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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με τον παρόντα κανονισµό, ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» καθιστά σαφή τον τρόπο 

και τις διαδικασίες που ακολουθούνται µε βάση τους Κανονισµούς (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και 

889/2008 της Επιτροπής), την Εθνική Νοµοθεσία  και το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 17065:2012 για την 

αξιολόγηση και πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση µονάδων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τυποποίησης, της µεταποίησης, της 

εισαγωγής και εµπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες 

χορήγησης, διατήρησης και επέκτασης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των κατόχων των πιστοποιητικών, και του Οργανισµού  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.»  

Παρουσιάζει επίσης την οργανωτική δοµή και τις διαδικασίες µέσω των οποίων διασφαλίζεται η 

αµεροληψία, ανεξαρτησία, η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητα του Οργανισµού.  

  

Η παρέκκλιση και η µη συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό αποτελεί λόγο µη χορήγησης ή 

ανάκλησης της  βεβαίωσης συµµόρφωσης  για προϊόντα βιολογικής γεωργίας. 

 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.»  

Με τον υπ’ αριθµόν 28340/2005 ιδρυτικό καταστατικό έχει συσταθεί ανώνυµος εταιρία υπό την επωνυµία 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

1. Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης της «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» αναλαµβάνει την 

πιστοποίηση µονάδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, µεταποιηµένων και µη προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, , καθώς και την πιστοποίηση µονάδων εµπορίας και εισαγωγής  

προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» µεριµνά ώστε οι υπηρεσίες του να είναι προσιτές σε όλους τους 

αιτούντες, των οποίων οι δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του. 

Η πρόσβαση στη διεργασία της πιστοποίησης δεν γίνεται µε όρους όπως το µέγεθος του πελάτη ή την 

ένταξη σε κάποια ένωση ή οµάδα, ούτε η πιστοποίηση προϋποθέτει τον αριθµό των πιστοποιήσεων που 

έχουν ήδη εκδοθεί. ∆εν υπάρχουν αδικαιολόγητοι οικονοµικοί ή άλλοι όροι. 

Οι υπηρεσίες και τα πιστοποιητικά που θα χορηγεί εφεξής ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» αφορούν την πιστοποίηση µονάδων παραγωγής, µεταποίησης, παρασκευής, συσκευασίας, 
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διακίνησης, εισαγωγής και εµπορίας προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας παραγόµενων κατά τον 

βιολογικό τρόπο. 

Όσον αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες, το κόστος αυτών περιγράφεται αναλυτικά στο έντυπο Φ∆ 

3.1/19 «Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης»    

Για την απονοµή του Ειδικού Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης στις εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις που 

παράγουν, µεταποιούν, τυποποιούν, εισάγουν, διακινούν και διαθέτουν προς πώληση γεωργικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» έχει 

θέσει ειδικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από: 

1. Τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 889/2008 της 

Επιτροπής, όπως αυτοί τροποποιούνται αναφορικά µε τον τρόπο παραγωγής και τις ειδικές ενδείξεις που 

πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους τα προϊόντα (γεωργικά και κτηνοτροφικά) που έχουν παραχθεί 

κατά τον βιολογικό τρόπο. Τα κριτήρια που περιέχονται στον Κανονισµό αυτό εφαρµόζονται µε την όποια 

επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων, επί των οποίων στηρίζονται η παραγωγή, η επισήµανση και ο 

έλεγχος των προϊόντων που διακινούνται εντός της Ε.Ε.  

2. Την Εθνική νοµοθεσία 

3. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO  17065:2012 για τους φορείς που λειτουργούν συστήµατα 

πιστοποίησης προϊόντων 

 

2.     ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Οι συντοµογραφίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο, είναι οι εξής : 

ΑΣΠ : Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης 

ΒΣ: Βεβαίωση Συµµόρφωσης 

∆Π : ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης 

ΠΠ : Πιστοποιητικό Προϊόντος 

ΜΠΜ : Μητρώο Πιστοποιηµένων Μονάδων 

ISO: ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standardization Organization) 

ΚΠΠ : Κανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων 

ΣΣ: Σήµα Συµµόρφωσης 

 

 

3.     ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και ιδιαίτερα η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης 

συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατών της ∆ιεύθυνσης, το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης και 

όλων των εµπλεκοµένων εξωτερικών συνεργατών, αναλαµβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έγγραφα 

και τις πληροφορίες που υποπίπτουν στην αντίληψή τους ή που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την 
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συνεργασία τους µε τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ή κατά την εφαρµογή των 

∆ιαδικασιών Πιστοποίησης Προϊόντων, ως αυστηρά εµπιστευτικές και να τις χρησιµοποιούν µόνο για 

τους σκοπούς των επαφών µε την επιχείρηση και της διεξαγωγής των ελέγχων µονάδων παραγωγής της 

και των προϊόντων της. 

Η σύµβαση συνεργασίας και ο κώδικας δεοντολογίας του Οργανισµού πιστοποίησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από το σύνολο του προσωπικού και των 

επιθεωρητών του Οργανισµού. 

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» είναι υπεύθυνος, µέσω της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για τη διαχείριση όλων 

των πληροφοριών που λαµβάνονται ή που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των 

δραστηριοτήτων πιστοποίησης. Εκτός από τα στοιχεία που ο πελάτης διαθέτει στο κοινό, ή όταν 

συµφωνήσουν ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» και ο πελάτης (π.χ. στο πλαίσιο ανταπόκρισης σε 

παράπονα), όλα τα άλλα στοιχεία λαµβάνονται υπόψη ως εσωτερικές πληροφορίες και πρέπει να 

θεωρούνται ως εµπιστευτικές.  

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» ενηµερώνει τον πελάτη, εκ των προτέρων, για τις πληροφορίες 

που προτίθεται να δηµοσιοποιήσει. 

Όταν ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» υποχρεούται  από  το  νόµο  ή  εξουσιοδοτείται  από  

συµβατικές ρυθµίσεις παρέχει εµπιστευτικές πληροφορίες, στον πελάτη ή στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο, 

εκτός εάν απαγορεύεται από το νόµο, να κοινοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχονται. 

Πληροφορίες σχετικά µε τον πελάτη που λαµβάνονται από πηγές εκτός από τον πελάτη (π.χ. από τον 

καταγγέλλοντα ή από ρυθµιστικές Αρχές) πρέπει να θεωρούνται ως εµπιστευτικές. 

Πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες των ενταγµένων επιχειρήσεων δεν κοινοποιούνται σε 

τρίτους παρά µόνο µετά από γραπτή εξουσιοδότηση του υπευθύνου της επιχείρησης. 

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» διατηρεί (µέσω δηµοσιεύσεων, ηλεκτρονικών µέσων ή άλλων 

µέσων), και να κάνει διαθέσιµα κατόπιν αιτήσεως, τα ακόλουθα: 

 πληροφορίες σχετικά µε (ή αναφορά) το σχήµα πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των 

διαδικασιών αποτίµησης, κανόνων και διαδικασιών για τη χορήγηση, για τη διατήρηση, την επέκταση, 

τον περιορισµό του πεδίου εφαρµογής, για την αναστολή, για την ανάκληση ή για τη µη χορήγηση της 

πιστοποίησης. 

 µια περιγραφή των µέσων µε τα οποία ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» αποκτά 

χρηµατοδοτική στήριξη και γενικές πληροφορίες σχετικά µε τα τέλη που χρεώνονται στους αιτούντες και 

στους πελάτες.  

 µία περιγραφή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των αιτούντων και πελατών, 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων, περιορισµών σχετικά µε τη χρήση του ονόµατος του φορέα 
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πιστοποίησης και του σήµατος πιστοποίησης και αναφορά σχετικά µε τους τρόπους που η πιστοποίηση 

χορηγείται και 

 πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες για το χειρισµό παραπόνων και ενστάσεων. 

 

4.    ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (Third Party) 

Οι δραστηριότητες της πιστοποίησης διενεργούνται µε αµεροληψία. 

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.»  είναι υπεύθυνος για την αµεροληψία των δραστηριοτήτων 

πιστοποίησης και δεν επιτρέπει εµπορική, οικονοµική ή άλλη πίεση να υπονοµεύουν την αµεροληψία. 

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.»  προσδιορίζει τις διακινδυνεύσεις για την αµεροληψία του σε 

συνεχή βάση. Αυτό περιλαµβάνει τις διακινδυνεύσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του, από 

τις σχέσεις του, ή από τις σχέσεις του προσωπικού του.  Αν προσδιοριστεί µια διακινδύνευση για την 

αµεροληψία, ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.»  είναι σε θέση να αποδεικνύει τον τρόπο εξάλειψης 

ή ελαχιστοποίησης αυτής της διακινδύνευσης. 

Ο ΟΕ&Π «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.»  αντιµετωπίζει δραστικά ενδεχόµενους κινδύνους για την 

αµεροληψία του, που προκύπτουν από τις ενέργειες  άλλων προσώπων, φορέων ή οργανισµών, για τους 

οποίους λαµβάνει γνώση. 

Η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» διασφαλίζεται 

από το καταστατικό του, την οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου 

Πιστοποίησης.   

Το «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», ως Οργανισµός Πιστοποίησης,  δεν εµπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την παραγωγή, µεταποίηση ή διάθεση των προς 

πιστοποίηση προϊόντων, ούτε υφίσταται κάποια οικονοµική ή άλλου είδους σχέση και εξάρτηση µεταξύ 

του προσωπικού ή των εξωτερικών επιθεωρητών του Οργανισµού Πιστοποίησης µε τις επιθεωρούµενες 

επιχειρήσεις..  

Επίσης, για τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας,  στις επιχειρήσεις που έχουν 

υπογράψει σύµβαση ή αιτούνται την ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» δεν παρέχονται οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκτός αυτών που αφορούν τις ανάγκες 

πιστοποίησης των προϊόντων τους και δεν υπογράφονται παράλληλα οποιεσδήποτε συµβάσεις έργου µε 

την ∆ιεύθυνση Εργαστηρίων. Οµοίως, οι επιχειρήσεις που έχουν συµβάσεις έργου µε τη ∆ιεύθυνση 

Εργαστηρίων δεν µπορούν παράλληλα να υπογράψουν σύµβαση για την πιστοποίηση των προϊόντων 

τους µε την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης.  

Η παραπάνω πρόβλεψη επαληθεύεται και από την τήρηση πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων, 

τριτοβάθµιων και τεταρτοβάθµιων οικονοµικών λογαριασµών που τηρούνται στην επιχείρηση, όπου 

αναφέρονται τα στοιχεία των πελατών και οι παρεχόµενες υπηρεσίας. 
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Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού και σύµφωνα µε την ορθή πρακτική των ∆ιαδικασιών 

Πιστοποίησης Προϊόντων, ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» συνεργάζεται µε τις 

ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε αντικείµενο αποκλειστικά την ορθή ερµηνεία των προτύπων/ 

προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων, και την ορθή εφαρµογή των ∆ιαδικασιών 

Πιστοποίησης. 

Οι κανονισµοί, τα ενηµερωτικά έγγραφα, ο τιµοκατάλογος του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.», καθώς και ο κατάλογος µε τις πιστοποιηµένες από τον οργανισµό αυτόν επιχειρήσεις είναι ανά 

πάσα στιγµή στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόµενου. Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Μονάδων υπάρχει 

ενηµερωµένο στην ιστοσελίδα του Οργανισµού. 

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε  τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.», στα πλαίσια της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται 

ισότιµα. Οι όροι της πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και τους 

κατόχους Πιστοποιητικών εγγράφων «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» . 

5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», του 

οποίου η λειτουργία καθορίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας ΚΑΝ 2, συγκαλείται µία  φορά ετησίως, 

µε δυνατότητα εκτάκτων συνεδριάσεων, µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης και έχει ελεγκτικό και 

γνωµοδοτικό χαρακτήρα.  

Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», είναι ο 

κύριος µηχανισµός για την προστασία της αµεροληψίας του. Ο µηχανισµός  αυτός δύναται να ελέγχει και 

να παρέχει στοιχεία για τα ακόλουθα: 

 τις πολιτικές και τις αρχές που αφορούν την αµεροληψία των δραστηριοτήτων πιστοποίησής του 

 οποιαδήποτε τάση εκ µέρους ενός φορέα πιστοποίησης να επιτρέψει εµπορικές ή άλλες 

εκτιµήσεις να εµποδίσουν τη συνεπή αµερόληπτη παροχή δραστηριοτήτων πιστοποίησης και 

 θέµατα   που   έχουν   επιπτώσεις   στην   αµεροληψία   και   την   εµπιστοσύνη   στην   

πιστοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της διαφάνειας. 

Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης έχει τις  εξής υποχρεώσεις που είναι ταυτόχρονα και 

αρµοδιότητές του : 

 Αξιολογεί την ορθότητα της διαδικασίας ένταξης ή απόρριψης των επιχειρήσεων στο σύστηµα 

πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» δειγµατοληπτικά.  

 Αξιολογεί την ορθότητα της διαδικασίας απονοµής/έκδοσης ή µη των πιστοποιητικών 

συµµόρφωσης, καθώς και την ορθότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την  ανάκληση/αναστολή 

των πιστοποιητικών, δειγµατοληπτικά.  
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 Αξιολογεί τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί των ενστάσεων και των προσφυγών κατά του 

Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

 Εξετάζει τα θέµατα πολιτικής στην πιστοποίηση καθώς και της ανασκόπησης της εφαρµογής της 

πολιτικής. 

 Εξετάζει τις διαδικασίες και τον κανονισµό υπηρεσιών πιστοποίησης του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

 

Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης εκτός από  τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις,  εισηγείται και 

γνωµοδοτεί προς την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» για τα ακόλουθα θέµατα: 

 αξιοπιστίας, αµεροληψίας και εµπιστευτικότητας 

 διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερόµενου έχοντας έννοµο συµφέρον τις 

υπηρεσίες πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

 

Όλες οι αποφάσεις του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης πρέπει να έχουν ειδική και 

εµπεριστατωµένη αιτιολογία και τεκµηρίωση. Επίσης, το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης µπορεί να 

ζητήσει για τεχνικά θέµατα, θέµατα νοµοθεσίας και κανονισµών τη γνώµη Εµπειρογνωµόνων που 

διαθέτει ο Οργανισµός Πιστοποίησης. 

Η σύσταση και η λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης µε την ορθή εκπροσώπηση 

όλων των εµπλεκοµένων µερών, αλλά και φυσικών προσώπων µε επιστηµονική και επαγγελµατική 

καταξίωση και εξειδίκευση στον πρωτογενή τοµέα (γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή), και ειδικότερα 

στη διαδικασία παραγωγής βιολογικών προϊόντων διασφαλίζει την αµεροληψία και την αντικειµενικότητα 

των αποφάσεών του. 

 

5.1   ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ορίζει εάν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες, ειδικούς επιστήµονες, 

 Οι εµπειρογνώµονες: 

1) Γνωµοδοτούν και συµβουλεύουν σε τεχνικά θέµατα πιστοποίησης. 

2) Εισηγούνται και γνωµοδοτούν για προδιαγραφές / διαδικασίες / κανονισµούς σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της 

Επιτροπής. 

 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΦΟΡΕΙΣ 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» δύναται, να συνεργάζεται µε κατάλληλους Φορείς 

(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για την διενέργεια των Ελέγχων που καθορίζονται στη παράγραφο 7.2 του 
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παρόντος Κανονισµού. Οι Φορείς αυτοί λειτουργούν στα πλαίσια των Συστηµάτων Πιστοποίησης κατ’ 

εξουσιοδότηση του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», µετά από την έγκρισή τους από τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ / ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

 

7.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Ο παρών Κανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων (ΚΠΠ) αφορά τις ∆ιαδικασίες που εφαρµόζει ο 

Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» για την Πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, του παρόντος Κανονισµού και των τυποποιητικών εγγράφων. Η συνολική 

διαχείριση η ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης και η απονοµή/ χορήγηση του Πιστοποιητικών 

εγγράφων «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

17065:2012 και των αντίστοιχων Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΑ (European Accreditation- Ευρωπαϊκή 

∆ιαπίστευση). 

 

Η Βεβαίωση Συµµόρφωσης/Άδεια Χρήσης Σήµατος που απονέµει / χορηγεί ο Οργανισµός 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» υποδηλώνει ότι η επιχείρηση παράγει προϊόντα βιολογικής γεωργίας 

που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διαδικασιών και κανονισµών του Συστήµατος Πιστοποίησης του 

Οργανισµού  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και των 

κανονισµών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό.  

Ο   Οργανισµός   διενεργεί   µια  ανασκόπηση   των  πληροφοριών   που συλλέγονται µε την 

υποβολή της αίτησης, και διασφαλίζει ότι: 

 οι πληροφορίες για τον πελάτη και το προϊόν είναι επαρκείς για τη διενέργεια της 

διεργασίας πιστοποίησης, 

 ενδεχόµενες γνωστές διαφορές στην κατανόηση µεταξύ του φορέα πιστοποίησης και του 

πελάτη επιλύονται, συµπεριλαµβανοµένης της συµφωνίας που αφορά τα πρότυπα ή άλλα 

κανονιστικά έγγραφα, 

 καθορίζεται το αιτούµενο πεδίο της πιστοποίησης, 

 είναι διαθέσιµα τα µέσα για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, 

 ο Οργανισµός έχει την τεχνική επάρκεια και την ικανότητα να εκτελέσει τη 

δραστηριότητα πιστοποίησης. 
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7.2.   ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Η ∆ιαδικασία ένταξης στο σύστηµα πιστοποίησης και απονοµής/ χορήγησης των Πιστοποιητικών 

εγγράφων / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» περιλαµβάνει τα κατωτέρω στάδια : 

 Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών 

 Αίτηση / Υπογραφή σύµβασης 

 Αρχικός Έλεγχος και απόφαση για την ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης 

 Προγραµµατισµός, ετήσιες επιθεωρήσεις, δειγµατοληψίες 

 Απόφαση έγκρισης απονοµής, χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης  ΒΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης.  

 Ενστάσεις κατά των αποφάσεων κατά του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

 

Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές και οι ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται στον 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής.  

Η επιχείρηση οφείλει, κατά τους ελέγχους, να τηρεί τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη 

νοµοθεσία (Εθνική και Κοινοτική) ή/ και τα Εθνικά/ Ευρωπαϊκά/ ∆ιεθνή Πρότυπα/ προδιαγραφές ή άλλα 

τυποποιητικά έγγραφα, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται τα παραγόµενα από αυτήν 

προϊόντα. 

Οι Επιθεωρητές του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ελέγχουν αν τα προϊόντα που 

παράγει, µεταποιεί, διακινεί η επιχείρηση ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, εάν έχουν χορηγηθεί οι 

τυχόν απαιτούµενες  εγκρίσεις και άδειες από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές 

έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, που έχουν πραγµατοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές 

και Υπηρεσίες/ Φορείς Πιστοποίησης/ άλλους Φορείς ή Οργανισµούς. 

 

7.2.1   ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης πληροφορεί τους ενδιαφερόµενους για τις ∆ιαδικασίες, την χρονική διάρκεια 

και το κόστος του κάθε Ελέγχου. Αν ζητηθεί, µπορεί επίσης να συντάξει οικονοµικό προϋπολογισµό. Οι 

Αρχικές Συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο. 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης, κατά την διάρκεια των Αρχικών Συνοµιλιών, έχει την υποχρέωση να 

εξηγήσει στον ενδιαφερόµενο, πριν αυτός καταθέσει την Αίτηση, όλες τις πλευρές της διαδικασίας 

Πιστοποίησης, την τεχνική, τις οικονοµικές υποχρεώσεις κλπ.  

Επιπλέον, και προκειµένου να κατατεθεί η Αίτηση, η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν 

την εφαρµογή της διαδικασίας Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, δηλαδή αν υπάρχουν 
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κατάλληλα εργαστήρια και εξειδικευµένα στελέχη ή συνεργάτες σε θέµατα Ελέγχων για τα συγκεκριµένα 

προϊόντα .  

Εφόσον τα αντικειµενικά και υποκειµενικά δεδοµένα αφήνουν να σχηµατισθεί θετική προοπτική για την 

εφαρµογή της διαδικασίας πιστοποίησης, η ∆ιεύθυνση πιστοποίησης αποστέλλει στην ενδιαφερόµενη 

επιχείρηση τον παρόντα κανονισµό και το έντυπο της αίτησης Φ∆ 3.1/2. 

Επίσης αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο και ο τιµοκατάλογος πιστοποίησης προϊόντων (Φ∆ 3.1/19). 

Τα προαναφερόµενα έντυπα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ιστοσελίδα του 

Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

Το περιεχόµενο των αρχικών συνοµιλιών καταγράφονται στο έντυπο Φ∆ 3.1/1. 

 

7.2.2.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν την Πιστοποίηση των προϊόντων τους, υποβάλλουν  στον 

οργανισµό  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» αίτηση, σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο αιτήσεων, που 

διατίθεται από  τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» (Φ∆ 3.1/2).  

 

Η Αίτηση ένταξης της επιχείρησης στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης περιγράφει τα πλήρη στοιχεία 

και όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και περιλαµβάνει υπεύθυνη δήλωση µε την δέσµευση του 

επιχειρηµατία για την τήρηση των άρθρων της κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που αφορούν 

τις υποχρεώσεις του. Επιπλέον, η αίτηση , συνοδεύεται από τα παρακάτω συνηµµένα έγγραφα: 

 Τοπογραφικοί χάρτες και σκαριφήµατα  

 ∆ηλώσεις των καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (ΟΣ∆Ε) 

 Τίτλοι κυριότητας ή ενοικιαστήρια τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας  

 Προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία και του υπεύθυνου παραγωγής 

(στοιχεία ταυτότητας,  έγγραφα εξουσιοδότησης εκπροσώπου, κλπ) 

 Καλλιεργητικά σχέδια για τις επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής  

 Άδειες Λειτουργίας, σχέδια εκτροφής και µητρώα κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για τις 

επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής. 

 Άδειες Λειτουργίας, κατόψεις των εγκαταστάσεων µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό, για τις 

επιχειρήσεις διάθεσης-εµπορίας και επιπλέον διαγράµµατα ροής, συνταγές και σχέδιο HACCP (εκτός 

εάν είναι διαθέσιµη πιστοποίηση διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων)  για τις επιχειρήσεις µεταποίησης – 

τυποποίησης. 

Επιπλέον στην Αίτηση της επιχείρησης αναγράφονται , σε ενότητα µε τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» και 

οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνει και οι οποίες απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο της βιολογικής 
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γεωργίας (Καν.834/2007, Καν (ΕΚ) 889/200/ και την Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) 

. 

Μετά την παραλαβή της αίτησης, και των προαναφερόµενων εγγράφων, η  Γραµµατεία Πιστοποίησης 

υπογράφει στο έντυπο Φ∆3.1/2 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ, για να τεκµηριωθεί η ηµεροµηνία παραλαβής και για 

να τεκµηριωθεί ο έλεγχος και η αντιστοίχηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών.  

Η ανασκόπηση και αποτίµηση της πληρότητας της υποβληθείσης τεκµηρίωσης και της δυνατότητας 

ένταξης στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης, γίνεται από τον ∆ιευθυντή Πιστοποίησης. Ο ∆ιευθυντής 

Πιστοποίησης εξετάζει εάν τα προς πιστοποίηση προϊόντα / δραστηριότητα εµπίπτουν στον τοµέα  

πιστοποίησης  του Οργανισµού, ανασκοπεί την σχετική τεκµηρίωση, στο έντυπο Φ∆3.1/43 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ –ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ και εξετάζει 

την απαίτηση  για την υποβολή επιπρόσθετης τεκµηρίωσης, για την οποία ενηµερώνεται ο 

ενδιαφερόµενος πελάτης ώστε αυτή να έχει υποβληθεί πριν την παρέλευση ενός µηνός από την αρχική 

αίτηση. Στην περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής τεκµηρίωσης και παρέλευσης του διαστήµατος ενός 

µηνός, αποφασίζεται η µη ένταξη της επιχείρησης στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης και η 

ενδιαφερόµενη επιχείρηση θα πρέπει να επανέλθει µε νέα αίτηση. 

Το έντυπο Φ∆3.1/43 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ –ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ  συνυπογράφεται και από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση πριν την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις και όλη η σχετική τεκµηρίωση ο ∆ιευθυντής 

Πιστοποίησης, αποφασίζει άµεσα για ένταξη της επιχείρησης στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης 

και  η ενδιαφερόµενη επιχείρηση υπογράφει µε  τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε»  

σύµβαση µέσω της οποίας δηλώνει τη συµφωνία της µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων και 

τους όρους που καθορίζονται στη σύµβαση.  

Στις περιπτώσεις αιτήσεων τροποποίησης υφιστάµενων συµβάσεων γίνεται ανασκόπηση των αιτηµάτων 

και επαλήθευση µε το έντυπο Φ∆3.1/43 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ –ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ και ακολουθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋπόθεσες, η υπογραφή νέας 

σύµβασης µε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση που αιτείται την ένταξή της στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης του 

Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», έχει πιστοποιηθεί από άλλον εγκεκριµένο οργανισµό 

και έχει καταγγείλει εγγράφως την σύµβασή της, έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές εποπτείας, τότε ο 

Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούµενου ατοµικού 

φακέλου από τον οργανισµό στον οποίο ήταν αντικείµενο ελέγχου η επιχείρηση, ή την πλέον πρόσφατη 

απόφαση πιστοποίησης που έχει εκδοθεί από τον προηγούµενο πιστοποιητικό φορέα.  

Ο Οργανισµός αιτείται, µε το έντυπο Φ∆ 3.1-63 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, από τους φορείς ελέγχου, την διαβίβαση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων 
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που αφορούν την επιχείρηση αυτή ή τις δραστηριότητες της επιχείρησης τα οποία τηρούν οι φορείς 

ελέγχου, εκτός από τα στοιχεία ή τα έγγραφα τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήµατος 

ελέγχου. Ως ελάχιστα απαιτούµενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

i. Σύµβαση Ελέγχου και Πιστοποίησης 

ii. Βεβαίωση Καθεστώτος Ελέγχου 

iii. Πιστοποιητικά Προϊόντος που είναι σε ισχύ  

iv. Την Έκθεση (πρακτικό) της τελευταίας επιθεώρησης 

 

Στην συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία πιστοποίησης που ορίζεται για επιχειρήσεις που εντάσσονται 

για πρώτη φορά. Στις περιπτώσεις µεταγραφών αν δεν αποστείλει ο παλιός ΟΕΠ εντός των 

προβλεπόµενων προθεσµιών τον ατοµικό φάκελο της επιχείρησης µε ευθύνη του,  δεν ολοκληρώνεται η 

µεταγραφή.  Το Γεωτεχνικό Εργαστήριο σε αυτήν την περίπτωση  θα προβεί σε κάθε νόµιµο µέτρο, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστικών, κατά παντός υπευθύνου,  που µε εκούσιο ή ακούσιο τρόπο 

παρεµπόδισε ή παρεµποδίζει την οµαλή εξέλιξη της πιστοποίησης του επιχειρηµατία και προκάλεσε ή 

προκαλεί ηθική  και οικονοµική βλάβη. 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται από επιχείρηση ενταγµένη στον Οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  αίτηµα µεταγραφής σε άλλο ΟΕ&Π, τα αιτούµενα στοιχεία από τον ατοµικό του 

φάκελο αποστέλλονται συνοδευόµενα από το έντυπο Φ∆ 3.1/15 Βεβαίωση Καθεστώτος Ελέγχου στο 

οποίο περιγράφονται και οι λεπτοµέρειες του καθεστώτος ελέγχου και πιστοποίησης της επιχείρησης. 

Η σύµβαση µε την επιχείρηση που προέρχεται από µεταγραφή ολοκληρώνεται, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του φακέλου της επιχείρησης από τον 

προηγούµενο Οργανισµό. 

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα διακοπής µονοµερώς της σύµβασής της µε τον «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» όπως περιγράφεται στο Φ∆ 3.1/19 “Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου και 

Πιστοποίησης”.  

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενηµερώνεται εγγράφως σχετικά µε τους λόγους απόρριψης η 

επιχείρηση. 

 

7.2.3 ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο αρχικός έλεγχος για την ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» γίνεται το αργότερο σε 60 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065:2012 και τις ειδικές απαιτήσεις του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. 
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Ο φυσικός έλεγχος της επιχείρησης που εντάσσεται πρώτη φορά σε σύστηµα ελέγχου και 

πιστοποίησης ολοκληρώνεται εντός 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και 

οπωσδήποτε πριν την έκδοση αποδεικτικού εγγράφου συµµόρφωσης. 

Ο φυσικός έλεγχος των επιπλέον δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται εντός 12 µηνών από την 

υπογραφή της νέας σύµβασης και οπωσδήποτε πριν την έκδοση αποδεικτικού εγγράφου 

συµµόρφωσης. 

Ο φυσικός έλεγχος της επιχείρησης που εντάσσεται στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης µετά από 

µεταγραφή από άλλο Οργανισµό, ολοκληρώνεται εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Κατά τον έλεγχο αυτό επαληθεύονται τα µέτρα και οι δεσµεύσεις της δήλωσης που κατέθεσε η 

ενδιαφερόµενη επιχείρηση προκειµένου να ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου. 

Η επιχείρηση προσκοµίζει στον Οργανισµό το Έντυπο Γνωστοποίησης Επιχειρηµατία όπως αυτό έχει 

υποβληθεί στην αρµόδια αρχή. 

 

Στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη επιχείρηση δηλώσει προσωρινή αδυναµία εκπλήρωσης των 

οικονοµικών υποχρεώσεών της προς τον Οργανισµό, προκειµένου να διενεργηθεί η επιθεώρηση αρχικού 

ελέγχου, εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυµία να ολοκληρώσει την διαδικασία ένταξης στο σύστηµα 

ελέγχου, σε µεταγενέστερο χρόνο, εντός του ίδιου έτους, τότε ο Οργανισµός αναστέλλει την διαδικασία 

πιστοποίησης (ένταξης στο σύστηµα ελέγχου και έναρξης συµµόρφωσης). Όταν η επιχείρηση, εντός του 

ιδίου έτους ικανοποιήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της ο Οργανισµός προβαίνει στην επιθεώρηση 

αρχικού ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται οριστική διακοπή της υπογραφείσας σύµβασης και ο 

φάκελος της επιχείρησης µπαίνει στο αρχείο. 

Στην επιθεώρηση αρχικού ελέγχου, όπως και στις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις επαληθεύονται τα 

µέτρα και οι δεσµεύσεις της δήλωσης που κατέθεσε η ενδιαφερόµενη επιχείρηση προκειµένου να 

ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου, µελετάται η σχετική τεκµηρίωση, και επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση ή µη 

της επιχείρησης µε τους κανονισµούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. Καµία από τις ερωτήσεις του 

επιθεωρητή δεν έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να αφήνονται περιθώρια ερµηνείας της 

υπόδειξη. Η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει και να αποδείξει στον επιθεωρητή ότι γνωρίζει και εφαρµόζει 

το κανονιστικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. 

 

7.2.3.1   ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Μετά τον ορισµό  των επιθεωρητών και της ηµεροµηνίας του αρχικού ελέγχου η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης 

ενηµερώνει γραπτώς την επιχείρηση και τους επιθεωρητές. Μετά την παραλαβή των εγγράφων που 

κατέθεσε η επιχείρηση από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης, η οµάδα Επιθεώρησης ενηµερώνεται για τα 

πρότυπα/ προδιαγραφές που αφορούν τα προς πιστοποίηση προϊόντα και τον ΚΠΠ. Επίσης, ο 

επικεφαλής επιθεωρητής ή µέλος της οµάδας επιθεώρησης παραλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έντυπα 
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από τη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης. Οι διαδικασίες παραγωγής, παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας, 

εισαγωγής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά προϊόντων βιολογικής γεωργίας αξιολογούνται µε βάση 

τις απαιτήσεις του κανονισµού και της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας. 

 

7.2.3.2    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η επιτόπια επιθεώρηση έχει σκοπό τη συλλογή και την ανάλυση των απαραίτητων και επαρκών 

στοιχείων έτσι ώστε να βγουν τα συµπεράσµατα για την ένταξη της επιχείρησης στο σύστηµα 

πιστοποίησης. 

Η οµάδα επιθεώρησης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα είναι τεκµηριωµένα µε σαφή, ολοκληρωµένο τρόπο 

και υποστηρίζονται από αποδείξεις. Τα στάδια και οι ενέργειες που ακολουθούνται περιγράφονται στην 

∆ιαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντων ∆Π 3.1. 

 

7.2.3.3     ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου όλα τα σχετικά έντυπα επιστρέφονται στην ∆ιεύθυνση 

Πιστοποίησης αφενός για να ενηµερωθεί η βάση δεδοµένων παρακολούθησης των επιθεωρήσεων/ 

πιστοποιήσεων και αφετέρου για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου από τον 

Αξιολογητή. 

Η Γραµµατεία Πιστοποίησης και παραδίδει την έκθεση επιθεώρησης µε τα συνηµµένα έγγραφα στον 

Αξιολογητή εξετάζει εάν επαληθεύονται τα µέτρα και οι δεσµεύσεις της δήλωσης που κατέθεσε η 

επιχείρηση προς ένταξη και αν υπάρχει η δυνατότητα να είναι σύµµορφη µε τις απαιτήσεις του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής και 

του Κανονισµού Πιστοποίησης Προϊόντων  του Γεωτεχνικού Εργαστηρίου Α.Ε.. 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» αναθέτει την ανασκόπηση όλων των 

πληροφοριών και των αποτελεσµάτων που αφορούν την αποτίµηση στον Αξιολογητή. Ο 

Αξιολογητής δεν έχει εµπλακεί στη διεργασία αποτίµησης. 

Ο Αξιολογητής µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης συµπληρώνει την Αξιολόγηση Έκθεσης Επιθεώρησης 

και αποφασίζει για την ένταξη ή µη της επιχείρησης στο Σύστηµα Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής 

Γεωργίας του Οργανισµού  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

Η ανασκόπηση και η απόφαση πιστοποίησης ολοκληρώνονται ταυτόχρονα από το ίδιο 

πρόσωπο, εκτός εάν υπάρχει εµπλοκή κάποιου προσώπου στην διαδικασία αποτίµησης.  

Η απόφαση για ένταξη στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης διενεργείται από τον ∆ιευθυντή 

Πιστοποίησης, εκτός εάν έχει εµπλακεί ως επιθεωρητής στην διαδικασία αποτίµησης, οπότε η 

αξιολόγηση (ανασκόπηση) και η απόφαση ανατίθεται σε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΚΑΝ 1 
Έκδοση 3Η 
Ηµ/νία έκδοσης  01/01/2019 
Σελίδα 15 από 36 

 
Όταν η απόφαση του Αξιολογητή είναι θετική, ο ∆ιευθυντής Πιστοποίησης αποδέχεται την ένταξη της 

επιχείρησης στο σύστηµα πιστοποίησης του Οργανισµού από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης, εφόσον δεν υπάρχουν κύριες µη συµµορφώσεις ή ενηµερώνει την επιχείρηση για  τις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και το χρονοδιάγραµµα αυτών, προκειµένου η επιχείρηση να καταστεί 

σύµµορφη µε τους κανονισµούς πιστοποίησης  και να αρχίσει η περίοδος µετατροπής.  Επιπρόσθετα 

ενηµερώνει για τα παραπάνω την επιχείρηση καθώς και για το κόστος πιστοποίησης. 

Ο επιχειρηµατίας οφείλει να καταθέσει το 50% του συνολικού ετήσιου κόστους πιστοποίησης µε την 

υπογραφή της παρούσας σύµβασης πιστοποίησης, και το υπολειπόµενο ποσόν πριν την ετήσια τακτική 

επιθεώρηση και πάντα πριν την έκδοση των πιστοποιητικών εγγράφων.  

Όταν η απόφαση του Αξιολογητή είναι αρνητική ο ∆ιευθυντής Πιστοποίησης ενηµερώνει γραπτώς την 

επιχείρηση για τους λόγους που την εξαιρεί από το σύστηµα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση η 

επιχείρηση υποβάλλει νέα αίτηση εφόσον επιθυµεί και κρίνει ότι έχουν αποκατασταθεί οι κύριες µη 

συµµορφώσεις.  

 

7.2.4  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης, µετά την υπογραφή της σύµβασης εντάσσει την επιχείρηση στο πρόγραµµα 

επιθεωρήσεων. Στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο δραστηριότητας,  τις ειδικές τεχνικές 

απαιτήσεις των προς πιστοποίηση προϊόντων ή δραστηριοτήτων και το µέγεθος της προς επιθεώρηση 

επιχείρησης, ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» συγκροτεί την οµάδα επιθεώρησης η 

οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές, καθώς και τεχνικούς εµπειρογνώµονες, όπου 

κριθεί απαραίτητο.  Τόσο οι επιθεωρητές όσο και το υπόλοιπο εµπλεκόµενο στις επιθεωρήσεις αυτές 

επιστηµονικό προσωπικό θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία, αναφορικά µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία, τους ισχύοντες κανονισµούς και την εφαρµογή τους, προκειµένου να φέρουν 

εις πέρας το έργο αυτό. Τα  ονόµατα  και η επαγγελµατική ιδιότητα των  ανωτέρω   Επιθεωρητών/ 

Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων, που συγκροτούν την Οµάδα επιθεώρησης  καθώς και το πρόγραµµα 

επιθεώρησης, κοινοποιούνται   στην επιχείρηση εγγράφως. 

Όταν  καθορίζεται  η  Οµάδα  Επιθεώρησης, και ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται εξωτερικοί 

συνεργάτες, η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης, για να διασφαλίσει την αµεροληψία και την αντικειµενικότητά 

της, δίνει  ιδιαίτερη  προσοχή ώστε να µην συµπεριληφθεί  στην  Οµάδα Επιθεώρησης,  άτοµο που έλαβε 

µέρος ως σύµβουλος στην παραγωγή ή µεταποίηση των συγκεκριµένων προϊόντων και να µην εργάζεται 

ή να έχει οποιαδήποτε σχέση µε ανταγωνιστική επιχείρηση. 

 

Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση  έχει το  δικαίωµα  

να  ζητήσει  εγγράφως την αντικατάσταση   µέλους   ή  και   µελών  από  την οµάδα  Επιθεώρησης, εάν 
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συντρέχουν λόγοι αντικειµενικότητας ή αµεροληψίας.  Σε  τέτοιες περιπτώσεις  η  ∆ιεύθυνση 

Πιστοποίησης ανασυγκροτεί την  Οµάδα Επιθεώρησης. 

 

Μετά την ένταξη της επιχείρησης στο σύστηµα πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»,  διεξάγονται οι ετήσιες επιθεωρήσεις / έλεγχοι µε σκοπό την χορήγηση των 

Πιστοποιητικών εγγράφων.                 

Ο σκοπός των επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των προϋποθέσεων 

έκδοσης και χορήγησης πιστοποιητικών εγγράφων του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», 

όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα ΚΠΠ και στη σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ του 

Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και της επιχείρησης. Οι Έλεγχοι υλοποιούνται µε 

Επιθεωρήσεις και δειγµατοληψίες στους τόπους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης του προϊόντος, 

µε εργαστηριακές δοκιµές, σύνταξη των αντίστοιχων Εκθέσεων για το συγκεκριµένο προϊόν. 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας περισσοτέρων 

ελέγχων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο καθώς επίσης και ελέγχους χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εφόσον 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι π.χ. παράπονα πελατών, καταγγελίες καταναλωτών κλπ.  

Κατά τον προγραµµατισµό των ετήσιων επιθεωρήσεων καθορίζονται οι ηµεροµηνίες της επιθεώρησης, µε 

στόχο να καλυφθούν οι απαιτήσεις ως προς τον αριθµό των ελέγχων και δειγµατοληψιών που πρέπει να 

γίνουν σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 

889/2008 της Επιτροπής 

 

7.2.4.1   ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Μετά τον ορισµό του επιθεωρητή ή της οµάδας και της ηµεροµηνίας επιθεώρησης η ∆ιεύθυνση 

Πιστοποίησης ενηµερώνει την επιχείρηση και τα µέλη της οµάδας επιθεώρησης (εξωτερικούς συνεργάτες) 

γραπτώς. Μετά την παραλαβή από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης των εγγράφων που κατέθεσε η 

επιχείρηση, ο επιθεωρητής ενηµερώνεται για τα πρότυπα/ προδιαγραφές που αφορούν τα προς 

πιστοποίηση προϊόντα και οπωσδήποτε για τον ΚΠΠ και τις µεθόδους δειγµατοληψίας. Επίσης, ο 

επικεφαλής επιθεωρητής ή µέλος της οµάδας επιθεώρησης παραλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έντυπα 

από τη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης. Οι διαδικασίες παραγωγής, παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας, 

εισαγωγής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά προϊόντων βιολογικής γεωργίας αξιολογούνται µε βάση 

τις απαιτήσεις του κανονισµού και της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας και την πλήρη εφαρµογή 

βιολογικών µεθόδων παραγωγής και παρασκευής των προϊόντων αυτών. 

 

7.2.4.2    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η επιτόπια επιθεώρηση έχει σκοπό τη συλλογή και την ανάλυση των απαραίτητων και επαρκών 

στοιχείων έτσι ώστε να βγουν τα συµπεράσµατα για την συµµόρφωση των προϊόντων /δραστηριοτήτων 
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για τα οποία αιτείται η πιστοποίηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του 

Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, των τυποποιητικών εγγράφων και του 

ΚΠΠ.  

Όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, ανασκοπούνται όλα τα ευρήµατα και αποφασίζεται ποια από αυτά 

αποτελούν µη συµµορφώσεις, (αποκλίσεις, παρατυπίες και παραβάσεις).   

Ο επιθεωρητής διασφαλίζει ότι όλα είναι τεκµηριωµένα µε σαφή, ολοκληρωµένο τρόπο και 

υποστηρίζονται από αποδείξεις.  Οι µη συµµορφώσεις πρέπει ν’ αναφέρονται στην αντίστοιχη απαίτηση 

του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής.  

Οι µη συµµορφώσεις θα πρέπει να έχουν ήδη συζητηθεί µε τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, ώστε να 

διαλευκανθούν τυχόν σηµεία αµφισβήτησης, παρανόησης ή ελλιπούς πληροφόρησης. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να περιγράψει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί εντός 

καθορισµένου χρονικού διαστήµατος για την άρση των µη συµµορφώσεων. Τα στάδια και οι ενέργειες 

που ακολουθούνται περιγράφονται στην ∆ιαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντων ∆Π 3.1. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στην επιχείρηση και οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τα στοιχεία 

των βεβαιώσεων, της σύµβασης ή του ΜΠΠ, ο επιθεωρητής κοινοποιεί εγγράφως στην ∆ιεύθυνση 

Πιστοποίησης τις αλλαγές. 

 Στην περίπτωση προµήθειας πουλάδων ωοπαραγωγής ηλικίας µικρότερης των 18 εβδοµάδων, 

από µη βιολογικές µονάδες, ο Οργανισµός διενεργεί επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση της 

δήλωσης του παραγωγού, στην επιχείρηση προέλευσης των πουλάδων, πριν την µεταφορά στην 

εγκατάσταση βιολογικής µονάδας. Το κόστος του συγκεκριµένου επιτόπιου ελέγχου βαρύνει την 

ενταγµένη επιχείρηση βιολογικής παραγωγής.   

 

7.2.4.3  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

 

Η θέση του Οργανισµού είναι ότι κάθε προϊόν που είναι απαλλαγµένο από υπολείµµατα µη 

επιτρεπόµενων από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 

889/2008 της Επιτροπής, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων θρέψης, δεν είναι υποχρεωτικά 

βιολογικό. Κάθε βιολογικό προϊόν είναι οπωσδήποτε απαλλαγµένο από υπολείµµατα µη επιτρεπόµενων 

ουσιών.  

Για τις διενέργεια δοκιµών που απαιτούνται για την απόφαση για πιστοποίηση, επιλέγονται µόνο 

εργαστήρια που είναι διαπιστευµένα ως προς την ικανοποίηση των τις ισχυουσών απαιτήσεων του 

ISO/IEC 17025:2005. Ο Οργανισµός έχει µια νοµικά δεσµευτική σύµβαση µε τον εργαστήριο που παρέχει 

την υπεργολαβική υπηρεσία αναλύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των όρων της εχεµύθειας  και της 

σύγκρουσης συµφερόντων. 
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Ο πελάτης υποχρεούται να αποδεχθεί τα επιλεγµένα από τον Οργανισµό και διαπιστευµένα από τον 

εκάστοτε εθνικό φορέα διαπίστευσης, εργαστήρια.  

Ο Οργανισµός δεν λαµβάνει υπόψη του για την αποτίµηση της πιστοποίησης, αποτελέσµατα δοκιµών 

που δεν προέρχονται από εργαστήρια που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

17025:2005. 

Η επιλογή του εργαστηρίου τυγχάνει της συγκατάθεσης της ελεγχόµενης επιχείρησης.  Η ενδιαφερόµενη 

επιχείρηση δύναται να αιτηθεί την αποστολή του καταλόγου αξιολογηµένων εργαστηρίων από τον 

Οργανισµό. Στην περίπτωση που υπάρχει η οποιαδήποτε ένσταση για την επιλογή του εργαστηρίου 

όπου θα αναλυθούν τα δείγµατα, η επιχείρηση µπορεί να εκφράσει τις επιφυλάξεις της στο  έντυπο 

δειγµατοληψίας ή στο πρακτικό καταληκτικής συνεδρίασης του εντύπου επιθεώρησης. 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων διαβιβάζονται στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και 

τους δίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα ενηµέρωσής τους για το εργαστήριο. 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων υποβοηθούν στην απόφαση για την  βιολογικότητα ή 

µη των πιστοποιούµενων προϊόντων και δεν υποκαθιστούν τις λοιπές τεχνικές ελέγχου.  

Εποµένως τα κριτήρια βάση των οποίων καταρτίζεται το πρόγραµµα των δειγµατοληψιών είναι η 

επικινδυνότητα, το µέγεθος και η τοποθεσία της µονάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιµα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς και πιθανές καταγγελίες καταναλωτών. 

Κατά τον ορισµό των επιθεωρήσεων και ανάλογα µε το είδος των προς πιστοποίηση 

προϊόντων/δραστηριοτήτων ο ∆ιευθυντής Πιστοποίησης ορίζει, όπου απαιτείται, το είδος και το µέγεθος 

των δειγµάτων που πρέπει να επιλεγούν από τους επιθεωρητές για την ανάλυση και ανίχνευση µη 

επιτρεπόµενων ουσιών σε προϊόντα, έδαφος, φυτικούς και ζωικούς ιστούς.  

Οι δειγµατοληψίες γίνονται  σε ποσοστό τουλάχιστον 5 %  των ελεγχόµενων επιχειρηµατιών. Οι οδηγίες 

για τον αριθµό και το είδος των δειγµάτων κοινοποιούνται στον επικεφαλής επιθεωρητή µαζί µε το 

σύνολο των απαιτούµενων εγγράφων. 

Στις περιπτώσεις που δεν έχει ορισθεί από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης η επιλογή δειγµάτων αλλά ο 

επιθεωρητής κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν τότε επικοινωνεί µε τον ∆ιευθυντή Πιστοποίησης αναλύει τους 

λόγους και αποφασίζει εάν θα πρέπει τελικά να επιλεγούν δείγµατα ή όχι.  

∆ιενεργείται η δειγµατοληψία και συµπληρώνονται τα απαιτούµενα έγγραφα. Τα δείγµατα 

επισηµαίνονται µε τις ετικέτες, τα στοιχεία των οποίων περιγράφονται στον κατάλογο των επιλεγµένων 

δειγµάτων και αποστέλλονται στην ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης.  

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Ελέγχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» κωδικοποιεί τα δείγµατα 

και τα αποστέλλει προς ανάλυση στα δικά του εργαστήρια ή σε άλλα  διαπιστευµένα εργαστήρια και τα 

αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών επιστρέφονται επίσης κωδικοποιηµένα στην ∆ιεύθυνση 

Πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση τα αποσταλµένα δείγµατα συνοδεύονται από το έντυπο Φ∆ 3.1/17/ 

“Αίτηση για Εκτέλεση ∆οκιµών”. 
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7.2.4.4  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης βασιζόµενη στο είδος της παραγωγικής δραστηριότητας, στα ευρήµατα της 

τακτικής επιθεώρησης, σε γενικές πληροφορίες κλπ. µπορεί να αποφασίσει την διενέργεια µίας ή 

περισσοτέρων εκτάκτων επιθεωρήσεων ή και δειγµατοληψιών.   

Έκτακτες επιθεωρήσεις ελέγχου, σε τυχαία βάση, πραγµατοποιούνται επιπροσθέτως του πλήρους 

ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συµβεβληµένων επιχειρηµατιών του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ) 

834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής δίνοντας έµφαση σε 

ελέγχους επιχειρηµατιών που παρουσίασαν κατά το προηγούµενο έτος αποκλίσεις, παρατυπίες ή και 

παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Κριτήρια για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων αποτελούν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Γειτνίαση επιχειρήσεων µε επιχειρήσεις συµβατικής παραγωγής. 

 Αντικείµενο παραγωγικής δραστηριότητας (πχ. καλλιέργειες κηπευτικών) 

 Μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες µεταποιούν επίσης (σε διαφορετικό χρόνο ή µε 

διαφορετικό εξοπλισµό) και συµβατικά προϊόντα. 

 Προηγούµενες µη συµµορφώσεις της επιχείρησης. 

 Καιρικές συνθήκες οι οποίες δύναται να αυξήσουν την πιθανότητα εµφάνισης ασθενειών 

και συνεπώς την πιθανή  µη σύµµορφη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων. 

 

Μέρος των εκτάκτων επιθεωρήσεων, ενδεχοµένως να είναι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις χωρίς 

προηγούµενη ειδοποίηση της επιχείρησης δίνοντας έµφαση σε ελέγχους επιχειρηµατιών που 

παρουσίασαν κατά το προηγούµενο έτος αποκλίσεις, παρατυπίες ή και παραβάσεις της κείµενης 

νοµοθεσίας ή για τους οποίους υπήρξαν υπόνοιες µη συµµορφώσεων ή παράπονα καταναλωτών.  

 

7.2.5  ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων / ελέγχων όλα τα έντυπα που σχετίζονται µε την επιθεώρηση 

επιστρέφονται στην Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης η οποία αναθέτει την αξιολόγηση της 

Έκθεσης Επιθεώρησης σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Επιθεωρητή που συµπεριλαµβάνεται στο 

Οργανόγραµµα.. Ο Αξιολογητής, µε βάση την επιθεώρηση και τα συνηµµένα έγγραφα, αποφασίζει την 

έκδοση ή µη πιστοποιητικών εγγράφων, την επιβολή κυρώσεων ή άλλες ενέργειες για την επιχείρηση.  Η 

αξιολόγηση, παραλαµβάνεται από την Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης, η οποία την 

επισυνάπτει στην σχετική έκθεση επιθεωρήσεως και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Στα 
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πιστοποιητικά έγγραφα που υπογράφονται από τον ∆ιευθυντή Πιστοποίησης αναφέρεται η απόφαση και 

το όνοµα του Αξιολογητή.  

Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης στην συνεδρίασή του αξιολογεί την ορθότητα της 

απονοµής/έκδοσης των χορηγούµενων βεβαιώσεων πιστοποιητικών εγγράφων, την ορθότητα των 

αποφάσεων για την µη απονοµή/έκδοση πιστοποιητικών συµµόρφωσης, καθώς και τις αποφάσεις 

ανάκλησης/αναστολής των πιστοποιητικών, δειγµατοληπτικά.. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του 

Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης, είναι στην διάθεση των αρµόδιων αρχών επίβλεψης και 

εποπτείας.  

 

Ο Οργανισµός πιστοποίησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε δεν προβαίνει στην απονοµή/έκδοση 

Πιστοποιητικών εγγράφων σε περιπτώσεις που εντοπιστούν κατά την επιθεώρηση ή αξιολόγηση 

παρατυπίες ή παραβάσεις όπως αυτές ορίζονται  από τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου 

και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, την Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) ή τον 

παρόντα ΚΠΠ. 

 

Για όλες τις αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης για έκδοση ή µη Βεβαίωσης Συµµόρφωσης ή/και 

πιστοποιητικών προϊόντων, αναστολή ή ανάκλησή τους, καθώς και επί των ενστάσεων των 

επιχειρήσεων, η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης: 

1.-  Ενηµερώνει εγγράφως την επιχείρηση σε περίπτωση απόφασης επιβολής κυρώσεων ή µη 

έκδοσης πιστοποιητικού εγγράφου, µε αναφορά στους λόγους (µη συµµορφώσεις) που οδήγησαν στην 

παραπάνω απόφαση.  

2.-   Ετοιµάζει τις Βεβαιώσεις Συµµόρφωσης και τα Πιστοποιητικά Προϊόντων  για τις επιχειρήσεις µε 

θετική απόφαση,  

3.- Ενηµερώνεται σχετικά από το Λογιστήριο για το υπόλοιπου το κόστους πιστοποίησης 

προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης, ελέγχει τα πιστοποιητικά. Εάν είναι όλα εντάξει και αφού επιβεβαιωθεί ότι 

καταβλήθηκε και το σχετικό κόστος, αποστέλλονται οι Βεβαιώσεις ή τα Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης.  

Στη συνέχεια µετά από σχετικό αίτηµα της επιχείρησης,  µε βάση τα στοιχεία που αυτή έχει υποβάλει και 

µετά τις εκθέσεις επιθεωρήσεων όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, συγκοµιδής, αποθήκευσης, 

µεταποίησης και πώλησης, εκδίδεται Πιστοποιητικό Προϊόντος το οποίο συνοδεύει τα προϊόντα κατά την 

πώλησή τους.  

Στο Πιστοποιητικό Προϊόντος αναγράφεται ή ποσότητα της εκτιµώµενης παραγωγής του κάθε προϊόντος. 

Ο επιχειρηµατίας υποχρεούται να καταγράφει στον συνηµµένο πίνακα του πιστοποιητικού προϊόντος τα 
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παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων του  χωρίς να υπερβαίνει όµως την ποσότητα εκτιµώµενης 

παραγωγής  που αναγράφεται στο πιστοποιητικό προϊόντος. Σε περίπτωση που η παραχθείσα 

ποσότητα υπερβαίνει  την εκτιµώµενη παραγωγή πάνω από 10% τότε εκδίδεται συµπληρωµατικό 

πιστοποιητικό µετά από αίτηση του παραγωγού. Στο τέλος της ισχύος του πιστοποιητικού προϊόντος, ο 

επιχειρηµατίας επιστρέφει τον συνηµµένο πίνακα υπογεγραµµένο στον οργανισµό.  

 Στην περίπτωση υπεργολαβικών δραστηριοτήτων, στα στοιχεία επισήµανσης των 

πιστοποιούµενων προϊόντων, ο κωδικός αριθµός του φορέα ελέγχου στον οποίο υπόκειται η επιχείρηση, 

που πραγµατοποίησε την πλέον πρόσφατη εργασία παραγωγής  ή  παρασκευής,  πρέπει να εµφαίνεται.  

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Προϊόντος, η ενταγµένη επιχείρηση υποβάλει στον Οργανισµό 

αντίγραφα των στοιχείων επισήµανσης των προϊόντων (ετικέτες).   

 

 Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης ενηµερώνει τον κατάλογο πιστοποιηµένων προϊόντων, τα 

ηλεκτρονικά δεδοµένα, το έντυπο υλικό και το Μητρώο Πιστοποιηµένων Μονάδων στην ιστοσελίδα του 

Οργανισµού. 

 

Όταν  υπάρχει απόφαση για µη έκδοση, ανάκληση / αναστολή, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν 

να υποβάλλουν εντός  ενός µηνός, από την κοινοποίηση της απόφασης, ένσταση επί της απόφασης.  

 

7.2.6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΞΕΙΣ 

Τα παράπονα, οι διενέξεις και οι ενστάσεις καταγράφονται στο µητρώο ενστάσεων και παραπόνων.  

Ο Οργανισµός βεβαιώνει ότι έλαβε το επίσηµο παράπονο ή ένσταση, µε επιστολή προς τον 

παραπονούµενο ή ενιστάµενο  

Τα παράπονα και οι διενέξεις, εξετάζονται από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης  µε βάση την διαδικασία 

«∆Σ 1.6-Παράπονα Πελατών-Ενστάσεις-Καταγγελίες» ενδεχοµένως αιτείται η γνωµοδότηση 

εµπειρογνώµονα και λαµβάνεται σχετική απόφαση από τον ∆ιευθυντή Πιστοποίησης. Οι αποφάσεις 

αυτές εξετάζονται από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης και  γνωστοποιούνται στους 

ενδιαφεροµένους. 

Η διαχείριση των παραπόνων και των ενστάσεων ξεκινάει το αργότερο εντός 5 εργάσιµων ηµερών από 

την υποβολή τους.  

Σε περιπτώσεις ενστάσεων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης ορίζει έκτακτη επιθεώρηση, δειγµατοληψία για δοκιµές και αναλύσεις και 

από δεύτερο επιθεωρητή εάν συντρέχει λόγος. Το συνολικό κόστος της επανεξέτασης προκαταβάλλεται 

από την ενιστώµενη επιχείρηση. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται τα νέα στοιχεία για τη νέα κατάσταση ο 

∆ιευθυντής Πιστοποίησης επανεξετάζει τα νέα δεδοµένα. Η απόφασή του πρέπει να παρθεί σε 

διάστηµα ενός µηνός από την υποβολή της ένστασης. Σε περίπτωση δικαίωσης της ενιστάµενης 

επιχείρησης, το προκαταβεβληµένο κόστος επανεξέτασης επιστρέφεται στην επιχείρηση. Οι αποφάσεις 
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επί των ενστάσεων αξιολογούνται από το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Τα πρακτικά της 

συνεδρίασης του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης,  επικυρώνονται µε την λήξη της συνεδρίασης 

στην οποία χρέη γραµµατείας εκτελεί εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης.  

Για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει καµία σύγκρουση συµφερόντων, για δύο χρόνια από το τέλος της 

συµβουλευτικής ή της απασχόλησής του, το προσωπικό (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν 

διευθυντική θέση)  που έχει παράσχει συµβουλευτική για έναν πελάτη, ή έχει απασχοληθεί από έναν 

πελάτη, δεν χρησιµοποιείται από τον Οργανισµό για ανασκόπηση ή έγκριση της επίλυσης παραπόνου 

ή ένστασης για αυτόν τον πελάτη. 

Ο Οργανισµός δίνει επίσηµη ειδοποίηση για το αποτέλεσµα και το τέλος της διεργασίας του 

παραπόνου στον παραπονούµενο 

  

8.   ΙΣΧΥΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ    

Η διάρκεια ισχύος των χορηγούµενων Βεβαιώσεων Συµµόρφωσης και Πιστοποιητικών Προϊόντος 

εξαρτάται από το είδος του προϊόντος  αλλά δεν είναι µεγαλύτερη του ενός (1) έτους. 

 

Η ΒΣ ή  το ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» µπορεί να επεκταθεί : 

α) σε νέους τύπους προϊόντων που παράγονται στην ίδια µονάδα 

β) σε ίδιους τύπους προϊόντων που παράγονται σε διαφορετικές µονάδες του δικαιούχου. 

Η επέκταση γίνεται ύστερα από αίτηση επέκτασης και υποβολή της σχετικής τεκµηρίωσης, σύµφωνα µε 

τα καθοριζόµενα στην διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων, της επιχείρησης προς  τον οργανισµό 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», τη διενέργεια των απαιτούµενων Ελέγχων και τη σχετική απόφαση 

του ∆ιευθυντή Πιστοποίησης. 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

Με την Βεβαίωση Συµµόρφωσης (ΒΣ) ή το το Πιστοποιητικό Προϊόντος (ΠΠ) που χορηγείται από τον 

οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», ο πελάτης και κάτοχος αυτού αποδεικνύει τον τρόπο 

και τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/20081 και την ισχύουσα για τα 

βιολογικά προϊόντα νοµοθεσία. Μόνο το Πιστοποιητικό Προϊόντος (ΠΠ)  είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί από τον πελάτη για την πώληση των αναγραφόµενων σε αυτό προϊόντων.   

Ο κάτοχος πιστοποιητικών εγγράφων δεν χρησιµοποιεί την πιστοποίηση των προϊόντων κατά τρόπον 

ώστε να δυσφηµίζουν τον φορέα πιστοποίησης και δεν προβαίνει σε δήλωση σχετικά µε την 

πιστοποίηση των προϊόντων του, που ο φορέας πιστοποίησης µπορεί να θεωρεί παραπλανητική ή µη 

εξουσιοδοτηµένη. 
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Εάν ο κάτοχος πιστοποιητικών εγγράφων παρέχει αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησης σε άλλους, 

τα έγγραφα πρέπει να αναπαράγονται στο σύνολό τους ή σύµφωνα µε το σχήµα πιστοποίησης, 

Μετά την αναστολή, ανάκληση, τερµατισµό της πιστοποίησης, ο κάτοχος πιστοποιητικών εγγράφων 

διακόπτει τη χρήση σε όλο το διαφηµιστικό του υλικό που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σ ' αυτήν και 

λαµβάνει µέτρα, όπως απαιτείται από το σχήµα πιστοποίησης (π.χ. την επιστροφή των εγγράφων 

πιστοποίησης) και λαµβάνει κάθε άλλο µέτρο που απαιτείται. 

   Οι υποχρεώσεις του κατόχου της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης (ΒΣ), ή του Πιστοποιητικού Προϊόντος 

ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» είναι:  

 να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις του  Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007, του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, 1 προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων 

και του παρόντος ΚΠΠ. 

 Να αναγράφει ενδείξεις σχετικές µε την βιολογική µέθοδο παραγωγής των προϊόντων  του σε 

όλα τα εµπορικά έγγραφα. 

 Θα πρέπει να τηρεί: 

o Ηµερολόγιο εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα καλλιεργειών ανά αγροτεµάχιο ή εκτροφή και ανά 

κατηγορία ζώων ή παρασκευής 

o Κάρτα αγορών και εισροών 

o Κάρτα πωλήσεων  

o Τοπογραφικούς χάρτες και σκαριφήµατα  

o ∆ηλώσεις ΟΣ∆Ε 

o Τίτλους κυριότητας ή έντυπο Ε9 ή ενοικιαστήρια τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας  

o Καλλιεργητικά σχέδια, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση φυτικής παραγωγής   

o Σχέδια εκτροφής και µητρώο κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση ζωικής 

παραγωγής  

o ∆ιαγράµµατα ροής, και στοιχεία µεταποίησης προϊόντων (συνταγές) εφόσον πρόκειται για 

επιχείρηση µεταποίησης – τυποποίησης. 

o Όλα τα τηρούµενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε χρόνια 

 θα πρέπει να καταθέσει στον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

 να καταθέσει στον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

o Τοπογραφικούς χάρτες και σκαριφήµατα  

o ∆ηλώσεις  ΟΣ∆Ε 

o Τίτλους κυριότητας ή έντυπο Ε9 ή πενταετή ενοικιαστήρια 

o Καλλιεργητικά σχέδια, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση φυτικής παραγωγής  

o Άδειες λειτουργίας, σχέδια εκτροφής, µητρώο κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, και σχέδιο διασποράς 

της κόπρου σε αγροτεµάχια εφόσον πρόκειται για επιχείρηση ζωικής παραγωγής. 
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o Άδειες λειτουργίας,  διαγράµµατα ροής και στοιχεία µεταποίησης προϊόντων (συνταγές) εφόσον 

πρόκειται για επιχείρηση µεταποίησης – τυποποίησης. 

o Όλα τα τηρούµενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε χρόνια. 

 να δηλώνει και να προβάλλει την ΒΣ ή το ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  µόνο για 

υπηρεσίες, προϊόντα ή τύπους προϊόντων για τα οποία έχει απονεµηθεί/ χορηγηθεί αντίστοιχα, για τις 

συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής. Αυτοί οι τύποι προϊόντων παράγονται µε τις προδιαγραφές του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής 

και των τυποποιητικών έγγραφων, βάση των οποίων έχει απονεµηθεί/ χορηγηθεί η ΒΣ ή το ΠΠ / 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». Η απονοµή/ χορήγηση της ΒΣ ή του ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την ευθύνη που έχει έναντι του νόµου. 

 να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση  ή/και διαφήµιση της ΒΣ ή του ΠΠ/ 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», καθώς και αναφορά σε αυτά, εάν ανακληθεί για οποιονδήποτε 

λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφεί  στην ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ή η Βεβαίωση, τυχόν Σήµατα 

Συµµόρφωσης που έχει προµηθευτεί από  τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και να 

ενηµερωθεί γραπτώς ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» για την απόσυρση όλων των 

σχετικών αναφορών στην ΒΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

 να ειδοποιεί αµέσως τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» εάν τα 

πιστοποιηµένα προϊόντα δεν ικανοποιούν περαιτέρω τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 

του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, προδιαγραφών ή άλλων 

τυποποιητικών εγγράφων 

 να µην επιφέρει αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, χωρίς την 

γραπτή ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.». Σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών, θα επαναλαµβάνονται οι δοκιµές/αναλύσεις ή ο Αρχικός 

Έλεγχος γενικότερα. Η πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς  στον οργανισµό 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» εντός δέκα (10) ηµερών από την εφαρµογή της αλλαγής. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» µπορεί να λάβει όλα τα 

προβλεπόµενα µέτρα. 

 να διατηρεί  και να θέτει στη διάθεση του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

κατά τους Ελέγχους, αρχείο µε παράπονα που του απευθύνονται και τα οποία σχετίζονται µε τα 

πιστοποιηµένα προϊόντα του καθώς και αρχείο καταγγελιών, µηνύσεων κλπ. των Αρµοδίων Αρχών και 

Υπηρεσιών και των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών. Η µη τήρηση των ανωτέρω περιγραφόµενων 

αρχείων καταγράφεται ως Μη Συµµόρφωση από την οµάδα επιθεώρησης του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» στην σχετική Έκθεση Ελέγχου. 

 Παραδείγµατα αλλαγών µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
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α) τη νοµική, εµπορική, οργανωτική κατάσταση ή την ιδιοκτησία, 

β) οργάνωση και διαχείριση (π.χ. κύρια διευθυντικά δεδοµένα, λήψη 
αποφάσεων ή τεχνικό προσωπικό), 

γ) τροποποιήσεις στο προϊόν ή τη µέθοδο παραγωγής, 

δ) διεύθυνση επικοινωνίας και εγκαταστάσεων παραγωγής και  

ε) σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας.. 

 να αναγνωρίζει τα Πιστοποιητικά έγγραφα / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» που έχουν 

απονεµηθεί/ χορηγηθεί σε προϊόντα άλλων επιχειρήσεων ως απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε τις 

απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 

της Επιτροπής / προδιαγραφών / άλλων τυποποιητικών εγγράφων και του παρόντος ΚΠΠ. ∆εν είναι 

όµως υποχρεωµένος να παραιτηθεί του δικαιώµατος επαλήθευσης των ανωτέρω, µε δική του δαπάνη, 

αν έχει ισχυρούς λόγους να πιστεύει ότι τούτο είναι αναγκαίο.  

 να χρησιµοποιεί τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά προϊόντος / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό 

 να ενηµερώνει την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις, οι 

οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση των προϊόντων του από την αγορά 

 να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» σε περίπτωση ανάκλησης αυτών, 

 να τηρεί αρχείο και να διαχειρίζεται τα παράπονα που δέχεται από τους πελάτες του και να 

διαθέτει την σχετική τεκµηρίωση για την διαχείρισή τους στους επιθεωρητές του Οργανισµού Ελέγχου 

και Πιστοποίησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

 Να ενηµερώνει άµεσα τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», για παράπονα πελατών του τα οποία θέτουν σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία της 

χορηγούµενης πιστοποίησης για τα προϊόντα του. 

 

Η επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές του 

Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» να ενηµερώνει έγκαιρα τον υπεύθυνο και το 

προσωπικό της, ώστε να παρευρίσκονται στο χώρο της κατά την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της 

επιθεώρησης, προκειµένου να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες και εξηγήσεις και να στον 

επιθεωρητή και να του επιδεικνύουν τα αιτούµενα από αυτόν έγγραφα και λοιπά έντυπα. Η επιχείρηση 

υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Ελέγχων µετά την υπογραφή της 

σύµβασης, που καθορίζονται από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», εκτός αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να εκτίθενται. Η 

επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών ή οι συνεχείς αιτήσεις για αλλαγή των ηµεροµηνιών 
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Ελέγχου θα συνεκτιµώνται από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης   και µπορεί να συνιστούν λόγο για 

προσωρινή αναστολή ή ακόµη και για οριστική ανάκληση των ΒΣ  ή των ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

Ο πελάτης διατηρεί αρχείο µε όλες τις καταγγελίες που έγιναν γνωστές σχετικά µε τη συµµόρφωση µε 

τις απαιτήσεις πιστοποίησης και διαθέτει αυτά τα αρχεία στο φορέα πιστοποίησης, όταν ζητούνται, και 

 λαµβάνει κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τις εν λόγω καταγγελίες και τυχόν ελλείψεις που 

βρέθηκαν σε προϊόντα που επηρέαζαν τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις πιστοποίησης, και 

 τεκµηριώνει για τις ενέργειες που λήφθηκαν. 

 

10.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» υποχρεούται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να 

προβάλλει και  να γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό µε τον εκάστοτε προσφορότερο τρόπο τις ΒΣ 

και τα ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» που απένειµε/ χορήγησε. Οι συλλογικές ενέργειες 

προβολής και δηµοσιοποίησης αποφασίζονται από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης και  τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο. 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» υποχρεούται να πληροφορεί τους κατόχους ΒΣ ή 

ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» για τις τροποποιήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του 

Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, προδιαγραφών, τυποποιητικών 

εγγράφων, του ΚΠΠ, µε βάση τα οποία έγινε η πιστοποίηση των προϊόντων τους.  

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης εξετάζει την αναγκαιότητα εφαρµογής τροποποιήσεων του κανονισµού 

πιστοποίησης προϊόντων του Οργανισµού για εναρµόνιση µε τυχόν τροποποιήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

(ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, προδιαγραφών, ή  

τυποποιητικών εγγράφων και αποφασίζει σχετικά για την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, για τους 

κατόχους των Βεβαιώσεων Συµµόρφωσης ή Πιστοποιητικών Προϊόντος/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.». 

Ο καθορισµός του χρόνου έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, προδιαγραφών ή άλλων 

τυποποιητικών εγγράφων, εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες : 

 από τον βαθµό επείγοντος της εναρµόνισης προς τις αναθεωρηµένες απαιτήσεις, όταν αυτές 

αφορούν θέµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος 

 από το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την αναδιοργάνωση της παραγωγής του 

προϊόντος 

 από το ύψος των υπαρχόντων αποθεµάτων και τη δυνατότητα προσαρµογής τους  

 από τον πιθανό κίνδυνο παροχής εµπορικών πλεονεκτηµάτων προς συγκεκριµένο δικαιούχο  

 από την πιθανότητα δηµιουργίας προβληµάτων στην λειτουργία του Συστήµατος 

Πιστοποίησης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» γενικότερα. 
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Ο κάτοχος της ΒΣ ή του ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» έχει δικαίωµα να αρνηθεί την 

εφαρµογή των τροποποιήσεων και να καταγγείλει τη σύµβαση που έχει υπογράψει µε  τον Οργανισµό 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», απαλλασσόµενος από κάθε περαιτέρω οικονοµική υποχρέωση. 

 Σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης της ΒΣ ή του ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», ο 

Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» έχει το δικαίωµα να επαναλάβει τον Αρχικό Έλεγχο, 

τα έξοδα του οποίου επιβαρύνουν την επιχείρηση. 

Για τον τρόπο λειτουργίας του Συστήµατος Πιστοποίησης και τις τροποποιήσεις αυτού, που υπόκειται 

στον παρόντα ΚΠΠ, υποβάλλεται, από την η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης ενηµερώνει το Ανεξάρτητο 

Συµβούλιο Πιστοποίησης κατά την διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασής του. \ 

Όταν το σχήµα πιστοποίησης εισάγει νέες ή αναθεωρηµένες απαιτήσεις που επηρεάζουν τον πελάτη, ο 

Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» διασφαλίζει ότι αυτές οι αλλαγές κοινοποιούνται σε 

όλους τους πελάτες.  

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» επαληθεύει την εφαρµογή των αλλαγών από τους 

πελάτες του και αναλαµβάνει δράσεις που απαιτούνται από το σχήµα πιστοποίησης. 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» εξετάζει άλλες µεταβολές που επηρεάζουν την 

πιστοποίηση (κανονιστικό πλαίσιο, ρόλος της αρµόδιας αρχής, της επιβλέπουσας αρχής και του φορέα 

διαπίστευσης, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών που ενεργοποιούνται από τον πελάτη, και 

αποφασίζει για τις κατάλληλες ενέργειες. 

 

11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»   ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» µπορεί να επιβάλλει διορθωτικές ενέργειες και 

βελτιωτικά µέτρα ή και να επιβάλει κυρώσεις στις ελεγχόµενες µονάδες σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις. Ως µη συµµόρφωση νοείται η αποτυχία τήρησης των απαιτήσεων της 

κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής και της  Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017), από έναν 

επιχειρηµατία ενταγµένο στο Σύστηµα Ελέγχου.  

Οι µη συµµορφώσεις διακρίνονται σε :  

 Αποκλίσεις : είναι µη συµµορφώσεις ήσσονος σηµασίας που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους 

στους επιχειρηµατίες και απαιτούν από αυτόν να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός 

αυστηρά καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Στην περίπτωση που ο  επιχειρηµατίας δεν 

συµµορφώνεται προς τις συστάσεις, τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία. 
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 Παρατυπίες: είναι οι µη συµµορφώσεις που αφορούν την αποτυχία του ελεγχόµενου 

επιχειρηµατία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής καθώς και τις απαιτήσεις της Υ.Α. 2543/103240_02-10-

2017_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017).  Οι εν 

λόγω µη συµµορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις, δεν έχουν 

παρατεταµένα ή /και διαρκή δυσµενή αποτελέσµατα όσον αφορά την αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και 

αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ελέγχου. 

 Παραβάσεις:  είναι οι µη συµµορφώσεις που έχουν καταφανείς παρατεταµένες και διαρκείς 

επιπτώσεις που επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος 

Ελέγχου και οφείλονται σε παραπλανητικές και µε πρόθεση πράξεις του ελεγχόµενου επιχειρηµατία. 

Η κατάταξη των µη συµµορφώσεων αναφέρεται στον ενδεικτικό κατάλογο µη συµµορφώσεων της Υ.Α. 

2543/103240_02-10-2017_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. 

Β`3529/2017). Σε περιπτώσεις εργαστηριακών αναλύσεων όπου ανιχνεύονται µη επιτρεπόµενες ουσίες 

των οποίων οι συγκεντρώσεις βρίσκονται στα όρια ανίχνευσης των αντίστοιχων µεθόδων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ορίων αβεβαιότητας των µεθόδων αυτών, δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν 

ως µη συµµορφώσεις και µε ανάλυση της επικινδυνότητας που προέρχεται από την τοποθεσία της 

µονάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιµα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τυχόν 

καταγγελίες, αποφασίζεται από την διεύθυνση πιστοποίησης ανάλυση του αντιδείγµατος ή και 

επανάληψη της δειγµατοληψίας και ανάλυση σε διαφορετικό εργαστήριο για την λήψη τελικής 

απόφασης. 

Όταν ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης κατά την διενέργεια των ελέγχων, διαπιστώσει σε 

κάποιον επιχειρηµατία αποκλίσεις, ή όταν αυτές διαπιστώνονται από τις Αρµόδιες Αρχές Εποπτείας και 

Επίβλεψης του Υπ.Α.Α.&Τ, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, επιβάλει στον εν λόγω 

επιχειρηµατία την εφαρµογή των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών και εξασφαλίζει την υλοποίηση 

τους σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε την βαρύτητα των επιπτώσεων τους, και 

διασφαλίζει την λήψη κατάλληλων µέτρων για αποφυγή µελλοντικής επανάληψης τους.  

Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης απόκλισης από τον ίδιο επιχειρηµατία εντός του τρέχοντος έτους ή 

σε περίπτωση µη εφαρµογής των επιβαλλόµενων διορθωτικών ενεργειών, ο Οργανισµός δεν χορηγεί 

Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Προϊόντος, δεν εκδίδει καµία βεβαίωση και Άδεια Χρήσης Σήµατος. 

Επανεκκινείται η περίοδος µετατροπής µετά από την σύµφωνη γνώµη της Αρχής Εποπτείας και 

ενηµερώνει παράλληλα την Επιβλέπουσα Αρχή. Σε περιπτώσεις που ο επιχειρηµατίας ήδη διαθέτει 

πιστοποίηση, ο Οργανισµός την ανακαλεί άµεσα, τα δε πιστοποιηµένα προϊόντα υποβιβάζονται στάδιο 

και εφόσον έχουν τεθεί σε εµπορία, ο επιχειρηµατίας υποχρεούται να αποσύρει µε δική του ευθύνη και 

έξοδα τις σχετικές ενδείξεις ενηµερώνοντας σχετικά τους πελάτες του. 
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Εάν κατά την διάρκεια των ελέγχων διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, ο Οργανισµός οφείλει να 

προβεί άµεσα στην µη χορήγηση, αναστολή ή και ανάκληση της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης /Άδειας 

Χρήσης Σήµατος ή του Πιστοποιητικού Προϊόντος, για τα παραγόµενα προϊόντα που επηρεάζονται από 

την διαπιστωθείσα παρατυπία ή παράβαση. Επίσης εισηγείται στην Επιβλέπουσα Αρχή  για ανάλογα 

µε τον χαρακτήρα των µη συµµορφώσεων δύναται να προχωρήσει και στον υποβιβασµό σταδίου 

πιστοποίησης σε αγροτεµάχια, ζώα της εκµετάλλευσης και αποστέλλει το πρακτικό ελέγχου. Σε κάθε 

περίπτωση ο Οργανισµός ενηµερώνει άµεσα και όχι αργότερα από 5 ηµέρες από την έκδοση της 

σχετικής του απόφασης την Επιβλέπουσα Αρχή. Ακόµα σε περίπτωση παραβάσεων εισηγείται στην 

Επιβλέπουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει και στην αποβολή του επιχειρηµατία από το Σύστηµα 

Ελέγχου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα 3 χρόνια ή την αφαίρεση του δικαιώµατος 

εµπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, 

εφόσον η αξιοπιστία του επιχειρηµατία αιτιολογηµένα θεωρείται χαµηλή ή υπάρχουν ενδείξεις για 

δόλιες και παραπλανητικές ενέργειες του. Στην περίπτωση επιβολής κύρωσης για αποβολή από το 

Σύστηµα Ελέγχου επί το χρονικό διάστηµα άνω του έτους, ο επιχειρηµατίας επιθυµεί την επανένταξη 

του σε αυτό, επανέρχεται  στον Οργανισµό µε την κατάθεση νέας αρχικής αίτησης. 

Η επιβολή κυρώσεων γνωστοποιείται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της 

επιβλέπουσας αρχής (ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ») και της ∆ιεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υ.Α.Α.Τ µε το 

έντυπο Φ∆ 3.1/30. 

 

12.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

Έκτος των περιπτώσεων επιβολής κυρώσεων για διαπιστωµένες µη συµµορφώσεις (αποκλίσεις – 

παρατυπίες – παραβάσεις), που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 11 του παρόντος κανονισµού και 

αφορούν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της 

Επιτροπής και την Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017), ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», 

µπορεί να προβεί σε προσωρινή αναστολή, οριστική ανάκληση ή µη χορήγηση της Βεβαίωσης 

Συµµόρφωσης/ Άδειας Χρήσης Σήµατος ή του Πιστοποιητικού Προϊόντος/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», στις εξής περιπτώσεις : 

 εάν υπάρξει αντικανονική/ παραπλανητική χρήση ή αναφορά στην Βεβαίωση Συµµόρφωσης/ 

Άδειας Χρήσης Σήµατος / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» σε έντυπα ή διαφηµιστικό υλικό 

 εάν οι αλλαγές στις οποίες προβαίνει µία επιχείρηση στα πιστοποιηµένα προϊόντα της µπορεί 

να επηρεάσουν τη συµµόρφωση αυτών µε τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 834/2007 του 

Συµβουλίου και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής προδιαγραφών/ τυποποιητικών 

εγγράφων µε βάση τα οποία απονεµήθηκε/ χορηγήθηκε η Βεβαίωση/ Άδειας Χρήσης Σήµατος ή 
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Πιστοποιητικό Προϊόντος/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» θεωρεί αναγκαία την πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών ελέγχων και µέχρι την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών. 

 ύστερα από Αίτηση του δικαιούχου 

 εάν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις αναφορικά µε την διαδικασία 

πιστοποίησης 

 εάν κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων, δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές 

ή ψευδείς πληροφορίες 

 εάν η επιχείρηση χρεοκόπησε 

 εάν ο κάτοχος δεν εκπλήρωσε τους όρους που τέθηκαν από  τον οργανισµό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» για την άρση της προσωρινής αναστολής 

 εάν υπάρξουν αλλαγές η τροποποιήσεις των απαιτήσεων των σχετικών Προτύπων, 

προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων ή του παρόντος ΚΠΠ, τις οποίες ο κάτοχος δεν 

επιθυµεί να ακολουθήσει. 

 εάν η επιχείρηση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 

9 του παρόντος ΚΠΠ 

Η προσωρινή αναστολή γνωστοποιείται γραπτά από  τον οργανισµό  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» προς τον κάτοχο της Βεβαίωσης/ Άδειας Χρήσης Σήµατος ή Πιστοποιητικού Προϊόντος/ 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και ορίζονται οι όροι για την άρση της αναστολής. Καθ’ όλο το 

χρόνο της προσωρινής αναστολής, δεν επιτρέπεται στον δικαιούχο να διαθέτει προϊόντα που φέρουν το 

Σήµα Συµµόρφωσης. Όταν ο δικαιούχος εκπληρώσει τους παραπάνω όρους, η αναστολή αίρεται και 

ειδοποιείται γραπτά ο ενδιαφερόµενος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισµός  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» προβαίνει σε οριστική ανάκληση της Βεβαίωσης/ Άδειας Χρήσης Σήµατος ή του 

Πιστοποιητικού Προϊόντος/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα που φέρουν το Σήµα 

Συµµόρφωσης, αν δηλαδή πρέπει να αφαιρεθεί το Σήµα Συµµόρφωσης από τα αποθεµατοποιηµένα 

προϊόντα ή και από τα ήδη διατεθέντα στην αγορά, ή αν θα επιτραπεί µία εκκαθάριση του αποθέµατος 

µέσα σε συγκεκριµένη σύντοµη χρονική περίοδο ή οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να επιστρέψει  στον οργανισµό  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» όλα τα πρωτότυπα των Βεβαιώσεων ή των Πιστοποιητικών Προϊόντων/ 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» που της έχουν χορηγηθεί καθώς και τυχόν Σήµατα Συµµόρφωσης, 

ενώ ο Οργανισµός  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» κάνει γνωστή την ανάκληση στο ευρύ κοινό µε 

κάθε πρόσφορο µέσο.  
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Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης τα αντίστοιχα προϊόντα διαγράφονται από το Μητρώο 

Πιστοποιηµένων Προϊόντων (ΜΠΠ) ενώ σε περιπτώσεις προσωρινής αναστολής η ∆ιεύθυνση 

Πιστοποίησης κάνει σχετική επισήµανση στο ΜΠΠ. 

 

13.    ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

Μετά την απονοµή/ χορήγηση της Βεβαίωσης/ Άδειας Χρήσης Σήµατος ή του Πιστοποιητικού Προϊόντος 

/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει στο έντυπο ή 

διαφηµιστικό έντυπο και των προϊόντων του, το Σήµα Συµµόρφωσης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.».  

Ο λογότυπος του Σήµατος Συµµόρφωσης του Οργανισµού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» θα 

τοποθετείται µόνο σε πιστοποιηµένα προϊόντα και σε αναλογικές διαστάσεις όπως είναι ο κατωτέρω : 
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Στο ίδιο οπτικό πεδίο, µε την αναφορά των στοιχείων του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» πρέπει να εµφαίνεται ο ενωσιακός λογότυπος της βιολογικής 

γεωργίας καθώς και αναφορά  όταν  χρησιµοποιείται  το  κοινοτικό  λογότυπο,  ένδειξη  του  τόπου  

όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται  το  προϊόν,  εµφαίνεται  

επίσης  στο  ίδιο  οπτικό  πεδίο  µε  το λογότυπο  και  λαµβάνει  µια  από  τις ακόλουθες  µορφές,  

ανάλογα  µε την  περίπτωση:  

—  «Γεωργία  ΕΕ»,  εφόσον  η  γεωργική  πρώτη  ύλη  έχει  παραχθεί στην  ΕΕ,  

—  «Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί  σε  τρίτες  χώρες,  

—  «Γεωργία  ΕΕ/εκτός  ΕΕ»,  όταν  µέρος  των  γεωργικών  πρώτων υλών  έχει  παραχθεί  στην  

Κοινότητα  και  µέρος  τους  έχει  παραχθεί  σε  τρίτη  χώρα. 

—  «Γεωργία  Ελλάδα»,  εφόσον   όλες  οι  γεωργικές  πρώτες  ύλες  από  τις  οποίες  αποτελείται  το 

προϊόν  έχουν  παραχθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα,  
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Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση µεταποίησης-τυποποίησης υποβάλει στον Οργανισµό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης σχετική τεκµηρίωση µε υποδείγµατα επισήµανσης και χρήσης σηµάτων συµµόρφωσης 

και λογοτύπων µαζί µε το έντυπο Φ∆ 3.1/2 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.  

Ο ∆ιευθυντής Πιστοποίησης αποφαίνεται για την συµµόρφωση ή µη της χρήσης λογοτύπων και 

σηµάτων κατά την συνολική ανασκόπηση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει διαθέσιµα υποδείγµατα επισήµανσης και χρήσης σηµάτων 

συµµόρφωσης και λογοτύπων κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης θα πρέπει να τα υποβάλλει κατά 

την πρώτη επιθεώρηση της επιχείρησης και πριν την έκδοση πιστοποιητικού προϊόντος ή βεβαίωσης 

συµµόρφωσης και αυτά θα ανασκοπούνται κατά την αξιολόγηση της επιθεώρησης. 

Ο λογότυπος του ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στα 

πιστοποιηµένα προϊόντα και θα συνοδεύεται από τον αριθµό του κανονισµού βάσει του οποίου 

απονεµήθηκε ή της προδιαγραφής. Το  ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» αφορά αποκλειστικά 

τον τύπο ή τους τύπους των προϊόντων στα οποία έχει απονεµηθεί και δεν επιτρέπεται η µε 

οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσή του µε µη πιστοποιηµένα προϊόντα της ίδιας ή άλλης επιχείρησης. 

Στις περιπτώσεις που τα ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - ΠΠ/«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» περιορίζονται µόνο σε µερικούς τύπους προϊόντων που παράγει η επιχείρηση και σε 

συγκεκριµένη µονάδα παραγωγής, δεν επιτρέπεται αναφορά ή χρήση των ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - ΠΠ / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» σε τύπους προϊόντων ή µονάδες 

παραγωγής που δεν καλύπτονται από αυτά. 

Το ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Οργανισµού 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», οι λογότυποι της οποίας έχουν νοµίµως κατοχυρωθεί, µπορεί δε 

να κατοχυρωθούν και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας τους. 

Στα πιστοποιηµένα προϊόντα µπορεί να τοποθετούνται εκτός από το ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» και πρόσθετες σηµάνσεις. 

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» παρέχει, επίσης, το δικαίωµα 

χρήσης του Εθνικού Σήµατος στους κατόχους του επισήµου εγγράφου πιστοποίησης προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας. 

Σε περιπτώσεις Πιστοποίησης Προϊόντων, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ή ∆ιεθνών συµφωνιών, 

ακολουθούνται οι αντίστοιχοι Κανονισµοί και ∆ιαδικασίες των συµφωνιών αυτών, ενώ το Ανεξάρτητο 

Συµβούλιο Πιστοποίησης ενηµερώνεται σχετικά. 

Τα ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - ΠΠ / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο εκείνον στον οποίο απονεµήθηκε και δεν µεταβιβάζεται παρά µόνο σε 

περιπτώσεις παραχώρησης ολόκληρης της επιχείρησης ή αλλαγής του ονόµατός της και αφού 

ειδοποιηθεί ο Οργανισµός  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και πληροφορηθεί την 

πραγµατοποιθείσα αλλαγή. 
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Ο κάτοχος των ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - ΒΣ ή ΠΠ / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» πρέπει να φροντίζει ώστε οι δηµοσιεύσεις και οι διαφηµίσεις του να µην προκαλούν σύγχυση, 

στο χρήστη,  ανάµεσα στα πιστοποιηµένα και µη πιστοποιηµένα προϊόντα του. 

Ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δίνει στους χρήστες των πιστοποιηµένων προϊόντων του 

παραπλανητικές πληροφορίες για τις ιδιότητες, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους. 

 

Η ΒΣ ή το ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» πρέπει να δηµοσιεύονται και γενικότερα να 

χρησιµοποιούνται µόνο στο σύνολό τους. Αν ο δικαιούχος θέλει να δηµοσιεύσει µέρος τους, πρέπει να 

πάρει έγγραφη άδεια από  τον Οργανισµό. 

Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής των ανωτέρω περιγραφόµενων, ο κάτοχος των ΣΣ/ 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - ΒΣ ή ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» υποχρεούται να 

θέτει υπόψη της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης κάθε γραπτό ή οπτικό-ακουστικό στοιχείο που προορίζει 

για ευρεία δηµοσιότητα και που αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στα ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» - ΒΣ ή ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» είτε στο σύστηµα πιστοποίησης γενικότερα και 

να ζητεί τη σύµφωνη γνώµη του. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση, ο 

Οργανισµός λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 11 του παρόντος Κανονισµού. 

 

14.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αναφορικά µε το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται για τη χορήγηση και τη διατήρηση των 

πιστοποιητικών που χορηγεί ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στο έντυπο Φ∆ 1/19 «Τιµοκατάλογος υπηρεσιών Πιστοποίησης» του εν λόγω 

Οργανισµού. 

Η µη τήρηση των οικονοµικών όρων από τον πελάτη αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας και 

ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.  

 

15.   ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΜΠΜ) 

Έχει θεσπισθεί  στον Οργανισµό  «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», Μητρώο Πιστοποιηµένων 

Μονάδων (ΜΠΜ), µε αντικείµενο τη δηµοσιοποίηση της απονοµής/ χορήγησης του ΠΠ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και την παρακολούθηση της διατήρησης αυτού. 

Το ΜΠΜ περιλαµβάνει το όνοµα της επιχείρησης, τον τύπο ή τους τύπους των προϊόντων, στους 

οποίους έχει απονεµηθεί/ χορηγηθεί ΒΣ και ΠΠ / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», τα πρότυπα, οι 

προδιαγραφές ή τα άλλα τυποποιητικά έγγραφα, βάσει των οποίων έγινε η πιστοποίηση των 

προϊόντων, αναφορά στην διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων βάσει της οποίας έγινε η αξιολόγηση 

της επιχείρησης καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται. 
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16.   ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Ο Οργανισµός «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» αναγνωρίζει ως ισότιµες τις διαδικασίες 

πιστοποίησης των άλλων εγκεκριµένων Οργανισµών Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής 

Γεωργίας. 

 Ο Οργανισµός Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. τηρεί βιβλίο επαφών µε εγκεκριµένους Οργανισµούς 

Πιστοποίησης. 

 

17. Σχετικά αρχεία 

Φ∆ 3.1/1     Επαφές µε επιχειρήσεις    

Φ∆ 3.1/2     Αίτηση Ένταξης 

Φ∆ 3.1/19   Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

 

18. Σχετικά έγγραφα 

∆Π 3.1   ∆ιαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντων 

ISO 17065:2012 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής 

Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ  - ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

α/α Ηµεροµηνία 
Τροποποιούµενη 

Έκδοση 
Νέα έκδοση Περιεχόµενο Τροποποίησης 

Υπογραφή 

Υπευθύνου 

Ποιότητας 

1 01-01-2018 
3 ΣΤ 

(26-12-2016) 
3 Ζ 

Σε ‘όλες τις ενότητες  ενότητα «77.2.2.   ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Κάθε αναφορά στην ΚΥΑ 255090/2006: 
 
Αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) 
 
 

 

2 01-01-2018 
3 ΣΤ 

(26-12-2016) 
3 Ζ 

Στην ενότητα «11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»   ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»: 

Το κείµενο: 
Επανεκκινείται η περίοδος µετατροπής µετά από την σύµφωνη γνώµη 
της Αρχής Εποπτείας και ενηµερώνει παράλληλα την Επιβλέπουσα 
Αρχή 
Αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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 36 

Επανεκκινείται η περίοδος µετατροπής και ενηµερώνει παράλληλα την 
Επιβλέπουσα Αρχή 

3 01-01-2018 
3 ΣΤ 

(26-12-2016) 
3 Ζ 

Στην ενότητα «11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»   ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»: 

Το κείµενο: 
«Επίσης εισηγείται στην Επιβλέπουσα Αρχή  για υποβιβασµό σταδίου 
πιστοποίησης σε αγροτεµάχια, ζώα της εκµετάλλευσης και αποστέλλει 
το πρακτικό ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισµός ενηµερώνει 
άµεσα και όχι αργότερα από 5 ηµέρες από την έκδοση της σχετικής του 
απόφασης την Επιβλέπουσα Αρχή. Ακόµα σε περίπτωση παραβάσεων 
εισηγείται στην Επιβλέπουσα Αρχή αποβολή του επιχειρηµατία από το 
Σύστηµα Ελέγχου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει..» 
 
Αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«Επίσης ανάλογα µε τον χαρακτήρα των µη συµµορφώσεων δύναται 

να προχωρήσει και στον υποβιβασµό σταδίου πιστοποίησης σε 

αγροτεµάχια, ζώα της εκµετάλλευσης και αποστέλλει το πρακτικό 

ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισµός ενηµερώνει άµεσα την 

Επιβλέπουσα Αρχή. Ακόµα σε περίπτωση παραβάσεων δύναται να 

προχωρήσει και στην αποβολή του επιχειρηµατία από το Σύστηµα 

Ελέγχου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει….» 

 

 


