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο παρελθόν. Κάθε 
επιχειρηματίας που συνάπτει συμφωνητικό με τον Φορέα δεν μπορεί να έχει συφωνητικό σε ισχύ 
με άλλον ΟΕ&Π για την ίδια κατηγορία δραστηριοτήτων του. 

 
2. Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού:  
Μετά την έγκριση της αίτησης από τον Γενικό Διευθυντή και εντός 30 ημερών από την υποβολή 
της, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και συγκεκριμένα ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καλείται να 
υπογράψει συμφωνητικό με τον Φορέα. Σκοπός του συμφωνητικού είναι ο προσδιορισμός των 
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συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του 
Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, ώστε να παράγονται αξιόπιστα βιολογικά προϊόντα και να προστατεύεται το 
περιβάλλον. Με το συμφωνητικό ο Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική και Κοινοτική νομοθεσία την εκμετάλλευση του επιχειρηματία, η οποία 
θα συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση της γης και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, με 
τουλάχιστον μια επιτόπια επίσκεψη τον χρόνο και ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση 
της πιστής εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού, αποτελούν: 
α) ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης, 
β) το σχετικό με το αντικείμενο Παράρτημα του Κανονισμού Πιστοποίησης,  
γ) ο Κανονισμός Χρήσης Σημάτων τον οποίο και παραλαμβάνει πριν την υπογραφή του 
συμφωνητικού, 
δ) ο σχετικός με το αντικείμενο Τιμοκατάλογος και η Ανάλυση Οικονομικών Υποχρεώσεων στην 
οποία παρουσιάζεται αναλυτικά το ποσό που καταβάλλεται ετησίως από την επιχείρηση για το κόστος 
των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων. Στην περίπτωση 
της φυτικής παραγωγής επισυνάπτεται και ο κατάλογος αγρών. 
Με την υπογραφή του συμφωνητικού η επιχείρηση εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου και 
πιστοποίησης του Φορέα και παράλληλα εγγράφεται στον Κατάλογο Ενταγμένων Επιχειρήσεων 
όπου και παραμένει εγγεγραμμένη μέχρι τη χορήγηση πιστοποίησης. Η επιχείρηση πρέπει να 
γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς της σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, εντός 
10 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της. Για την 
γνωστοποίηση χρησιμοποιείται το έντυπο της παραγράφου 8, του άρθρου 4, της ΚΥΑ 
245090/31.01.2006, το οποίο συνοδεύεται από οδοιπορικό και τοπογραφικό σκαρίφημα των 
αγροτεμαχίων, των εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησης καθώς και από το διάγραμμα ροής προκειμένου περί παρασκευαστικών μονάδων. 
Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνωστοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στον 
Φορέα με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση. 

 
3. Αξιολόγηση:  

Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο Φορέας 
προβαίνει σε επιτόπια επιθεώρηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91, Παράρτημα ΙΙΙ και με τις 
διαδικασία επιθεώρησης του φορέα, και η οποία αποσκοπεί:  

 στην επαλήθευση του κατατεθειμένου εντύπου Δήλωση-Περιγραφή Επιχείρησης, καθώς 
και των στοιχείων που συνυποβάλλονται από την επιχείρηση με την αίτηση, 

 στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
45011 και τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2092/91, ως προς το βιολογικό τρόπο παραγωγής 
και τη διαπίστωση εφαρμογής των απαιτήσεων της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας περί παραγωγής βιολογικών προϊόντων,  

 στον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και την απαίτηση λήψης διορθωτικών μέτρων για την 
άρση αυτών, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωσή της επιχείρησης με τον Κανονισμό όσον 
αφορά το ζητούμενο αντικείμενο προς πιστοποίηση. 

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της επιθεώρησης καθορίζεται από τον Φορέα σε συνεννόηση 
με την επιχείρηση. Η επιχείρηση ενημερώνεται για την οριστική ημερομηνία και τη σύνθεση της 
ομάδας επιθεώρησης η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές, τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση διαφωνίας της επιχείρησης για 
την ημερομηνία αυτή επανακαθορίζεται, δεν μπορεί όμως να απέχει δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την πρώτη ανακοινωθείσα ημερομηνία πραγματοποίησης. Η επιχείρηση δύναται να διατυπώσει 
αντίρρηση για μέλος ή μέλη της ομάδας επιθεώρησης, γραπτώς και αιτιολογημένα. Σε περίπτωση 
αποδοχής του αιτήματός της από τον Φορέα, το μέλος ή τα μέλη για τα οποία υπήρξε αντίρρηση 
αντικαθίστανται. Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στον Φορέα κάθε αντίρρηση της, είτε αυτή 
αφορά την ημερομηνία, είτε την ομάδα επιθεώρησης, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
πραγματοποίηση της επιθεώρησης. Στην επιθεώρηση δύναται να παρίσταται σύμβουλος της 
επιχείρησης, εφόσον αυτή το επιθυμεί και ενημερώσει έγκαιρα τον Φορέα. Ο σύμβουλος δεν έχει 
δικαίωμα παρέμβασης στη διαδικασία επιθεώρησης. 

Η επιθεώρηση ένταξης περιλαμβάνει: 
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 πλήρη φυσικό έλεγχο των εντασσόμενων παραγωγικών συντελεστών και της παραγωγικής 
διαδικασίας, 

 αυτοψία των εγκαταστάσεων, 
 έλεγχο λογιστικής τεκμηρίωσης, 
 ενδεχομένως δειγματοληψία για την ανίχνευση προϊόντων απαγορευμένων από τον 

Κανονισμό ή για την εξακρίβωση της χρήσης τεχνικών που δεν συμφωνούν με τον 
Κανονισμό. Η δειγματοληψία καθίσταται υποχρεωτική όταν υπάρχουν υποψίες για χρήση 
απαγορευμένων προϊόντων, 

 έλεγχο των ληπτέων μέτρων προφύλαξης για τον περιορισμό μόλυνσης από απαγορευμένα  
προϊόντα ή ουσίες.  

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συμπληρώνεται έκθεση επί του αποτελέσματος αυτής, 
και ο επικεφαλής επιθεωρητής ενημερώνει τον επιθεωρούμενο για το αποτέλεσμα της επιθεώρησης 
παραδίδοντας αντίγραφο της έκθεσης που συντάσσει. Εφόσον διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης μη συμμορφώσεις, τότε η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες 
εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Φορέας σε συμφωνία με την επιχείρηση. Οι διορθωτικές 
ενέργειες  αξιολογούνται από τον Φορέα ενδεχομένως και με νέα επιθεώρηση. Αν η επιχείρηση 
αποτύχει να άρει τις μη συμμορφώσεις εντός του συμφωνημένου διαστήματος, αυτό δύναται να 
οδηγήσει σε μη πιστοποίηση των προϊόντων ή/και  σε διακοπή της συνεργασίας με τον Φορέα.  
 
Β) Χορήγηση Πιστοποίησης:  

Η συγκεντρωθείσα τεκμηρίωση που έχει περιέλθει στην κατοχή του Φορέα μέσω της 
διαδικασίας ένταξης αλλά και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες με το προς πιστοποίηση 
αντικείμενο, ανασκοπούνται από ανεξάρτητο αξιολογητή ο οποίος δύναται να αποτελεί και μέλος 
του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο αξιολογητής εισηγείται για την πιστοποίηση προς τον 
Διευθυντής Πιστοποίησης ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση πιστοποίησης. 

Με την απόφαση του Δ.Π., περί χορήγησης πιστοποίησης, η επιχείρηση μετεγγράφεται στο 
Μητρώο Επιχειρήσεων με Πιστοποιημένα Προϊόντα της a Cert A.E., ενώ παράλληλα δύναται να 
λάβει Πιστοποιητικό Προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η πιστοποίηση δεν χορηγείται αν 
προηγουμένως ο Φορέας δεν επαληθεύσει την άρση όλων των μη συμμορφώσεων που έχει 
διαπιστώσει.  

Η ορθή χορήγηση των πιστοποιητικών ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου 
Ανεξαρτησίας.  

 
Γ) Επιτήρηση Πιστοποίησης:  

Μετά τη χορήγηση πιστοποίησης, η a Cert για να διασφαλίσει τη συνεχή εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού και να βεβαιώσει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της 
πιστοποιημένης επιχείρησης  περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής, παρασκευής ή εισαγωγής 
από τρίτες χώρες, προβαίνει σε επιτήρηση της χορηγηθείσας πιστοποίησης.  

Η επιτήρηση περιλαμβάνει: 
1) Τακτικές Επιθεωρήσεις:  

Πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο μια φορά το χρόνο και οπωσδήποτε εντός της 
καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούμενων ειδών για τη φυτική παραγωγή, εντός του έτους 
εκτροφής για τη ζωική παραγωγή και εντός της παρασκευαστικής περιόδου για τις επιχειρήσεις 
παρασκευής.. Η ημερομηνία καθορίζεται σε συνεργασία με την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, η 
επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη 
συμφωνηθείσα ημερομηνία. Η ομάδα επιθεώρησης προβαίνει σε πλήρη φυσικό έλεγχο της 
επιχείρησης, της λογιστικής τεκμηρίωσης, και ενδεχομένως σε δειγματοληψία σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 2092/91, Παράρτημα ΙΙΙ, § 5. 
2) Έκτακτες επιθεωρήσεις:  
Πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Φορέα και τουλάχιστον σε ποσοστό 10% επί 
των επιχειρήσεων με πιστοποιημένα προϊόντα. Λόγο για έκτακτη επιθεώρηση μπορεί να 
αποτελέσει οποιαδήποτε πληροφορία δημιουργεί υπόνοιες για την αναποτελεσματική εφαρμογή 
των απαιτήσεων του Κανονισμού από κάποια επιχείρηση, ή όπου υπάρχει κίνδυνος για 
αντικατάσταση προϊόντων βιολογικής παραγωγής με προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί, 
παρασκευασθεί ή εισαχθεί από τρίτες χώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91. Οι επιθεωρήσεις 
αυτού του είδους μπορούν να γίνουν με  ενημέρωση της επιχείρησης μια ημέρα νωρίτερα από τη 
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πραγματοποίησή τους και δεν δύναται να ζητηθεί αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας έκτακτης 
επιθεώρησης.    
3) Δειγματοληψίες:  

Ο Φορέας πραγματοποιεί ετησίως δειγματοληψίες σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του 
συνόλου των επιχειρήσεων με πιστοποιημένα προϊόντα. Σε κάθε δειγματοληψία, το προσωπικό του 
Φορέα λαμβάνει δείγμα το οποίο αποστέλλεται στην a Cert. Ο Φορέας στη συνέχεια προωθεί το 
δείγμα για ανάλυση σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο. Για την περίπτωση επαλήθευσης 
των αποτελεσμάτων διατηρείται αντίδειγμα στο εργαστήριο, έως και 30 ημέρες. Το ακριβές 
διάστημα εξαρτάται από το είδος δείγματος και ανιχνευόμενων ουσιών. Σε όλες τις επιθεωρήσεις, η 
ομάδα επιθεώρησης λαμβάνει υποχρεωτικά δείγμα για ανάλυση εάν δημιουργηθούν υπόνοιες για 
χρήση απαγορευμένων προϊόντων ή πιθανή μόλυνση από απαγορευμένα προϊόντα. 
4) Ποσοτική διαχείριση: 

 Ο Φορέας απαιτεί από τις επιχειρήσεις που πιστοποιεί την υποβολή στοιχείων όσον αφορά τις 
διαδικασίες ως προς τις οποίες πιστοποιούνται με έμφαση στις ποσότητες των πρώτων υλών και των 
τελικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό δύναται να παρακολουθεί και να ελέγχει το ισοζύγιο 
εισροών-εκροών των εν λόγω επιχειρήσεων. 
 

Σε περίπτωση που κατά την επιτήρηση πιστοποίησης διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, ανάλογα 
με την έκταση και τη βαρύτητά τους, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στη λήψη διορθωτικών 
μέτρων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται σε συνεννόηση με τον Φορέα. 
Τα διορθωτικά μέτρα θα αξιολογούνται από τον Φορέα, ενδεχομένως και με επιπλέον επιθεώρηση. 
Αν η επιχείρηση αποτύχει να άρει τις μη συμμορφώσεις εντός του συμφωνημένου διαστήματος, 
αυτό αποτελεί αιτία για τη επιβολή κυρώσεων. 
 
 

Άρθρο 5  
Πιστοποιητικά 

 
Κάθε επιχείρηση η οποία εγγράφεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων με Πιστοποιημένα Προϊόντα, 

δικαιούται να λάβει Πιστοποιητικό Προϊόντος για τα παραγόμενα προϊόντα της σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 2092/91 και το πρότυπο ΕΝ 45011.  
α) Πιστοποιητικό Προϊόντος:  
Εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης και μόνον μετά από θετική απόφαση, περί 
χορήγησης πιστοποίησης, του Διευθυντή Πιστοποίησης για την εν λόγω επιχείρηση. Με το 
πιστοποιητικό βεβαιώνεται η τήρηση από τον επιχειρηματία των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 
2092/91 και η σήμανση των παραγομένων προϊόντων ως βιολογικά, η οποία γίνεται όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ με αριθμό 245090/31.1.2006. Παρέχεται δε, το δικαίωμα χρήσης 
του Εθνικού Σήματος της παραγ. 1, του άρθρου 8, της ΚΥΑ 245090/31.01.2006, στους κατόχους του 
Πιστοποιητικού. 

 Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης  καθώς  και τα 
ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με το προϊόν:  

- για τα νωπά φυτικά προϊόντα, το είδος με την κοινή και την επιστημονική του ονομασία όπως 
και η ποικιλία και η παραγόμενη ποσότητα για τη συγκεκριμένη παραγωγική περίοδο. Η ισχύς του 
είναι ανάλογη με το είδος του προϊόντος, τη διάρκεια περιόδου συγκομιδής του όπως επίσης και τη 
διάρκεια συντήρησής του.  Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατά την έναρξη συγκομιδής. 

- για μεταποιημένα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης αναγράφεται το είδος του προϊόντος 
με διάρκεια ισχύος όσο η παρασκευαστική περίοδος, ενώ εάν πρόκειται για γάλα και προϊόντα με 
βάση το γάλα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος άμελξης κατά είδος ζώου. Το πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατά την έναρξη της παρασκευαστικής περιόδου. 

- για τα ζώα και τα προϊόντα κρέατος αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης όσον αφορά την 
ιχνηλασιμότητα  σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία. Για τη διάρκεια του 
πιστοποιητικού λαμβάνεται υπόψη το είδος του προϊόντος. 

- για τις ζωοτροφές αναγράφονται στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ε του 
Κανονισμού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής περιόδου και για 
τη διάρκεια του λαμβάνεται υπόψη το είδος του προϊόντος.    

Σε όλα τα πιστοποιητικά γίνεται αναφορά στο στάδιο πιστοποίησης στο οποίο βρίσκονται τα εν 
λόγω προϊόντα. 
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Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις της a Cert 

 
Ο Φορέας ελέγχου και πιστοποίησης a Cert οφείλει: 
1. Να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα με τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό, και ο οποίος 

διασφαλίζει την εχεμύθεια των πληροφοριών τις οποίες χειρίζεται. 
2. Να παρέχει στον αιτούντα κάθε πληροφορία απαραίτητη για τις διαδικασίες αξιολόγησης και 

πιστοποίησης. Να γνωστοποιεί στον επιχειρηματία τον Καν.(ΕΟΚ)2092/1991 όπως ισχύει και τον 
κανονισμό λειτουργίας του καθώς και κάθε προσθήκη ή/και τροποποίηση που γίνεται σ’αυτόν. Να 
εκπληρώνει έναντι του επιχειρηματία όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τον Καν. 
(ΕΟΚ) 2092/91, την ΚΥΑ 245090/31.1.2006 και τον κανονισμό λειτουργίας του. 

3. Να χρησιμοποιεί για κάθε εργασία προσωπικό αξιολογημένο ως ικανό και κατάλληλο.  
4. Να εκπαιδεύει, και να επιβλέπει το προσωπικό που χρησιμοποιεί για τη πραγματοποίηση 

επιθεωρήσεων. 
5. Να  οργανώνει την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων 

για τη χορήγηση πιστοποίησης και επιβολής κυρώσεων. 
6. Να ενημερώνει τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις για τις ημερομηνίες πραγματοποίησης 

επιθεώρησης και για τη σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης, για τις αποφάσεις της Επιτροπής 
Κυρώσεων, καθώς και για τις ημερομηνίες εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών από την Επιτροπή 
Ενστάσεων και Προσφυγών και των αποφάσεων αυτής. 

7. Να εκδίδει τα έγγραφα πιστοποίησης του άρθρού 5 του παρόντος κανονισμού. 
8. Να εκδίδει βεβαίωση μετά από αίτηση του επιχειρηματία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εν 

λόγω επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις του 
«Κανονισμού». Η βεβαίωση θα παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της εμπορίας των 
παραγόμενων προϊόντων. 

9. Να τηρεί ατομικούς φακέλους ανά ελεγχόμενο επιχειρηματία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι 
στην Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα Αρχή και τους παραδίδει εις αυτήν στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παραγ. 1.2(δ) του άρθρου 6 της ΚΥΑ 245090/31.1.2006.  

10. Να διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους σε εφαρμογή της παρ. 
8 β) του άρθρου 9 του «Κανονισμού», τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος: στο 
σύστημα έλεγχου, στον οποίο εκτός από ονοματεπώνυμο και διεύθυνση θα αναφέρονται οι εκτάσεις 
κατά καλλιεργούμενο είδος και ο αριθμός κατά είδος εκτρεφόμενων ζώων, κατά περίπτωση. β) 
συνολική έκθεση για τους διενεργηθέντες ελέγχους, γ) κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων 
(είδος, έκταση, ποσότητες, περιοχή) και δ) κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.  

11. Να συνεργάζεται με άλλους ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας ανταλλάσσοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποστέλλοντας αντίγραφο του τηρουμένου ατομικού φακέλου σε 
περίπτωση επιλογής από τον επιχειρηματία διαφορετικού ΟΕ&Π υπευθύνου για τον έλεγχό του, 
με παράλληλη ενημέρωση της Εποπτεύουσας και Επιβλέπουσας αρχής. 

12. Να ενημερώνει την επιβλέπουσα αρχή για την έκδοση εγγράφων πιστοποίησης, καθώς και 
για την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποίησης την επιβλέπουσα και εποπτεύουσα αρχή, σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

13 Να παρέχει  διευκόλυνση για τη διενέργεια επιθεωρήσεων δεύτερου μέρους.  
14. Σε περίπτωση επανάληψης πράξης του Φορέα, ύστερα από δικαίωση υποβληθείσας 

ένστασης ή προσφυγής στην Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, τα έξοδα βαραίνουν τον Φορέα. 
15. Η a Cert δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις που εγερθούν απαιτήσεις λόγω κατανάλωσης μη 

ασφαλών τροφίμων  από την πιστοποιημένη επιχείρηση. 
 

 
Άρθρο 8 

Προσωρινά Μέτρα-Κυρώσεις 
 

Ο Φορέας στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και πρόληψης και σύμφωνα με τον Κανονισμό 
άρθρο 9, §9, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ, δύναται να προχωρήσει στην αναστολή ή/και την 
ανάκληση της χορηγηθείσας πιστοποίησης. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι  η 
Επιτροπή Κυρώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τον κατάλογο κυρώσεων του Φορέα και 
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σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, κοινοποιείται εγγράφως στην επιχείρηση και είναι 
εκτελεστέα από την ημερομηνία κοινοποίησής της. 

Σε περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης, η επιχείρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα 
χορηγηθέντα πιστοποιητικά και το σήμα του Φορέα, ενώ οφείλει να διακόψει τη διάθεση όσων 
προϊόντων φέρουν σήμα που αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους προς το πρότυπο πιστοποίησης. Εάν 
η επιχείρηση προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο 
εξαρτάται από την έκταση και τη βαρύτητα της μη συμμόρφωσης, οι οποίες αποδεδειγμένα άρουν 
τη μη συμμόρφωση, τότε παύει η αναστολή πιστοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιστοποίηση 
ανακαλείται οριστικά, η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς και εντός επτά (7) ημερών πρέπει να 
επιστρέψει όλα τα πρωτότυπα των χορηγηθέντων πιστοποιητικών στην a Cert.  
Επίσης, ο Φορέας δύναται να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάκληση 
πιστοποίησης, με όποιο μέσο κρίνει κατάλληλο. Όταν ο Φορέας θεωρεί ότι πέραν των κυρώσεων 
που ο ίδιος έχει επιβάλει στον παραγωγό, είναι απαραίτητο να του επιβληθούν επιπλέον 
διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, λόγω της σοβαρότητας της παράβασης, διαβιβάζει το 
πρακτικό ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του στη Διεύθυνση Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

Η a Cert υιοθετεί την ακόλουθη διαβάθμιση όσον αφορά τη διαπίστωση καταστάσεων που 
παρεκκλίνουν ή τείνουν να παρεκκλίνουν της ορθής τήρησης των απαιτήσεων των προτύπων και 
της πιστοποίησης:  
«Απόκλιση» (Α): η ήσσονος σημασίας μη συμμόρφωση, που δεν επηρεάζει το προϊόν, και κατά την 
οποία η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αμέσως ή εντός ορισμένης 
προθεσμίας η οποία καθορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης σε συμφωνία με την επιχείρηση. 
«Παρατυπία» (ΠΑ) είναι μη συμμόρφωση που αφορά την αποτυχία του ελεγχόμενου επιχειρηματία 
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω μη 
συμμορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και δόλιες και δεν έχουν παρατεταμένα ή/και 
διαρκή δυσμενή αποτελέσματα. 
«Παράβαση» (ΠΡ): είναι μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας η οποία οφείλεται σε πρόδηλες 
παραβάσεις με παρατεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις και επιφέρει συγκεκριμένες κυρώσεις. 
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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ * ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Απόκλιση(1) Α 1. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται υπό όρους. Η επιχείρηση 

πρέπει να λάβει  τα απαραίτητα μέτρα αμέσως ή εντός 
προθεσμίας που καθορίζει ο φορέας.  

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται 
συμπληρωματική επιθεώρηση προκειμένου να 
εξακριβωθεί επιτόπου η συμμόρφωση. 

Επαναλαμβανόμενη 
Απόκλιση εντός του 
τρέχοντος έτους  

ΠΑ 1. Μη χορήγηση πιστοποιητικού/βεβαίωσης 
2. Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό αυτό ανακαλείται 
και τα πιστοποιημένα προϊόντα υποβιβάζονται στάδιο. 
Απόσυρση των σχετικών ενδείξεων με ευθύνη του 
επιχειρηματία. 

3. Επανεκκίνηση της περιόδου μετατροπής με τη σύμφωνη 
γνώμη της Αρχής Εποπτείας 

Παρατυπία ΠΑ 1. Μη χορήγηση πιστοποιητικού για τα παραγόμενα 
προϊόντα που επηρεάζονται από την διαπιστωθείσα 
παρατυπία. Μη χορήγηση βεβαιώσεων. 

2. Αναστολή του πιστοποιητικού ή/και της άδειας χρήσης του 
εθνικού σήματος ή/και του κοινοτικού σήματος 

Παράβαση ΠΡ 1. Μη χορήγηση πιστοποιητικού για τα παραγόμενα 
προϊόντα που επηρεάζονται από την διαπιστωθείσα 
παράβαση. Μη χορήγηση βεβαιώσεων. 

2. Ανάκληση του πιστοποιητικού ή/και της άδειας χρήσης 
του εθνικού σήματος ή/και του κοινοτικού σήματος 

3. Εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για υποβιβασμό του 
σταδίου πιστοποίησης σε αγροτεμάχια, ζώα της 
εκμετάλλευσης. 

4. Εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για αποβολή του 
επιχειρηματία από το Σύστημα Ελέγχου και 
Πιστοποίησης ή την αφαίρεση του δικαιώματος εμπορίας 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας για ορισμένο χρόνο.  

(1) Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν συμμορφώνεται προς τις συστάσεις των 
διενεργούντων τον έλεγχο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος τότε η απόκλιση 
λογίζεται ως παρατυπία 

 Κατάλογος Κυρώσεων 
 

 
Ειδικά σε περιπτώσεις που η κρισιμότητα μιας κατάστασης επιβάλει την επείγουσα δράση από 

πλευράς της a Cert, τότε ο Φορέας μπορεί να προβεί στη λήψη προσωρινών μέτρων.  Για 
παράδειγμα, αν ο Φορέας έχει τη βάσιμη υποψία πως μια επιχείρηση την οποία πιστοποιεί 
προτίθεται να διαθέσει στην αγορά προϊόν που δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό, αλλά φέρει 
ενδείξεις περί της συμμόρφωσής του, τότε μπορεί να ανακαλέσει το πιστοποιητικό που έχει 
χορηγήσει. Τα προσωρινά μέτρα μπορεί να έχουν διάρκεια το πολύ δυο (2) εβδομάδες και 
κοινοποιούνται στην επιχείρηση με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εντός του διαστήματος αυτού, ο 
Διευθυντής Πιστοποίησης οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή Κυρώσεων.  

 
Άρθρο 9 

Ενστάσεις-Προσφυγές 
 

Δικαίωμα ένστασης και προσφυγής έχουν οι επιθεωρούμενες επιχειρήσεις, καθώς και τρίτα 
μέρη εάν και εφόσον μπορούν να αιτιολογήσουν το έννομο του συμφέροντός τους.  

Η ένσταση μπορεί να αφορά πράξη του προσωπικού του Φορέα, ή αποτέλεσμα δειγματοληψίας 
και μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που διαθέτει ο Φορέας για το σκοπό 
αυτό. Ως έγκυρη θεωρείται η υποβολή της ένστασης, από τον επιθεωρούμενο, κατά τη διενέργεια 
της πράξης ή κατά την κοινοποίηση στην επιχείρηση των αποτελεσμάτων εφόσον πρόκειται για 
χημική ανάλυση δειγμάτων. Για τρίτα μέρη ο χρόνος υποβολής κρίνεται κατά περίπτωση από τον 
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Γενικό Διευθυντή, και εφόσον αιτιολογείται και κριθεί από τον Φορέα έννομο το συμφέρον της, 
παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή.  

Η προσφυγή μπορεί να αφορά απόφαση οργάνου του Φορέα και υποβάλλεται χρησιμοποιώντας 
ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο. Ως έγκυρη θεωρείται η υποβολή της προσφυγής όταν γίνεται 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών συνεδριάζει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή της ένστασης/προσφυγής. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται εγγράφως από τον Φορέα για 
την ημερομηνία εξέτασης της και μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση. Αν το 
αίτημά του γίνει δεκτό από τον Γενικό Διευθυντή, τότε μπορεί να παρακολουθήσει και να 
υποστηρίξει  την υποβληθείσα ένσταση/προσφυγή. Μέχρι τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή, 
ισχύουν οι αποφάσεις κατά των οποίων στρέφεται η προσφυγή, καθώς και οποιαδήποτε προσωρινά 
μέτρα έχουν υποβληθεί.  Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει περαιτέρω διευκρινήσεις, αν κριθεί 
απαραίτητο, από τους εμπλεκόμενους ή να ζητήσει την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στη 
διερεύνηση της υπό εξέταση υπόθεσης. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει απόφαση εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την υποβολή της ένστασης/προσφυγής.  

 
 

Άρθρο 10 
Λήξη Συνεργασίας 

 
Η συνεργασία μεταξύ της a Cert και της συμβεβλημένης  επιχείρησης μπορεί να λάβει τέλος με 

τους εξής τρόπους:  
• Με την πάροδο του χρόνου που αναγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, και εφόσον δεν 

αιτηθεί ανανέωσής του η επιχείρηση. 
• Με καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκ μέρους της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

αυτή η επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Φορέα, ενώ δεσμεύεται να τηρήσει 
τους όρους του Συμφωνητικού το οποίο έχει υπογράψει όσον αφορά τις οικονομικές 
υποχρεώσεις της έναντι της a Cert A.E..  

• Με καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκ μέρους της a Cert. Λόγοι που μπορούν να 
οδηγήσουν σε καταγγελία εκ μέρους του Φορέα, αποτελούν: 
1. Μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων 
2. Η τελεσίδικη επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κυρώσεων  

Η a Cert Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια προκειμένου να 
υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, όπως και να ζητήσει ποινική δίωξη επαπειλούμενη μέσω 
συκοφαντικής δυσφημίσεως, από οποιοδήποτε μέσον (έγγραφο, παραδοσιακό ή ψηφιακό τύπο, 
ραδιόφωνο, κλπ). 

 
Άρθρο 11 

Οικονομικοί Όροι 
 

Η a Cert ακολουθεί ενιαία τιμολογιακή πολιτική για όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 
Για το σκοπό αυτό εκδίδει τιμοκαταλόγους ανάλογα με το επιθυμητό αντικείμενο πιστοποίησης, 
όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι οικονομικοί όροι συνεργασίας.  

Κάθε ημερολογιακό έτος οι τιμοκατάλογοι δύναται να αναθεωρούνται με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
Άρθρο 12  

Δημοσιεύσεις 
 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων έναντι της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας η a Cert, 
δημοσιεύει και παρέχει στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες όπως: 

• Κανονισμό Πιστοποίησης 
• Παράρτημα Κανονισμού Πιστοποίησης 

o Ι Φυτική Παραγωγή 
o ΙΙ Ζωική Παραγωγή 
o ΙΙΙ Παρασκευή Βιολογικών Προϊόντων και Ζωοτροφών 
o ΙV Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων 
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• Τιμοκαταλόγους 
o Φυτικής Παραγωγής 
o Ζωικής Παραγωγής 
o Παρασκευής Βιολογικών Προϊόντων και Ζωοτροφών 
o Εισαγωγής από Τρίτες Χώρες 

• Κανονισμό Χρήσης Σημάτων  
• Κατάλογο Ενταγμένων Επιχειρήσεων 
• Μητρώο Επιχειρήσεων με Πιστοποιημένα Προϊόντα. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι 

επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί πιστοποίηση από τον Φορέα, ενώ περιέχονται 
πληροφορίες όπως η επωνυμία, η δραστηριότητα της και τα πιστοποιημένα προϊόντα 
καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται.  

• Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται όλα τα προϊόντα 
που έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί ή εισαχθεί, κατά κατηγορία και είδος  και τα οποία 
έχει πιστοποιήσει ο Φορέας. 

 
Άρθρο 13 

Μεταβολή Απαιτήσεων 
 

Οι κανονισμοί του Φορέα ανασκοπούνται και δύναται να αναθεωρηθούν από τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ποιότητας όταν κριθεί απαραίτητο. Ο Φορέας ανακοινώνει εκ των προτέρων τις 
προτεινόμενες αλλαγές προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, καλώντας τα να καταθέσουν σχόλια και 
προτάσεις επί των αλλαγών. Μετά τη λήψη απόφασης για αλλαγές ή αναθεωρήσεις, σχετικά με τις 
απαιτήσεις πιστοποίησης, αυτές γνωστοποιούνται γραπτώς στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.  

Ο Φορέας δύναται να προσαρμόσει τις απαιτήσεις του για πιστοποίηση και να εφαρμόσει τις 
τροποποιήσεις  του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας όπως επιβάλλεται από αυτήν. 
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