ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLOBALG.A.P.
Άρθρο 1
Αντικείμενο τος Κανονισμού
Ο παξψλ Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνηχπνπ GLOBALG.A.P. φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ
Γεληθνχ Καλνληζκνχ GLOBALG.A.P. (Έθδνζε: V4.0 MAR. 2011). Δπίζεο, ζηνλ παξψλ Καλνληζκφ
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GLOBALG.A.P. (Γεληθέο θαη Δηδηθέο). Ο παξψλ Καλνληζκφο απνηειεί επηθνπξηθφ έληππν ηεθκεξίσζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ ησλ
Πξσηνθφιισλ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, νχηε ηα ππνθαζηζηά. Πεξηγξάθεη δε ηηο Καλνληζηηθέο
απαηηήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Πξσηνθφιισλ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ν Φνξέαο γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξσηφθνιια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο A
CERT A.E., θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ.

Άρθρο 2
Ο Φοπέαρ Ελέγσος και Πιστοποίησηρ A CERT A.E.
1.

Ο Φνξέαο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο A CERT A.E. (ζην εμήο θαινχκελνο A CERT ή απιψο Φνξέαο)
ηδξχζεθε ην 2005 κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο θαη έρεη έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Η A
CERT δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Έιεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Πξντφλησλ θαζψο θαη ζηελ Πηζηνπνίεζε
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο.

2.

ηφρνη ηεο A CERT:


3.

Γηαηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο



Ιθαλνπνίεζε πειαηψλ



Παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ θχξνπο



Αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ



πλερήο βειηίσζε



Κνηλσληθή επζχλε

Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο A CERT:
α. Δκπηζηεπηηθφηεηα-Δρεκχζεηα
Η A CERT θαη ε GLOBALG.A.P. αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε λα ηεξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ζπγθεληξψλνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο,
απφξξεηεο. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο A CERT θαη ηξίηνπ κέξνπο γίλεηαη θαηφπηλ
γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή λνκηθή ή Καλνληζηηθή
απαίηεζε. ε πεξίπησζε ελεκέξσζεο νπνηνπδήπνηε βάζεη ηεο αλσηέξσ εμαίξεζεο ή ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ε επηρείξεζε ιακβάλεη γλψζε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη.
β. Ακεξνιεςία-Αληηθεηκεληθφηεηα
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Η A CERT δελ εκπιέθεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνψζεζε ζπζηεκάησλ ηνπ ηχπνπ πνπ
πηζηνπνηεί. Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο A CERT θαη νη ζπγγεληθνί κε απηφλ θνξείο δελ παξέρνπλ
θαλελφο είδνπο γεληθέο ή εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, κεκνλσκέλα ή ζε
ζπλδπαζκφ κε άιιεο ππεξεζίεο ή ζην πιαίζην άιισλ ππεξεζηψλ ζε θαλελφο είδνπο θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα. Σν πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο A CERT, είλαη ειεχζεξνη απφ
θάζε εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη άιινπ είδνπο πίεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ θξίζε
ηνπο. Η A CERT παξέρεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ
εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο πηζηνπνίεζεο. Η ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο A CERT ειέγρεηαη απφ ηνλ Φνξέα Γηαπίζηεπζήο ηεο θαη ηελ
GLOBALG.A.P.. ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
Αλεμαξηεζίαο (Δ.Δ.Α.) ε νπνία απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηφπηλ
πξφζθιεζεο ηεο A CERT πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην φξγαλν
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεδξηάδεη κία (1) θνξά ην ρξφλν, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηεο. Η ζχλζεζή ηεο είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θπξηαξρεί θαλέλα αηνκηθφ ζπκθέξνλ,
ελψ ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζεκαληηθά ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
Πέξαλ ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο έξγνπ, ε Δ.Δ.Α. ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο θαη αξρψλ
φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο.
Η A CERT δειψλεη θαηεγνξεκαηηθά φηη έξγν ηνπ είλαη ε δηεμαγσγή ακεξφιεπηεο, αλεμάξηεηεο
θαη αληηθεηκεληθήο πηζηνπνίεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζπγγεληθψλ ηνπ θνξέσλ,

o

δελ ηελ δεζκεχνπλ θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη δελ επεξεάδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο, ηελ ακεξνιεςία ηεο θαη ηελ νξζνθξηζία ηεο θαη επνκέλσο ηελ
νξζφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη

o

δελ θάλνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα θαλέλα ιφγν πην απιή, επθνιφηεξε ή
θζελφηεξε ηε δηεξγαζία ηεο πηζηνπνίεζεο.

γ. Γηαθάλεηα
Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ε A CERT εθαξκφδεη, εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα, κέζα απφ ζεηξά
δεκνζηεχζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε φινη νη ελδηαθεξφκελνη. Οη δεκνζηεχζεηο
πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη ην Μεηξών
Πηζηνπνηεκέλωλ Δπηρεηξήζεωλ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθα θαη φζεο πιεξνθνξίεο
απαηηνχληαη ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο A CERT, έλαληη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
δ. Οη απαηηήζεηο, ε αμηνιφγεζε θαη ε απφθαζε γηα πηζηνπνίεζε ηνπ Φνξέα πεξηνξίδνληαη ζηα
ζέκαηα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη ξεηά κε ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο.

Άξζξν 3
Επιθεώπηση, Πιστοποίηση και Επιτήπηση Πιστοποίησηρ
Γηθαίσκα Αίηεζεο Πηζηνπνίεζεο έρνπλ,
α) όιεο νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη Γεωξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο δειαδή είλαη,
«κνλάδεο, εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο, ζπλεηαηξηζκνί, νξγαληζκνί, ή κέξε απηψλ ή ζπλδπαζκφο απηψλ,
δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, πνπ έρνπλ ηε δηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή
γεσξγηθψλ πξντφλησλ». Οη παξαπάλω επηρεηξήζεηο έρνπλ λνκηθή ππόζηαζε, δειαδή δηαζέηνπλ
ΑΦΜ θαη ζηελ πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ δηαζέηνπλ θαη θαηαζηαηηθό. Γηα λα είλαη εθηθηή ε
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πιήξεο εμέηαζε ηνπ παξαπάλσ ζηνηρείνπ είλαη δπλαηφ λα δεηεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε επηπιένλ
ζηνηρεία, φπσο θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ζπκβάζεηο κε ηνπο εληαγκέλνπο παξαγσγνχο,
θιπ. Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη Γεωξγηθή Δθκεηάιιεπζε ζύκθωλα κε ηνλ
παξαπάλω νξηζκό, απνξξίπηεηαη ε αίηεζή ηεο γηα πηζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ηα Πξωηόθνιια
GLOABALG.A.P..
Production management unit (PMU) is a production unit (can be a farm, field, orchard, herd,
greenhouse, etc.) defined by the producer for units where segregation of output (agricultural
products) is intended and all provisions have been made and put in place to keep separate records
and prevent mixing in the case of parallel production. PMUs that can be considered to operate
independently (based on factors such as geography, management, storage facilities, etc.) shall be
registered in the GLOBALG.A.P Database and indicated on the certificate.
β) όιεο νη ελδηαθεξόκελεο Γεωξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο πνπ εθαξκόδνπλ ηα πξωηόθνιια
GLOBALG.A.P. γηα ηνπιάρηζην ηξεηο κήλεο πξηλ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ πηζηνπνίεζε ζπκπιεξψλνληαο
ην αληίζηνηρν έληππν αίηεζεο ην νπνίν κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ είηε απφ ηνλ Φνξέα είηε λα ην
θαηεβάζνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Μεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο αίηεζεο ε νπνία δε δηαξθεί ρξνληθφ
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη αθνχ απηή εγθξηζεί ηφηε ππνγξάθεηαη
ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πειάηε ν νπνίνο
εγγξάθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο GLOBALG.A.P. φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ § 4.8 Part Ι General
Regulation.

Παξάξηεκα ζηελ

παξαπάλσ

ζχκβαζε

απνηειεί

ε

πκθσλία

Παξαρψξεζεο

Άδεηα

Πηζηνπνίεζεο ηεο GLOBALG.A.P. (Sublicense and Certification Agreement) (§ 4.8.1 Part Ι General
Regulation) ε νπνία ππνγξάθεηαη επίζεο πξσηφηππα.
Οη γεωξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη παξαγωγνί πνπ είλαη εληαγκέλνη
ζην Σύζηεκα εθαξκόδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξωηνθόιινπ GLOBALG.A.P. ζην ζύλνιν ηωλ
αγξνηεκαρίωλ ηνπο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ πεδίνπ πηζηνπνίεζεο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο
κεκνλωκέλνπο παξαγωγνύο.
Ο εζσηεξηθφο επηζεσξεηήο θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο επηρείξεζεο πνπ αηηείηαη πηζηνπνίεζεο ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη γη απηνχο ην πξφηππν (Παξάξηεµα ΙΙΙ.2, & Παξάξηεµα ΙΙΙ.1
Part ΙΙΙ General Regulation GLOBALG.A.P. IFA αληίζηνηρα).
γ) Σν αξγφηεξν 14 κέξεο απν ηελ έθδνζε ηνπ GGN απν ηελ βάζε ηεο GLOBALG.A.P., ν Φνξέαο
απνδέρεηαη θαη επηβεβαηψλεη ηελ θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο ηνπ πειάηε θαη ππνγξάθεηαη ε κεηαμχ ηνπο
ζχκβαζε. Η ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα απν έλα εψο ηξία ρξφληα θαη επεθηείλεηαη θαηά ηε ιήμε ηεο γηα κέρξη
ηξία επηπιένλ ρξφληα.
δ) Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηζεψξεζε απφ ηνλ Φνξέα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο:


Απαηηείηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο εζωηεξηθή επηζεώξεζε απηνέιεγρνο φηαλ
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν παξαγσγφ (Option 1) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξσηνθφιισλ
GLOBALG.A.P. IFA θαη GLOBALG.A.P. PPM θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ θαλνληζκψλ,
βάζεη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο GLOBALG.A.P., ή πιήξεο εζωηεξηθή επηζεώξεζε ηνπ
ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο φηαλ πξφθεηηαη
γηα

νκαδηθή

πηζηνπνίεζε

GLOBALG.A.P.

IFA

θαη

(Option

ησλ

2)

ζχκθσλα

αληίζηνηρσλ

εηδηθψλ

κε
θαη

ηηο

απαηηήζεηο

γεληθψλ

ησλ

πξσηνθφιισλ

θαλνληζκψλ,

βάζεη

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ ηεο GLOBALG.A.P.. Σελ επηζεψξεζε πξέπεη λα ηελ έρεη δηεμάγεη αξκφδην
άηνκν είηε κέζα απν ηελ νκάδα είηε εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, είηε αθφκα αλεμάξηεηνο Φνξέαο
ειέγρνπ.
Ο ελδηαθεξφκελνο παξαιακβάλεη απφ ηνλ Φνξέα, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα (www.a-cert.org),
ελεκεξσηηθφ πιηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
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α) Αίηεζε Πηζηνπνίεζεο θαη
β) Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ
ηελ πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε:
o

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο (π.ρ. είδε, έθηαζε θαιιηεξγεηψλ)

o

ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ

o

ησλ αγνξψλ πνπ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο

ηφηε ππνβάιεη έγθαηξα, έηζη ψζηε λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο επηζεψξεζεο λέα αίηεζε
κε ηα ηξνπνπνηεκέλα ζηνηρεία.
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Η Πηζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη:
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΗ
ΑΙΣΗΗ;

ΝΑΙ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
ΣΗ GLOBALG.A.P.

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ

ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ &
ΗΜΑΣΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ
ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ;

ΝΑΙ

ΟΥΙ
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΙ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ;

ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΩΔΩΝ

ΝΑΙ
ΠΡΟΦΤΓΗ ΚΑΣΑ
ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ
ΚΤΡΩΔΙ;

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΚΑΙΩΗ
ΠΡΟΦΔΤΓΟΝΣΑ;

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΔΛΔΓΥΟ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΔΩΝ
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1.

Δπηζεώξεζε

Ο ζθνπφο ηεο επηζεψξεζεο είλαη λα ζπιιερζνχλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ζρεηηθά πξφηππα θαη φηη έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Έλα
ζρέδην επηζεψξεζεο ζπκθσλείηαη κε ηνλ Δπηρείξεζε πξηλ απφ ηελ επηζεψξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
αμηνιφγεζεο ν επηζεσξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ γηα
λα θαηαδείμεη ηε ζπκκφξθσζε ή ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ GLOBALG.A.P..
πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο ειέγρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ, ε ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ
εληαγκέλσλ ζην ζχζηεκα παξαγσγψλ ηεο επηρείξεζεο, γηα θάζε θαιιηέξγεηα ηνπ πεδίνπ πηζηνπνίεζεο.
ηηο επηζεσξήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο κνλάδσλ ή εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
ζπζθεπαζία/ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ.
Η επηζεψξεζε δηεμάγεηαη κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ή επηβεβαίσζεο ηεο
εγγξαθήο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ παξαγσγνχ. Καηά ηελ επηζεψξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ειέγρνληαη φια
ηα ζεκεία ειέγρνπ πνπ ηνπο αθνξνχλ. ηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο επηζεψξεζεο γηα ηελ επηρείξεζε, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο παξαγσγήο φηαλ ππάξρνπλ
επαξθή δηαζέζηκα αξρεία/απνδείμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο θαη δηεξγαζίεο
(π.ρ. MRLs, πγηεηλή θαηά ηε ζπγθνκηδή, θιπ.), ζα πξέπεη λα ππάξρεη αξρεηαθφ πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο
ζπγθνκηδήο θαη αθνύ έρεη νινθιεξωζεί ε εγγξαθή ή από ηελ εγγξαθή ζηε Βάζε Γεδνκέλωλ
ηεο GLOBALG.A.P. εθόζνλ ην δηάζηεκα μεπεξλά ηνπο ηξεηο κήλεο. πγθνκηδή θαη ρεηξηζκφο
παξαγσγήο πξέπεη λα γίλνληαη κεηά απν ηελ εγγξα θή. Αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθνκηδή ή ηνλ
ρεηξηζκφ ηεο παξαγσγήο πξηλ εγγξαθεί ν παξαγσγφο, δελ ηζρχνπλ. Όηαλ ε επηζεψξεζε δηελεξγείηαη
ιίγν πξηλ ή κεηά ηελ ζπγθνκηδή νη ιφγνη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
ηεθκεξίσζεο ζεκείσλ ηεο επηζεψξεζεο φηαλ απηή γίλεη πξηλ ηε ζπγθνκηδή ν Φνξέαο ζα δηεμάγεη
ζπκπιεξσκαηηθή επηζεψξεζε θαηά ηε ζπγθνκηδή γηα επαιήζεπζε ησλ ζεκείσλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα
εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επαιήζεπζεο θάπνησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ιφγσ
ειιηπνχο ηεθκεξίσζεο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο φηαλ ε επηζεψξεζε γίλεηαη κεηά ηε ζπγθνκηδή ηφηε
δελ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ κέρξη ηελ επφκελε ζπγθνκηδή. ηελ πεξίπησζε παξαγσγήο πνιιαπιψλ
πξντφλησλ νη πεξίνδνη ζπγθνκηδήο ησλ νπνίσλ δελ ζπκπίπηνπλ ν Φνξέαο πξέπεη λα ζπιιέμεη
αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε φια ηα Κχξηα εκεία θαη φια ηα θαιιηεξγνχκελα
είδε πξηλ πξνζηεζεί ζην πηζηνπνηεηηθφ θάζε πξντφλ.
Ο αθξηβήο ρξφλνο ηεο επηζεψξεζεο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηoλ Γεληθφ Καλνληζκφ
GLOBALG.A.P.. Μεηά ην πέξαο ηεο επηζεψξεζεο ν επηθεθαιήο επηζεσξεηήο ηνπ Οξγαληζκνχ ζπληάζζεη
ζρεηηθή αλαθνξά, αληίγξαθν ηεο νπνίαο δίδεηαη ζηνλ πειάηε. Οπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ή κε
ζπκκνξθψζεηο αλαγλσξίδνληαη, θαη ζπκθσλνχληαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο.
Όια ηα επξήκαηα ηεο επηζεψξεζεο θαηαρσξνχληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο GLOBALG.A.P..
Σηελ πεξίπηωζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο δηαπηζηωζεί από ηελ νκάδα
επηζεώξεζεο όηη ε επηρείξεζε δελ είλαη Γεωξγηθή Δθκεηάιιεπζε δειαδή δελ είλαη, «κνλάδα,
εηαηξία, θνηλνπξαμία, ζπλεηαηξηζκφο, Φνξέαο, ή κέξε απηψλ ή ζπλδπαζκφο απηψλ, δεκφζηνο ή
ηδησηηθφο, πνπ έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ
πξντφλησλ», δε ζπλερίδεηαη ε επηζεώξεζε, ελεκεξψλεηαη ε επηρείξεζε γηα ην ιφγσ ηεο δηαθνπήο θαη
ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά απφ ηελ νκάδα επηζεψξεζεο ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε απφθαζε ηεο
δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο. Σα ζεκεία ειέγρνπ βάζεη ησλ νπνίσλ επηζεσξνχληαη νη
επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ θιηκάθσζε ζε ζρέζε κε ηελ βαξχηεηά ηνπο θαη θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο
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θαηεγνξίεο: Κχξηα Πξέπεη, Γεπηεξεχνληα Πξέπεη θαη πζηάζεηο. Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εθαξκφζηκσλ Κπξίσλ Πξέπεη, θαη κε ηνπιάρηζην ην 95% ησλ
Γεπηεξεπφλησλ Πξέπεη ελψ γηα ηηο πζηάζεηο δελ θαζνξίδεηαη θαηψηεξν φξην ζπκκφξθσζεο θαη γη’ απηφ
δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο
ηνπ απνηειέζκαηνο θάζε επηζεψξεζεο βάζεη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (είηε αθνξά ζε εζσηεξηθή
επηζεψξεζε είηε αθνξά ζε επηζεψξεζε ηξίηνπ κέξνπο) πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο. ε θάζε επηζεψξεζε
εμεηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ άζρεηα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. εκεία
ειέγρνπ ηα νπνία ζεκαίλνληαη απφ ηελ GLOBALG.A.P. σο ζεκεία πνπ είλαη ππνρξεσηηθά εθαξκφζηκα
«NO N/A» αληηκεησπίδνληαη ππνρξεσηηθά σο εθαξκφζηκα. Δμαηξέζεηο ζην παξαπάλσ κπνξνχλ λα
εγθξηζνχλ κφλν απφ ηηο Σερληθέο Δπηηξνπέο ηεο GLOBALG.A.P. θαη λα δεκνζηεπηνχλ (εκεία Διέγρνπ
θαη Κξηηήξηα πκκφξθσζεο).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γίλεηαη έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα έληππα ειέγρνπ πνπ
νξίδνληαη απφ ηελ GLOBALG.A.P.. Δηδηθά γηα πεξηπηψζεηο νκαδηθήο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην
πξσηφθνιιν GLOBALG.A.P. ε εμσηεξηθή επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη ηελ επηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη θαη επηζεψξεζε αξηζκνχ κειψλ ίζνπ κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αξηζκνχ
ησλ κειψλ. Όια ηα ζεκεία ρεηξηζκνχ ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξσηφθνιιν
GLOBALG.A.P..
Η ηεθκεξίσζε πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο αμηνινγείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή
ηνπ ζρήκαηνο GLOBALG.A.P. ή απν επηζεσξεηή (Auditor) πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηελ επηζεψξεζε, ζε
πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρήκαηνο ζπκκεηείρε ν ίδηνο ζηελ επηζεψξεζε, ν νπνίνο θαη
απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ή φρη ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν GLOBALG.A.P.. Η
δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα ην πνιχ 28 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ην θιείζηκν ησλ
κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εθθξεκνχλ. Μφλν ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο (ή ε νκάδα, φηαλ αθνξά ζε
εζσηεξηθή επηζεψξεζε), δχλαηαη λα θιείζεη ηηο Μ. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο άξζεο ησλ κε
ζπκκνξθψζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα αξρηθή
επηζεψξεζε ηφηε ε επηζεψξεζε επαλαιακβάλεηαη. Δθ’ φζνλ θαηά ηελ επηζεψξεζε δελ ζεκεησζεί κε
ζπκκφξθσζε ζε Κχξην Πξέπεη θαη ηνπιάρηζην ην 95% ησλ Γεπηεξεπφλησλ Πξέπεη ζπκκνξθψλνληαη, ε
κε ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
εληφο 28 εκεξψλ απν ηελ εκεξνκελία ηεο επηζεψξεζεο θαη εμαξηάηαη απν ηελ θξηζηκφηεηα ηεο κε
ζπκκφξθσζεο -ζε πεξίπησζε πνπ ηίζεηαη ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηφηε απηφ ην δηάζηεκα
είλαη πνιχ κηθξφηεξν θαη επηθνηλσλείηαη ζηνλ πειάηε απν ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο κε επίζεκε
πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή-, εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ πξντφληνο δηάξθεηαο ελφο έηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ
ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε, γηα ηηο εγγεγξακκέλεο θαιιηέξγεηεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην
Παξάξηεµα Ι.2 § 1.1 Μέξνο Ι ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ ηεο GLOBALG.A.P.. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζε νκαδηθή πηζηνπνίεζε (Option 2) ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθφ πίλαθα ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο θαη ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ ηνπνζεζηψλ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Η πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
ην πξντφλ ηνπιάρηζην κέρξη ηε ζπγθνκηδή ηνπ. Η πηζηνπνίεζε κπνξεί λα εθαξκφδεηαη θαη λα θαιχπηεη
ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αλαιφγσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο.
Ο θχθινο πηζηνπνίεζεο είλαη 12 κήλεο ππφ ηνλ φξν λα κελ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη παξαηάζεηο
ζχκθσλα κε ην πεξηγξαθφκελν πεδίν. Έλα πηζηνπνηεηηθφ ζα εθδίδεηαη κε αξρηθή ηζρχ 12 κήλεο θαη δελ
κεηαβηβάδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο αιιάμεη λνκηθή κνξθή. Ο Φνξέαο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ
θχθιν πηζηνπνίεζεο θαη ηελ ηζρχ, δελ κπνξεί φκσο λα ηνλ παξαηείλεη. Η ηζρχο κπνξεί κφλν λα
παξαηαζεί πέξαλ ηνπο 12 κήλεο γηα δηάζηεκα 4 κελψλ γηα Καιιηέξγεηεο αθνχ γίλεη μαλά απνδεθηφ ην
πξντφλ γηα έλαλ πιήξε επφκελν θχθιν. Απηφ είλαη δπλαηφ κφλν αλ ην πξντφλ γίλεη (μαλά) απνδεθηφ
κέζα ζην ζπλεζηζκέλν (ζπλήζσο 12 κήλεο) δηάζηεκα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Πξνυπφζεζε γηα
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παξάηαζε είλαη φια ηα έμνδα άδεηαο πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο λα θαηαβιεζνχλ γηα ηνλ επφκελν
θχθιν.
Αλ έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ δελ παξαηάζεθε θαη δελ έγηλε ‘’μαλά απνδεθηφ’’ έιεμε, θαη ν επφκελνο
έιεγρνο (πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ίδην Φνξέα) ζα γίλεη ζε ιηγφηεξν απφ 12 κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο, ηφηε πξέπεη λα δνζεί κηα έγθπξε αηηηνινγία θαη έλαο λένο θχθινο πηζηνπνίεζεο ζα
αξρίζεη. Καζνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία ‘’ηζρχεη απφ’’, ν παιηφο θχθινο κπνξεί λα αλαλεσζεί. Ο θχθινο
δελ κπνξεί λα αιιάμεη αλ ην πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ ζε παξάηαζε θαη έλα πξντφλ ‘’μαλά απνδεθηφ’’ θαηά ηελ
παιηά(ηφ) πεξίνδν/θχθιν πηζηνπνίεζεο. Ο ΦΠ ζα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα αξρηθφ(πξψην) έιεγρν αλ
ην πηζηνπνηεηηθφ εκθαλίδεηαη λα έρεη ιήμεη γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 12 κήλεο.
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπγθνκηδή δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αηηνχζα πηζηνπνίεζεο επηρείξεζε θαη
πσιείηαη πξηλ απφ απηή δχλαηαη ε ζπγθνκηδή λα κελ ζπκπεξηιεθζεί ζην πεδίν πηζηνπνίεζεο κεηά απφ
έγθξηζε απφ ηε Γξακκαηεία GLOBALG.A.P. ζχκθσλα κε ηελ § 4.9.6.2. Part Ι General Regulation
GLOBALG.A.P. V3.1_Nov09. ηελ πεξίπησζε απηή φιν ην F&V.4 αιιά θαη ν ρεηξηζκφο ηεο παξαγσγήο
εμαηξνχληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ.
Μπνξεί κηα επηρείξεζε λα κελ ζπκπεξηιάβεη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο παξαγσγήο κε ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο
ηνπ

(π.ρ.

απνζήθεπζε, κεηαζπιιεθηηθέο

εθαξκνγέο

ρεκηθψλ

θιπ)

(§4.9.6.1

Part

Ι

General

Regulation). ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρεηξηζκφο ηεο παξαγσγήο, ην πξντφλ θαιχπηεηαη απφ
ηελ πηζηνπνίεζε γηα φζν ην απηφ αλήθεη ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εθδφζεθε ην πηζηνπνηεηηθφ.
2. Παξάιιειε θαιιηέξγεηα επηηξέπεηαη κφλν εθ’φζνλ αθνξά δηαθνξεηηθά είδε ζπγθεθξηκέλεο
θαιιηέξγεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε κνλάδα επεμεξγαζίαο (PMU Processing Management
Unit).
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξάιιειεο θαιιηέξγεηαο, απηφ δειψλεηαη θαηεγνξεκαηηθά ζηελ Βάζε ηεο
GLOBALG.A.P. είηε αθνξά ζε κεκνλσκέλν παξαγσγφ, είηε ζε νκάδα. ηελ πεξίπησο απηή,
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά GLNs: sub-GLNs, ηα νπνία ζεκαηνδνηνχλ ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα
βάζεη ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, απν ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
δηαθνξεηηθά sub-GLNs γηα ηα κε-πηζηνπνηεκέλα πξντφληα.
Οη παξαγσγηθέο κνλάδεο (PMU) πξέπεη ζαθψο λα δηαρσξίδνληαη θαη απαγνξεχεηαη ζηελ ίδηα
παξαγσγηθή κνλάδα λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεκέλα θαη κε πξντφληα. Γηα ηα πξντφληα απηά πξέπεη λα
ππάξρεη απφιπηε ηρλειαζηκφηεηα φηαλ απνκαθξπλζνχλ απν ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο.
3.

Δπηζεωξήζεηο Δπηηήξεζεο/έθηαθηεο.

Η επηηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο γίλεηαη κε εηήζηεο επηζεσξήζεηο. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηεί ε A
CERT θαη γηα πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλεο πηζηνπνίεζεο (Option 1) θαη γηα νκαδηθέο πηζηνπνηήζεηο
(Option 2) κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρήκαηνο δηελεξγνχληαη έθηαθηνη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη
θαηά

ηε δηάξθεηα

ηεο

ρξνληάο

θαη φρη

πεξηζζφηεξνη

απν

έλαλ έθηαθηνη ζηνλ

ίδην

πειάηε,

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα εξσηεκαηνιφγηα κε απηά ηεο ηαθηηθήο επηζεψξεζεο. Οη έιεγρνη απηνί γίλνληαη
δεηγκαηνιεπηηθά φπσο επίζεο θαη θαηφπηλ ππφλνηαο ή παξαπφλνπ ή θαηαγγειίαο. Η A CERT δχλαηαη λα
δηελεξγεί κεγαιχηεξν αξηζκφ εθηάθησλ ειέγρσλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο απαηηνχκελνπο, ζε θάζε
πεξίπησζε φκσο ειέγρεη κε έθηαθηε επηζεψξεζε ηνπιάρηζην ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ
εγγξαθεί κε ηελ Δπηινγή 1 θαη ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί κε ηελ Δπηινγή 2. Η
επηρείξεζε εηδνπνηείηαη κε ην εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ έληππν 48 ψξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έθηαθηεο
επηζεψξεζεο. Μφλν πνιχ ζεκαληηθνί ιφγνη (φπσο αλσηέξα βία θαη ζέκαηα πγείαο) είλαη απνδεθηνί γηα
ηελ αλαβνιή ηεο δηεμαγσγήο ηεο έθηαθηεο επηζεψξεζεο. Γεχηεξε αλαβνιή απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε
νδεγεί ζηελ απηφκαηε αλαζηνιή ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έθηαθηεο
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επηζεψξεζεο κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ (Option 1) ειέγρνληαη ηα Κχξηα θαη ηα Γεπηεξεχνληα Πξέπεη,
ρξεζηκνπνηψληαο ην έληππν ειέγρνπ ηεο GLOBALG.A.P.. ’ απηή ηελ πεξίπησζε αλ ππάξρνπλ
Γεπηεξεχνληα ‘πξέπεη ζηα νπνία είρε θαηαγξαθεί κε ζπκκφξθσζε θαηά ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε θαη
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ιίζηα ειέγρνπ απηά επηζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά. Ο ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ηεο επίδνζεο είλαη ν ίδηνο ηεο ηαθηηθήο επηζεψξεζεο (100% ησλ Κπξίσλ θαη ηνπιάρηζην
95% ησλ Γεπηεξεπφλησλ Πξέπεη). ηελ επηζεψξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί νκαδηθά
(Option 2) επηζεσξείηαη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο (QMS). Αηθληδηαζηηθέο επηζεσξήζεηο ζηνπο παξαγσγνχο
πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα (Option 2) δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε δείγκα παξαγσγψλ
πνπ ηζνχηαη κε ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πνπ ειέγρνληαη θαηά ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε. Δθ΄
φζνλ δελ θαηαγξαθνχλ κε ζπκκνξθψζεηο ζηνπο παξαγσγνχο απηνχο θαη ζηελ επφκελε ηαθηηθή
επηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηφηε ν απαηηνχκελνο αξηζκφο παξαγσγψλ θαηά ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε
κπνξεί λα είλαη ν ειάρηζηα απαξαίηεηνο (ηεηξαγσληθή ξίδα). Αλ θαηαγξαθνχλ κε ζπκκνξθψζεηο ζηνπο
παξαγσγνχο πνπ επηζεσξνχληαη θαηά ηελ έθηαθηε επηζεψξεζε ηφηε κπνξεί λα επηιεγεί κηθξφηεξν
δείγκα παξαγσγψλ θαηά ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ζρήκαηνο.
Η A CERT απαηηεί από ηελ πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε λα ηεξεί αξρείν όιωλ ηωλ παξαπόλωλ
ηωλ πειαηώλ ηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
θαλνληζκφ πηζηνπνίεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ζπκκφξθσζε κε
ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ηεο.
4.

Κπξώζεηο

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη δπλαηφ λα άξεη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο (π.ρ. αληίξξεζε επηρείξεζεο λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο)
κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο 28 εκέξεο,
ηφηε ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρήκαηνο απνθαζίδεη ηελ κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφ
έρεη ήδε εθδνζεί ηελ αλαζηνιή ηνπ ζε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θπξψζεσλ. Δθ΄ φζνλ ε επηρείξεζε
ακθηζβεηεί ηηο ζεκεησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο κπνξεί λα ππνβάιιεη έλζηαζε (γξαπηψο) αλαθέξνληαο
ηνπο ιφγνπο, ε νπνία ζα εμεηαζζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ελζηάζεσλ / πξνζθπγψλ ηεο A CERT.

Η δηαδηθαζία θπξψζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν Φνξέαο
θαζψο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο επηζεσξνχκελεο ή πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο φηαλ
δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ηεο Δζληθήο, Κνηλνηηθήο θαη ινηπήο λνκνζεζίαο, ησλ πξνηχπσλ βάζε ησλ
νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πηζηνπνίεζε ή/θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο, κε ζθνπφ λα
δηαθπιαρζνχλ νη θαηαλαισηέο, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαη ην θχξνο ηνπ θνξέα. Οη
κε ζπκκνξθψζεηο θιηκαθψλνληαη ζε Κχξηεο (Non-conformance), Γεπηεξεχνπζεο (Non-compliance) θαη
πκβνιαηαθέο (Contractual non-conformances) νη νπνίεο αληηζηνηρίδνληαη ζηα Κχξηα Πξέπεη, ηα
Γεπηεξεχνληα

Πξέπεη

θαη

ζηε

ζπκθσλία

πνπ

ππεγξάθε

κεηαμχ

Φνξέα

Πηζηνπνίεζεο

θαη

Πηζηνπνηεκέλνπ. Οη εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο ππνρξεψλνληαη λα θνηλνπνηνχλ ηηο κε ζπκκνξθψζεηο
πνπ θαηαγξάθνπλ θαηά ηελ εζσηεξηθή ηνπ επηζεψξεζε ζηνλ Φνξέα πηζηνπνίεζεο.
Οη θπξψζεηο αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηνπο δηαθξίλνληαη ζε Πξνεηδνπνίεζε, Αλαζηνιή θαη Αλάθιεζε νη
νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαγξάθνληαη κε ζπκκνξθψζεηο ηφζν ζηα ζεκεία ειέγρνπ
φζν θαη ζε δεηήκαηα ζπκθσληψλ. Η θχξσζε πνπ επηβάιιεηαη θάζε θνξά είλαη ζπλάξηεζε ηνπ
Καλνληζηηθνχ εγγξάθνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ηνπ είδνπο ηεο κε ζπκκφξθσζεο. ε πεξηπηψζεηο
πνπ επηβάιιεηαη αλαζηνιή ή αλάθιεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζε εγγεγξακκέλε επηρείξεζε απηή θνηλνπνηείηαη
άκεζα θαη φρη ζε πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο ζηε Γξακκαηεία GLOBALG.A.P.. Δθ’ φζνλ ε επηρείξεζε ζηελ
νπνία επηβιήζεθε ε αλαζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ άξεη ηηο κε ζπκκνξθψζεηο ζην πξνθαζνξηζκέλν
δηάζηεκα ηφηε ε αλαζηνιή αίξεηαη. Γηαθνξεηηθά, αθπξψλνληαη ηα ζρεηηθά πξντφληα. ηελ πεξίπησζε
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απηή απνθαζίδεηαη θαηά πεξίπησζε αλ ε άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί κε
απνζηνιή ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο ή ζα ρξεηαζηεί επηηφπηα αμηνιφγεζε.
Η επηρείξεζε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο γηα έλα, πεξηζζφηεξα
ή θαη φια ηα πξντφληα ζε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεη φηη δελ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξσηνθφιινπ εμνηθνλνκψληαο έηζη ηνλ απαξαίηεην γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξφλν. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε ν πειάηεο εκθαλίδεηαη λα βξίζθεηαη ζε «νηθεηνζειή κεξηθή αλαζηνιή» ελψ ε νηθεηνζειήο
αλαζηνιή δελ επεξεάδεη ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία αλαλέσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νχηε επηηξέπεη ζηνλ
παξαγσγφ λα απνθχγεη λα πιεξψζεη ηα έγγξαθα εγγξαθήο ή άιια ηζρχνληα έμνδα. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλαζηνιήο, ην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζσξηλά κε έγθπξν. Ο Φνξέαο ζπκθσλεί κε ηηο
πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο φηη ζηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο ε επηρείξεζε απέρεη απφ
ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζε πηζηνπνίεζε ησλ
πξντφλησλ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζεκεησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο εθθξεκνχλ γηα δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ ρσξίο ε επηρείξεζε λα πξνρσξά ζηελ επίιπζή ηνπο ηφηε απηή δηαγξάθεηαη
απφ ηα κεηξψα θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα επαλεληαρζεί ζην ζχζηεκα πξηλ ηελ έιεπζε ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο 12 κελψλ.
Η A CERT ελδέρεηαη λα κεηώζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαηξέζεη ηα
ηκήκαηα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο, φηαλ ε επηρείξεζε απνηχρεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο
πηζηνπνίεζεο γηα εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο.
ε πεξίπησζε παξαπφλνπ-θαηαγγειίαο πξνλ ηελ πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε, είλαη επζχλε ηεο ηειεπηαίαο
λα αξλεζεί ηελ θαηαγγειία θαη λα ηεθκεξηψζεη ζηελ GLOBALG.A.P. ζρεηηθά. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν
πηζηνπνηεκέλνο ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κφλνο ηνπ ζηέιλνληαο πιηθφ ζηελ GLOBALG.A.P., ή λα
εκπιαθεί ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο ζα δηελεξγήζεη ηνλ θαηάιιειν έιεγρν, ψζηε είηε λα
απνδείμεη ην ιαλζαζκέλν ηεο θαηαγγειίαο, είηε λα επηδψζεη θχξσζε ζηνλ πηζηνπνηεκέλν. Όια απηά
γίλνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απν ηελ GLOBALG.A.P..
Οη φπνηεο ρεκηθέο αλαιχζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα κφλν ζε δηαπηζηεπκέλα ζχκθσλα κε ην
ISO/IEC 17025 εξγαζηήξηα αλαιχζεσλ.
5. Φξήζε ηνπ ινγνηύπνπ θαη ηνπ Δµπνξηθνύ Σήµαηνο ηεο GLOBALG.A.P.
Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ηνπ ινγνηχπνπ ηεο GLOBALG.A.P. ζηα πξντφληα
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ θαηαλαισηή ή ηα ζεκεία πψιεζεο. Σν ινγφηππν ηεο GLOBALG.A.P. αλήθεη ζε
εθείλε θαη παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζηα κέιε ηεο γηα λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο κεηαμχ
ηνπο επηθνηλσλίεο, ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη θάζε άιινλ ηξίην πνπ απνθαζίδεη θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο.
Δληνχηνηο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ζήκαηνο απφ πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε ζπζθεπαζίεο
ρνλδξηθήο πψιεζεο (π.ρ. παιέηεο) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα είλαη νξαηφ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή
(κέγηζην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 10cm) είηε ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ηηο κεηαμχ ηνπο
ζπλαιιαγέο θαζψο επίζεο ζηα έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο. Σα κέιε
ηεο GLOBALG.A.P. έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα ζην δηαθεκηζηηθφ ηνπο πιηθφ θαη ηε
κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Η εγγεγξακκέλε επηρείξεζε ή ν εγγεγξακκέλνο παξαγσγφο (είηε πξφθεηηαη γηα
θπζηθφ είηα γηα λνκηθφ πξφζσπν) κπνξεί λα ζεκαίλεη ηα πξντφληα ηνπ γηα ιφγνπο ηρλειαζηκφηεηαο κε
ηνλ αξηζκφ GGN, αξθεί λα δηαζέηεη γηα απηά ηα πξντφληα πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ. Σέινο ζε θάζε
εγγεγξακκέλε επηρείξεζε απνδίδεηαη θσδηθφο αξηζκφο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πξψην ζπλζεηηθφ A
CERT θαη δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Φνξέα. Ο Κσδηθφο A CERT
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κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ιφγνπο ηρλειαζηκφηεηαο πάλσ ζηελ ηειηθή
ζπζθεπαζία κεηά απφ άδεηα απφ ηνλ Φνξέα.

Άξζξν 4
Δικαιώματα και Υποσπεώσειρ Σςμβεβλημένων με την A CERT Επισειπήσεων
α. Γηθαηώκαηα:
1.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα αηηεζεί αηηηνινγεκέλα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο
επηζεψξεζεο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ
δεζκεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο GLOBALG.A.P. θαη ηεο A CERT.

2.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ αιιαγή κέινπο ή κειψλ ηεο νκάδαο
επηζεψξεζεο, εάλ θαη εθφζνλ κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη ηελ αληίξξεζή ηεο.

3.

Ο παξηζηάκελνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο, δχλαηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο, λα
θαηαγξάςεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ δηαπηζηψζεσλ ή/θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νκάδαο
επηζεψξεζεο. Αθφκε, ν εθπξφζσπφο ηεο δχλαηαη λα θαηαγξάθεη ηηο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο
ηνπ ζε φια ηα έληππα πνπ ζπλππνγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο.

4.

Η

ζπκβεβιεκέλε

επηρείξεζε

δχλαηαη

λα

ιακβάλεη

γλψζε

ηεο

ηεθκεξίσζεο

πνπ

ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο επηζεσξεηή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεψξεζεο.
5.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, φπσο επίηεπμε ζπκθσληψλ, πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ, επηβεβαίσζε
παξαγγειηψλ, γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα λα απνδεηθλχεη πσο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ σο πξνο ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλε.

6.

Ο θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη κφλν απηφο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνσζεί ηα πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα θάλνληαο ρξήζε θαη αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε. Μέιε κηαο πηζηνπνηεκέλεο νκάδαο
δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο πηζηνπνίεζεο απηήο γηα ηα κεκνλσκέλα πξντφληα
ησλ. Σέινο, φζα πξντφληα πσινχληαη ρσξίο ρξήζε ηεο πηζηνπνίεζεο, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη
πνζνηηθά.

7.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα νξίζεη ζεκαηνθχιαθα πέξα απν ηνλ Φνξέα
πηζηνπνίεζεο. Ο ζεκαηνθχιαθαο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνο απν ηελ GLOBALG.A.P..
Θεκαηνθχιαθαο κπνξεί λα είλαη έλαο νξγαληζκφο (Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο, Οξγαληζκνί νκάδαο
παξαγσγψλ, ηδηνθηήηεο πξνηχπνπ, ζχκβνπινη, θιπ.) πνπ έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθφ άδεηαο
κε ηελ GLOBALG.A.P..

8.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε ιίζηα ησλ παξαγσγψλ κειψλ ηεο. ε
πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή δελ μεπεξλά αξηζκεηηθά ην 10% ησλ ήδε πηζηνπνηεκέλσλ κειψλ, νη
θαηλνχξηνη ζα πξνζηεζνχλ ζηε ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ απν ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο.
Γηαθνξεηηθά, πξέπεη λα δερηνχλ επηζεψξεζε κέζα ζην ηξέρνλ έηνο θαη πξηλ πξνζηεζνχλ ζηε
ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ.

β. Υπνρξεώζεηο:
1.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δηαζέηνληαο θαηά
ηελ δηάξθεηα επηζεψξεζεο θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί απφ ηνλ Φνξέα ζρεηηθφ κε
ην πξνο πηζηνπνίεζε χζηεκα Γηαρείξηζεο (γηα παξάδεηγκα, εγρεηξίδηα, δηαδηθαζίεο, έληππα,
αξρεία, νδεγίεο) θαζψο θαη πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ, ηα ζεκεία παξαγσγήο, ην πξνζσπηθφ
θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δπζχλε ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο

ICS-GG-D1.14/07/230614

ζ.11.17

GLOBALG.A.P. (γεληθνί θαλνληζκνί, ζεκεία ειέγρνπ θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ην
δεισκέλν πεδίν ηεο πηζηνπνίεζεο).
2.

Κάζε παξαγσγφο είλαη ππεχζπλνο λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο GLOBALG.A.P.

3.

Κάζε παξαγσγφο εληάζζεη ην ζχλνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο ζην ζχζηεκα θάλνληαο
πιήξε πεξηγξαθή ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ άζρεηα αλ αηηείηαη πηζηνπνίεζε γηα φιεο, θαζψο
επίζεο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγσγηθψλ ρψξσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα πξντφληα ηνπ. Ο παξαγσγφο ζα πξέπεη λα δειψλεη αλ θάλεη ή δελ
θάλεη ρεηξηζκφ παξαγσγήο.

4.

Κάζε παξαγσγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εληάζζεη θάζε έλα απφ ηα πξντφληα ηνπ ζε κία κφλν
επηινγή. Γηαθνξεηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο θάησ απφ
ηνλ ίδην ππνζθνπφ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη εληαρζεί σο κεκνλσκέλνο (Option 1) κπνξεί λα
γίλεη κέινο νκάδαο παξαγσγψλ (Option 2) θαη λα παξαηηεζεί απφ ηελ κεκνλσκέλε
πηζηνπνίεζε. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ κέιε κηαο νκάδαο (Option 2), γηα ηα νπνία ππάξρεη ζε
ηζρχε ζπκβφιαην κε ηελ νκάδα ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νκάδα δελ πθίζηαηαη πιένλ θαη/ή έρεη
αθπξσζεί απν ηνλ Φνξέα ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εηδηθή απφθαζε απν ηελ FOODPLUS,
επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζε άιιε νκάδα παξαγσγψλ ηφηε ζα πξέπεη λα κελ ππάξρνπλ
θπξψζεηο απφ ηελ νκάδα ή ηνλ Φνξέα πηζηνπνίεζεο πξνο ηα κέιε απηά. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο Γξακκαηείαο GLOBALG.A.P.. Η επηρείξεζε κπνξεί λα εληάμεη
δηαθνξεηηθά πξντφληα ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο αλ επηζπκεί πηζηνπνίεζε
πεξηζζνηέξσλ απφ έλα πξντφληα ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο ή ζθνπνχο, ή ζε πεξίπησζε πνπ
ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο παξαγσγψλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη
κεηά απφ αίηεζε λα δνζεί εηδηθή έγθξηζε απφ ηελ Γξακκαηεία GLOBALG.A.P., αθνχ δεζκεπηεί
εγγξάθσο φηη ζα ελεκεξψλεη θαη ηνπο δχν νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηπρφλ επηβνιέο
θπξψζεσλ θαη φηη ζα επηηξέπεη ηελ κεηαμχ ηνπο αληαιιαγή ζηνηρείσλ, ζα επηηξέπεη ζηε
GLOBALG.A.P. λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο κε ζπκκνξθψζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο
ηνπο εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο θαη ζα νξίζεη έλαλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο σο
ππεχζπλν γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ηειψλ εγγξαθήο. Ο θάζε Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο
πξαγκαηνπνηεί πιήξε έιεγρν φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πνπ απηφο ειέγρεη θαη είλαη ππεχζπλνο
λα ελεκεξψλεη ηνπο ππφινηπνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο γηα ηηο ηπρφλ θπξψζεηο πνπ επηβάιιεη
ζηνλ θνηλφ πηζηνπνηεκέλν πειάηε. Η επηρείξεζε δελ κπνξεί λα εληάμεη ην ίδην πξντφλ ζε
δηαθνξεηηθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο.

5.

Κάζε παξαγσγφο πνπ εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηελ ρψξα πψιεζεο ησλ
πξντφλησλ ηνπ.

6.

Κάζε

παξαγσγφο

πνπ

είλαη

εγγεγξακκέλνο

σο

κεκνλσκέλνο

(Option

1)

νθείιεη

λα

πξαγκαηνπνηεί έλαλ πιήξε απηνέιεγρν ζε εηήζηα βάζε ζε φιν ην πξνο πηζηνπνίεζε πεδίν,
θάλνληαο ρξήζε ησλ εληχπσλ ειέγρνπ ηεο GLOBALG.A.P. ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ
ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε
θάζε δήηεζε ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. ε πεξηπηψζεηο νκαδηθήο πηζηνπνίεζεο (Option 2) ζα
πξέπεη ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο GLOBALG.A.P., λα γίλεηαη
εζσηεξηθή επηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπιάρηζην κηα θνξά εηεζίσο απφ ηνλ εζσηεξηθφ
επηζεσξεηή ηα πξνζφληα ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ GLOBALG.A.P..
7.

Παξαγσγφο κέινο νκάδαο δχλαηαη λα πνπιάεη ηα πξντφληα ηνπ κεκνλσκέλα ζε ηξίηνπο. ηελ
πεξίπησζε

απηή

απαγνξεχεηαη

νπνηαδήπνηε

αλαθνξά

ζηελ

πηζηνπνίεζε

ηνπ

θαηά

GLOBALG.A.P.. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαθνινπζεί ηηο
δηαθηλνχκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ πνζφηεηεο πξντφληνο εθαξκφδνληαο δηαξθή πνζνηηθή
δηαρείξηζε (ηζνδχγην). Ο κφλνο πνπ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ε
ίδηα ε επηρείξεζε ζηελ επσλπκία ηεο νπνίαο απηφ εθδίδεηαη πνπ είλαη θαη ν κνλαδηθφο θάηνρφο
ηνπ.
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8.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε παξέρεη, θαηά ηελ επηζεψξεζε, ζηνπο επηζεσξεηέο θάζε
ζπλδξνκή θαη επηηξέπεη πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία, έγγξαθα θαη εγθαηαζηάζεηο φπνηε ηνπ
δεηεζεί.

9.

Οξίδεη έλαλ Δθπξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο ζαλ ζεκείν επαθήο κε ηνλ Φνξέα.

10. Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε κεηά ηελ απνδνρή ηεο απν ηνλ Φνξέα (acceptance), είλαη
ππνρξεσκέλε λα ελεκεξψλεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηνλ Φνξέα γηα αιιαγέο πνπ κπνξεί λα
επεξεάδνπλ ηελ επσλπκία, λνκηθή κνξθή, εηαηξηθφ ηχπν ή ινηπά νπζηψδε ζηνηρεία ηεο
ππφζηαζεο ηεο θαη ηαπηφηεηαο ηεο ή επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο (π.ρ. θαιιηεξγνχκελε
έθηαζε, είζνδνο/δηαγξαθή κειψλ) ηεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ή
δηαθηλεί θαη νη νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν λέαο επηζεψξεζεο.
11. Καηαγξάθεη φια ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα
παξάπνλα απηά θαη ζα ηα δηαζέηεη ζηνλ Φνξέα κεηά απφ απαίηεζε ηνπ.
12. Καηά ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε ειέγρεη ΟΛΑ ηα ζεκεία παξαγσγήο θάζε θνξά.
13. ε πεξίπησζε αιιαγήο Οξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο ε επηρείξεζε ελεκεξψλεη ηνλ λέν Φνξέα γηα
ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ GLOBALG.A.P. (GGN) θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ
πνπ ηεο είρε δνζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν θνξέα αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην Πξσηφθνιιν, δηαθνξεηηθά, ζα επηβιεζεί πξφζηηκν 100 Euro εάλ πξφθεηηαη
γηα κεκνλσκέλν παξαγσγφ ή 500 Euro εαλ πξφθεηηαη γηα νκάδα (Option 2). Ο αξηζκφο
κεηξψνπ ππνρξεσηηθά δηαηεξείηαη θαη απν ηνλ θαηλνχξην Φνξέα. Δάλ έρεη επηβιεζεί θχξσζε
ηφηε δελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή Οξγαληζκνχ πξηλ ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ ή ηελ
έιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν ηζρχεη ε θχξσζε. ε πεξίπησζε αιιαγήο
Οξγαληζκνχ, ν πειάηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςεη θάζε ηνπ νθεηιή πξνο ηνλ
πξνεγνχκελν νξγαληζκφ.
14. Η επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ππεξγνιάβνπο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ κε γξαπηή
ζχκβαζε λα εθηεινχλ ηκήκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ νπνίσλ είλαη
ππεχζπλνη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππεξγνιάβνο είλαη αμηνινγεκέλνο απφ άιιν εγθεθξηκέλν
Φνξέα πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκε ηελ αλαθνξά ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ κε ηα
ζηνηρεία ηεο επηζεψξεζεο (εκεξνκελία ειέγρνπ, ζηνηρεία θνξέα ειέγρνπ, επηζεσξεηή) θαζψο
επίζεο θαη ηα επίπεδα ζπκκφξθσζήο ηνπ (AF 3.6.1). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππεξγνιάβνο δελ
είλαη αμηνινγεκέλνο απν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 3νπ κέξνπο, ν ππεξγνιάβνο ή ν παξαγσγφο
ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα (απην)αμηνιφγεζε, φπσο απαηηείηαη ζην ζεκείν ειέγρνπ AF 3.6.1.
15. Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δηαζέηεη κεραληζκνύο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξωζε ηεο A
CERT ζε πεξίπηωζε αλίρλεπζεο ππνιεηκκάηωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ άλω
ηωλ MRL’ s ή κε εγθεθξηκέλωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ ζε πξνϊόληα ηνπ
Σπζηήκαηνο Οινθιεξωκέλεο Γηαρείξηζεο ή δηαγξαθήο παξαγωγώλ/εθηάζεώλ ηεο
από ην πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα.
16. Γελ ζα παξαπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ην
πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε απηνχ ηνπ φξνπ ν
Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
17. πκθσλεί

κεηά

ηελ

επηηπρή

πηζηνπνίεζή

ηεο

λα

θαηαρσξεζεί

ζηνπο

θαηαιφγνπο

πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
18. Θα θαηαβάιιεη ζηνλ Φνξέα ηελ αλαινγνχζα ακνηβή γηα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, αλεμάξηεηα
απφ ηελ έθδνζε ή φρη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ εγγξαθήο
ηεο ζηε GLOBALG.A.P.. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ έρνπλ
ζπκθσλεζεί κε ηνλ Φνξέα, ε πηζηνπνίεζε αλαζηέιεηαη θαη ηα πξντφληα ηίζεληαη ζε πιήξε
δηαζεζηκφηεηα κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή.
19. πκκνξθψλεηαη κε ηελ νδεγία Οξζήο Υξήζεο εκάησλ θαη Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξαιακβάλεη
κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κε ην Φνξέα.
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20. Η Δπηρείξεζε δειψλεη ξεηά φηη δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεκα γηα πηζηνπνίεζε ζε άιινλ Φνξέα
Πηζηνπνίεζεο, νχηε έρεη ιάβεη αξλεηηθή απάληεζε απφ απηφλ ζε αλάινγν αίηεκα ηνπ.
21. ε πεξίπησζε κεηάβαζεο ζε άιιν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ππνρξενχηαη φπσο ιάβεη ηελ
απαξαίηεηε απνδέζκεπζε γξαπηψο απν ηνλ Φνξέα.
22. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ παξνπζία παξαηεξεηψλ, φπσο εθπαηδεπφκελνπο
επηζεσξεηέο θαη επηζεσξεηέο Φνξέσλ Γηαπίζηεπζεο θαη Αλαγλψξηζεο.
23. Η επηρείξεζε επαιεζεχεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Φνξέα απν ηελ GLOBALG.A.P., κέζσ ηνπ
ηζηνρψξνπ ηεο ηειεπηαίαο (www.globalgap.org).
24. Η επηρείξηζε δελ κπνξεί λα εγγξάςεη ηνπνζεζίεο παξαγσγήο κε ηνλ Φνξέα ζε δηαθνξεηηθέο
ρψξεο. Δμαηξέζεηο κπνξεί λα ρνξεγήζεη ε Γξακκαηεία GLOBALG.A.P. θαηά πεξίπησζε ή βάζεη
εζληθψλ νδεγηψλ επεμήγεζεο.
25. Να ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Φνξέα γηα θάζε αιιαγή ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο
εληαζζφκελεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηφηεηεο ή/ θαη κεζφδνπο
παξαγσγήο ηεο.
26. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζηελ πινπνίεζε αιιαγψλ φηαλ
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηνλ Φνξέα.
27. Σα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πξντφληνο ηεο πηζηνπνίεζεο
πνπ θέξνπλ.
28. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, λα παξέρεη
αληίγξαθα φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο πηζηνπνίεζεο ή φπσο θαζνξίδεηαη απηφ απφ ην εθάζηνηε
ζρήκα πηζηνπνίεζεο.
29. Να ελεκεξψλεη ηνλ Φνξέα γηα θάζε αιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα
ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, φπσο: αιιαγή λνκηθήο, εκπνξηθήο ή
νξγαλσηηθήο θαηάζηαζεο, αιιαγή δηνίθεζεο, αιιαγή δηεχζπλζεο θαη ζεκείσλ παξαγσγήο.
30. Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
ιακβάλεη απφ ηνλ Φνξέα. Οθείιεη λα δειψλεη πσο θαηέρεη ηα πηζηνπνηεηηθά κφλν γηα ηα
πξντφληα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε απηά θαη λα ηα πξνβάιιεη νκνίσο. ε θάζε αλαθνξά ζηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληχπσλ, ησλ
θπιιαδίσλ ή/θαη ησλ δηαθεκίζεσλ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φνξέα.
31. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε κε ηξφπν πνπ λα επηθέξεη θαθή θήκε ζηνλ Φνξέα, ή κε
ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηνλ Φνξέα σο παξαπιαλεηηθή.
32. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηαθφςεη
άκεζα ηε ρξήζε θάζε πηζηνπνηεηηθνχ, ηε δηαθήκηζε αιιά θαη θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε.
33. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο πηζηνπνηεηηθνχ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα επηζηξέςεη φια ηα
πξσηφηππα ρνξεγεζέληα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο.

Άξζξν 5
Υποσπεώσειρ τηρ A CERT
1.

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ Φνξέα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC
17065 θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο GLOBALG.A.P..

2.

Ο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απν ηελ GLOBALG.A.P..

3.

Ο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ GLOBALG.A.P. γηα θάζε αιιαγή πνπ αθνξά ζην
πξνζσπηθφ πηζηνπνίεζεο θαη ζηελ δηαπίζηεπζή ηνπ, θαζψο θαη λα είλαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ
GLOBALG.A.P. γηα ηελ δηαρείξηζε παξαπφλσλ πξνο απηφλ ή ηνπο πειάηεο ηνπ.
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4.

Ο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ GLOBALG.A.P. γηα θάζε αιιαγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξά

5.

Ο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ζρεηηθά κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ

ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα θξαηά ηε Βάζε Γεδνκέλσλ δηαξθψο ελεκεξσκέλε.
παξέρεη ν Δπηρείξεζε θαη δελ ηηο κεηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο, εθηφο θαη αλ ν Φνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ελεκεξψζεη ην Φνξέα Γηαπίζηεπζήο ηνπ ή/ θαη ηελ GLOBALG.A.P..
6.

Θα εηδνπνηήζεη ηνλ Δπηρείξεζε γηα παξάπνλα πνπ ηπρψλ ιάβεη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ
πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ.

7.

Ο Φνξέαο δηθαηνχηαη λα αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ην ζήκα ζε πεξίπησζε αθαηάιιειεο ρξήζεο
ηνπ ή θαηφπηλ επηζεψξεζεο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο) εθφζνλ ν Δπηρείξεζε δελ πινπνηήζεη ή απνηχρεη
λα πινπνηήζεη ηηο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη.

8.

Σεξεί θαη δεκνζηνπνηεί θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεψλ ηνπ κε ιεπηνκεξή αλαθνξά
ζην πεδίν πηζηνπνίεζεο, ηνλ νπνίν απνζηέιιεη ζην Φνξέα Γηαπίζηεπζήο ηνπ θαζ’ έηνο.

9.

Γηαζέηεη θαη ελεξγνπνηεί ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ έλζηαζεο/πξνζθπγήο ελαληίσλ ηνπ,
εθφζνλ δεηεζεί απηφ απφ εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηνλ θαηάινγν πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ.

10. Τπνρξενχηαη λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ επηιεγκέλσλ επηζεσξεηψλ γηα δηεμαγσγή επηζεψξεζεο,
εθφζνλ ν Δπηρείξεζε ηεθκεξησκέλα αηηεζεί ηελ παξαπάλσ αιιαγή.
11. Να ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ
12. ηελ πεξίπησζε κεηεγγξαθήο επηρείξεζεο, πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο έληαμεο απφ
ηελ A CERT είλαη:
o

Να κελ εθθξεκεί δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο επηζεψξεζεο πνπ λα έρεη αλαθνηλσζεί ζε
δηάζηεκα 15 εκεξψλ.

o

Να κελ εθθξεκνχλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο επξεκάησλ επηζεσξήζεσλ.

o

Να κελ πθίζηαηαη ζρεηηθή θχξσζε.

o

Να έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνδνρήο ηνπ αηηνχληνο θαη λα έρνπλ ππνγξαθεί ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά (Sublicense & Certification Agreement).

o

Να θαιχπηεη ην πεδίν δηαπίζηεπζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ Φνξέα, απηφ ηνπ αηηνχληνο γηα
πηζηνπνίεζε.

13. Ο Φνξέαο ελεκεξψλεη ηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ απηφλ επηρεηξήζεηο κέζσ e-mail ηνπ επίζεκνπ
ηζηνρψξνπ ηνπ ή κέζσ ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο.
14. Ο Φνξέαο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε ηνπ γξαπηψο φηαλ εγθαιείηαη απφ ηνλ λφκν λα δεκνζηεχζεη
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε.
15. Ο Φνξέαο επηβεβαηψλεη ζε εηήζηα βάζε ηεο εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο.
16. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο ράζεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απν ηελ GLOBALG.A.P. ή γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν πάςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ελεκεξψλεη ηηο ζπκβεβιεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο, ψζηε λα
δηαθφςνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ ηζρχνπζα πηζηνπνίεζή ηνπο ζε άιινλ
αλαγλσξηζκέλν Φνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο δελ πξνβεί ζε απηή ηελ ελέξγεηα, ηελ
πινπνίεζή ηεο ηελ αλαιακβάλεη ε GLOBALG.A.P..
17. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ, απηέο ζα
δνζνχλ απφ ηερληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
Άξζξν 6
Παπάπονα-Καταγγελίερ-Ενστάσειρ-Πποσυςγέρ
Ο Φνξέαο δέρεηαη παξάπνλα, ηα νπνία δηαηππψλνληαη ηειεθσληθψο ή γξαπηψο ή κε e-mail ή αθφκα θαη
κε πξνζσπηθή επαθή θαη εθθξάδνληαη απφ πειάηε ή ηξίηνπο (κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαγγειίαο) θαη
αθνξνχλ ζηνλ Φνξέα ή ζε πειάηεο ηνπ (www.a-cert.org). Ο Φνξέαο νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ νξζφηεηα
ησλ ηζρπξηζκψλ θαη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο δηνξζψζεηο, δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. ε
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πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο δελ απαληήζεη ζε παξάπνλν πειάηε, ν ηειεπηαίνο έρεη ην δηθαίσκα λα
απεπζπλζεί απεπζείαο ζηελ GLOBALG.A.P. (www.GLOBALG.A.P..org).
Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πξνζθπγήο έρνπλ νη επηζεσξνχκελεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηξίηα κέξε εάλ θαη
εθφζνλ κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ην έλλνκν ηνπ ζπκθέξνληφο ηνπο.
Η έλζηαζε κπνξεί λα αθνξά πξάμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ ή πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο
νξγάλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ έληππν πνπ δηαζέηεη ν
Φνξέαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα επηζεψξεζε, σο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο
έλζηαζεο, απφ ηνλ επηζεσξνχκελν, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο επηζεψξεζεο ή θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ
επηρείξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Η επηρείξεζε κπνξεί λα κελ απνδερζεί ηηο φπνηεο θαηαγεγξακκέλεο
κε ζπκκνξθψζεηο ππνβάιινληαο γξαπηή έλζηαζε εμεγψληαο επαθξηβψο ηνπο ιφγνπο ηεο κε απνδνρήο
(§ 6.3.2.i Μέξνο Ι ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ ηεο GLOBALG.A.P.).
Γηα ηξίηα κέξε ν ρξφλνο ππνβνιήο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, θαη εθφζνλ
αηηηνινγείηαη θαη θξηζεί απφ ηνλ Φνξέα έλλνκν ην ζπκθέξνλ ηεο, παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε νξγάλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, σο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο
πξνζθπγήο φηαλ γίλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο
ζηελ επηρείξεζε.
Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ ζπλεδξηάδεη εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο. Ο εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Φνξέα γηα ηελ
εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο θαη κπνξεί λα αηηεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε. Αλ ην αίηεκά ηνπ
γίλεη δεθηφ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ηφηε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη

ηελ

ππνβιεζείζα έλζηαζε/πξνζθπγή. Μέρξη ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο
θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πξνζθπγή, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ππνβιεζεί.
Η Δπηηξνπή δχλαηαη λα απαηηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, αλ θξηζεί απαξαίηεην, απφ ηνπο
εκπιεθφκελνπο ή λα δεηήζεη ηελ ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ππφ εμέηαζε
ππφζεζεο. Η Δπηηξνπή νθείιεη λα ιάβεη απφθαζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
έλζηαζεο/πξνζθπγήο.
Άξζξν 7
Λήξη Σςνεπγασίαρ
Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο A CERT θαη ηεο ζπκβεβιεκέλεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ιάβεη ηέινο κε ηνπο
εμήο ηξφπνπο:


Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ, ν νπνίνο κπνξεί
λα είλαη απν έλα (1) εψο θαη ηέζζεξα (4) ρξφληα, θαη εθφζνλ δελ αηηεζεί αλαλέσζήο ηνπ ε
επηρείξεζε.



Με θαηαγγειία ηνπ Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο:

o

Να ην θαηαγγείιεη εγγξάθσο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο θαηαγγειίαο ηνπ ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ θαζψο θαη ηελ επσλπκία ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ζηνλ νπνίν
πξνηίζεηαη λα εληαρζεί αξθεί λα κελ εθθξεκνχλ θπξψζεηο.
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o

Να ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη φζνλ αθνξά
ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηεο A CERT.



Με θαηαγγειία ηνπ Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ εθ κέξνπο ηεο A CERT. Λφγνη πνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα, απνηεινχλ:

o

Με εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.

o

Αδπλακία ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ λα απνδείμεη ζπκκφξθσζε κεηά ηελ επηβνιή
θχξσζεο.

o

Με ηήξεζε ησλ αξρψλ ησλ πξσηνθφιισλ, ή ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ αξρψλ ηνπ
ππνγεγξακκέλνπ ζπκθσλεηηθνχ.

o

Με νξζή ρξήζε ζεκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ.

ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζήκαηα
πηζηνπνίεζεο θαη δελ δχλαηαη λα πηζηνπνηεζεί εληφο δηαζηήκαηνο 12 κελψλ απν θαλέλαλ άιιν
Φνξέα.
Η A CERT, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα αζηηθά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα
ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηά ηεο, φπσο θαη λα δεηήζεη πνηληθή δίσμε επαπεηινχκελε κέζσ ζπθνθαληηθήο
δπζθεκίζεσο, απφ νπνηνδήπνηε κέζνλ (έγγξαθν, παξαδνζηαθφ ή ςεθηαθφ ηχπν, ξαδηφθσλν, θιπ).
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