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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 Διεύθυνση 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. Δεν 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, 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΚΑΝ 1 
Έκδοση 3Θ 
Ημ/νία έκδοσης  20/12/2019 
Σελίδα 3 από 41 

 
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 ΦΔ 

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 

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

 ΑΣΠ : Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης 

 ΒΣ: Βεβαίωση Συμμόρφωσης 

 ΔΠ : Διεύθυνση Πιστοποίησης 

 ISO: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization Organization) 

 ΚΠΠ : Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων 

 ΣΣ: Σήμα Συμμόρφωσης 

ii. Ισχύουν οι ορισμοί : 

 Πιστοποίηση νοείται η έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 68 του 
Κανονισμού 889/2008, μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μητρώου Οργανισμών 
Ελέγχου και Πιστοποίησης και επιχειρήσεων (ΗΒΔ) της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄3464/23.12.2014), μετά 
την πραγματοποίηση ελέγχων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Κανονισμού 
834/2007 σε επιχειρήσεις ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 
834/2007 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών 
εγγράφων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους. 
 

 Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι νοούνται οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση.  
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 Υποτροπή νοείται η επανάληψη της ίδιας μη συμμόρφωσης εντός δύο (2) ετών από τη 

χρονική στιγμή που αυτή διαπιστώθηκε και καταγράφηκε σε σχετική έκθεση ελέγχου.  
 
 Απόκλιση νοείται η μη συμμόρφωση που αφορά στη μη τήρηση των απαιτήσεων της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία σε ήσσονος σημασίας 
ζητήματα τα οποία δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων και δεν 
επιφέρουν την επιβολή κυρωτικών μέτρων στους επιχειρηματίες.  

 
 Παρατυπία νοείται η μη συμμόρφωση που αφορά στη μη τήρηση των απαιτήσεων της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία επηρεάζει την 
ακεραιότητα των προϊόντων ως βιολογικών, χωρίς όμως παρατεταμένα και διαρκή δυσμενή 
αποτελέσματα όσον αφορά στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην 
αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου. Η ανωτέρω μη συμμόρφωση δεν οφείλεται σε 
παραπλανητικές και δόλιες πράξεις.  

 
 Παράβαση νοείται η μη συμμόρφωση που αφορά τη μη τήρηση των απαιτήσεων της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, η οποία επηρεάζει την 
ακεραιότητα των προϊόντων ως βιολογικών, έχοντας παρατεταμένα και διαρκή δυσμενή 
αποτελέσματα όσον αφορά στην αξιοπιστία, στην αντικειμενικότητα και στην 
αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου.  

 
 Διορθώσεις νοούνται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ελεγχόμενο 

με στόχο την άρση των επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει οι διαπιστωθείσες μη 
συμμορφώσεις.  

 
 Διορθωτικές ενέργειες νοούνται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον 

ελεγχόμενο με στόχο την αποφυγή επανάληψης των διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων.  
 

3.   ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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

συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών της Διεύθυνσης, 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 

συνεργασία τους με τον οργανισμό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ή κατά την εφαρμογή των 

Διαδικασιών 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 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΚΑΝ 1 
Έκδοση 3Θ 
Ημ/νία έκδοσης  20/12/2019 
Σελίδα 5 από 41 

 
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 

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. 
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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 Διεύθυνση Εργαστηρίων. Ομοίως, οι επιχειρήσεις που έχουν συμβάσεις έργου με τη Διεύθυνση 

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

τους με την Διεύθυνση 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. 

Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με την ορθή πρακτική των Διαδικασιών 

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 Διαδικασιών 

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. 
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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 Διεύθυνσης 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.  

 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 Διεύθυνση Πιστοποίησης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού 

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

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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ / 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  
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7.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων (ΚΠΠ) αφορά τις Διαδικασίες 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 

Διαπίστευση). 

 

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. 

 

7.2.   ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  από την Διεύθυνση 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/ Διεθνή 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 Διεύθυνση Πιστοποίησης πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις Διαδικασίες, 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 Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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 

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 Διεύθυνση πιστοποίησης αποστέλλει στην ενδιαφερόμενη 

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

Επίσης αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και ο τιμοκατάλογος πιστοποίησης προϊόντων (ΦΔ 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 ΦΔ 3.1/1. 
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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.» (ΦΔ 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  

 Δηλώσεις των καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) 

 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. 

 Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν υπεργολαβική δραστηριότητα επ’ ωφελεία των 
υπό ένταξη επιχειρήσεων καθώς και το καθεστώς ελέγχου αυτών. Στην περίπτωση που οι υπεργολάβοι 
των επιχειρήσεων δεν είναι ενταγμένοι σε σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας η 
διαδικασία ένταξης δεν ολοκληρώνεται έως την οριστικοποίηση ένταξης και του υπεργολάβου σε 
καθεστώς ελέγχου και πιστοποίησης.  
Επιπλέον στην Αίτηση της επιχείρησης αναγράφονται , σε ενότητα με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και 

οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει και οι οποίες απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο της βιολογικής 

γεωργίας (Καν.834/2007, Καν (ΕΚ) 889/200/ και την Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ 

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

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

υπογράφει στο έντυπο ΦΔ3.1/2 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 Διευθυντή Πιστοποίησης. Ο Διευθυντής 
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Πιστοποίησης εξετάζει εάν τα προς πιστοποίηση προϊόντα / δραστηριότητα εμπίπτουν στον τομέα  

πιστοποίησης  του Οργανισμού, ανασκοπεί την σχετική τεκμηρίωση, στο έντυπο ΦΔ3.1/43 

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 ΦΔ3.1/43 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 Διευθυντής 

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 ΦΔ3.1/43 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 ΦΔ 3.1-63 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, από τους φορείς ελέγχου, την διαβίβαση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων 

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. Αποδεικτικά Έγγραφα που είναι σε ισχύ  

iv. Την Έκθεση (πρακτικό) της τελευταίας επιθεώρησης 
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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 ΦΔ 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 ΦΔ 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 

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. 

Στην επιθεώρηση αρχικού ελέγχου επαληθεύεται το καθεστώς υπεγολαβικής δραστηριότητας, τα σχετικά 

συμφωνητικά και η ισχύς της πιστοποίησης των υπεργολάβων. 

Οι συμβαλλόμενοι με τον Οργανισμό επιχειρηματίες καταβάλλουν τα τέλη πιστοποίησης για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων όπως καθορίζεται στην σύμβαση..  
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Ο Οργανισμός προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης με τον επιχειρηματία αν αυτός δεν εκπληρώνει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ελέγχου και πιστοποίησης μετά 
από δύο συνεχόμενες έγγραφες ειδοποιήσεις που απέχουν η πρώτη από την δεύτερη τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και που έχουν γίνει με απόδειξη, η δεύτερη ειδοποίηση λαμβάνει 
χώρα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη του αποδεικτικού εγγράφου του 
επιχειρηματία.  

Στην περίπτωση που ο Οργανισμός δεν προβεί στη διακοπή της σύμβασής του με τον επιχειρηματία, 
αναλαμβάνει με ευθύνη του την συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης προς 
το εν λόγω επιχειρηματία, με ρύθμιση ή/και πίστωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών του.. 

. 

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 Διεύθυνση Πιστοποίησης 

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

κατέθεσε η επιχείρηση από την Διεύθυνση 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 

από τη Διεύθυνση 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 

Διαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντων ΔΠ 3.1. 
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7.2.3.3     ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   
Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου όλα τα σχετικά έντυπα επιστρέφονται στην Διεύθυνση 

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.  

Όταν η απόφαση του Αξιολογητή είναι θετική, ο Διευθυντής 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.  

Η θετική ή αρνητική απόφαση του Αξιολογητή διαβιβάζεται  γραπτώς στην επιχείρηση. 

Στην τελευταία περίπτωση η επιχείρηση υποβάλλει νέα αίτηση εφόσον επιθυμεί και κρίνει ότι έχουν 

αποκατασταθεί οι κύριες μη συμμορφώσεις.  
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7.2.4  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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 

συντρέχουν λόγοι αντικειμενικότητας ή αμεροληψίας.  Σε  τέτοιες περιπτώσεις  η  Διεύθυνση 

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.  



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΚΑΝ 1 
Έκδοση 3Θ 
Ημ/νία έκδοσης  20/12/2019 
Σελίδα 17 από 41 

 
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 Διεύθυνση 

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

γραπτώς. Μετά την παραλαβή από την Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 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 

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.  

Κατά την επιθεώρηση επαληθεύεται το καθεστώς υπεγολαβικής δραστηριότητας, τα σχετικά 

συμφωνητικά και η ισχύς της πιστοποίησης των υπεργολάβων. 

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 Διαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντων ΔΠ 3.1. 
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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 Διεύθυνση 

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  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

 

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 17025:2017. 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. 

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.  
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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 Διευθυντής 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 Διεύθυνση Πιστοποίησης η επιλογή δειγμάτων αλλά ο 

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

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

Διενεργείται 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 Διεύθυνση 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 Διεύθυνση 

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

“Αίτηση για Εκτέλεση Δοκιμών”. 

 

7.2.4.4  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Η Διεύθυνση 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) 
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 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 Διεύθυνσης 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 Διεύθυνσης Πιστοποίησης, η οποία την 

επισυνάπτει στην σχετική έκθεση επιθεωρήσεως και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Στα 

πιστοποιητικά έγγραφα που υπογράφονται από τον Διευθυντή 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) ή τον 

παρόντα ΚΠΠ. 
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Για όλες τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Πιστοποίησης για έκδοση ή μη Αποδεικτικού Εγγράφου 

σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 ή και Βεβαίωσης Συμμόρφωσης, αναστολή ή 

ανάκλησή τους, καθώς και επί των ενστάσεων των επιχειρήσεων, η Διεύθυνση Πιστοποίησης: 

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

έκδοσης Αποδεικτικού Εγγράφου, με αναφορά στους λόγους (μη συμμορφώσεις) που οδήγησαν στην 

παραπάνω απόφαση.  

2.-   Ετοιμάζει τα Αποδεικτικά Έγγραφα  για τις επιχειρήσεις με θετική απόφαση,  

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

προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Εάν είναι όλα εντάξει και αφού επιβεβαιωθεί ότι καταβλήθηκε και το σχετικό κόστος, αποστέλλονται τα 

Αποδεικτικά Έγγραφα.  

 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.   

 

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 ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ 

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 Διεύθυνση Πιστοποίησης  με βάση την διαδικασία 

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

εμπειρογνώμονα και λαμβάνεται σχετική απόφαση από τον Διευθυντή 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 Διεύθυνση 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 

Διευθυντής Πιστοποίησης επανεξετάζει τα νέα δεδομένα. Η απόφασή του πρέπει να παρθεί σε 
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διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της ένστασης. Σε περίπτωση δικαίωσης της ενιστάμενης 

επιχείρησης, το προκαταβεβλημένο κόστος επανεξέτασης επιστρέφεται στην επιχείρηση. Οι αποφάσεις 

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 Διεύθυνσης 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 Αποδεικτικών Εγγράφων 

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

Η Βεβαίωση Συμμόρφωσης ή  το Αποδεικτικό Έγγραφο/ «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 Διευθυντή Πιστοποίησης. 

 

9.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Πιστοποιητικών εγγράφων/ 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»  

Με την Βεβαίωση Συμμόρφωσης (ΒΣ) ή το Αποδεικτικό Έγγραφο 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 Αποδεικτικό Έγγραφο  είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη για την 

πώληση των αναγραφόμενων σε αυτό προϊόντων.   
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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. 

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  Αποδεικτικού Εγγράφου / 

«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 Δηλώσεις ΟΣΔΕ 

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 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 

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

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

o Τοπογραφικούς χάρτες και σκαριφήματα  

o Δηλώσεις  ΟΣΔΕ 
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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. 

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 Αποδεικτικό Έγγραφο / «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  Αποδεικτικό Έγγραφο / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». Η 

απονομή/ χορήγηση της ΒΣ ή του  Αποδεικτικού Εγγράφου / «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 

Αποδεικτικού Έγγραφου / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», καθώς και αναφορά σε αυτά, εάν 

ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφεί  στην Διεύθυνση 

Πιστοποίησης του Οργανισμού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» το αντίστοιχο το Αποδεικτικό 

Έγγραφο 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 Διεύθυνσης 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. 
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 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: 

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. Δεν 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 Διεύθυνση 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. 
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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 Διεύθυνση 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 

Ελέγχου θα συνεκτιμώνται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης   και μπορεί να συνιστούν λόγο για 

προσωρινή αναστολή ή ακόμη και για οριστική ανάκληση των ΒΣ  ή  των Αποδεικτικών Εγγράφων / 

«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 Αποδεικτικά Έγγραφα / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» που απένειμε/ χορήγησε. Οι 

συλλογικές ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης αποφασίζονται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης 

και  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

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

Αποδεικτικό Έγγραφο / «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 Διεύθυνση 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.». 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΚΑΝ 1 
Έκδοση 3Θ 
Ημ/νία έκδοσης  20/12/2019 
Σελίδα 27 από 41 

 
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. 

 

Ο κάτοχος της ΒΣ ή του Αποδεικτικού Εγγράφου / «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  Αποδεικτικού Εγγράφου / «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 Διεύθυνση 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 

 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΚΑΝ 1 
Έκδοση 3Θ 
Ημ/νία έκδοσης  20/12/2019 
Σελίδα 28 από 41 

 
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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 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. 

 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 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 
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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  Αποδεικτικό Έγγραφο, δεν εκδίδει καμία βεβαίωση και Άδεια Χρήσης Σήματος. 

Επανεκκινείται η περίοδος μετατροπής 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. 

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 Αποδεικτικού Εγγράφου, για τα παραγόμενα προϊόντα που επηρεάζονται από 

την διαπιστωθείσα παρατυπία ή παράβαση. 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 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 «ΔΗΜΗΤΡΑ») και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υ.Α.Α.Τ με το 

έντυπο ΦΔ 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
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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 Αποδεικτικού Εγγράφου / «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  το 

Αποδεικτικό Έγγραφο / «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  Αποδεικτικού Εγγράφου / 

«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  

Αποδεικτικού Εγγράφου / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.». 
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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 Αποδεικτικών Εγγράφων/ 

«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. . 

 

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

Μετά την απονομή/ χορήγηση της Βεβαίωσης/ Άδειας Χρήσης Σήματος ή του Αποδεικτικού Εγγράφου 

/ «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  
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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,  

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 ΦΔ 3.1/2 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.  

Ο Διευθυντής 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.» - Αποδεικτικό Έγγραφο 

/«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.» -  Αποδεικτικό Έγγραφο / «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. 
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Σε περιπτώσεις Πιστοποίησης Προϊόντων, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ή Διεθνών συμφωνιών, 

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

Συμβούλιο Πιστοποίησης ενημερώνεται σχετικά. 

Τα ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - Αποδεικτικά Έγγραφα / «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. 

Ο κάτοχος των ΣΣ/ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» - ΒΣ ή των  Αποδεικτικών Εγγράφων / 

«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 Αποδεικτικό Έγγραφο / «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 το Αποδεικτικό Έγγραφο / «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» υποχρεούται να θέτει υπόψη της Διεύθυνσης 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 το  Αποδεικτικό Έγγραφο / «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 ΦΔ 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.  
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15.  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. 

 

16. Σχετικά αρχεία 

ΦΔ 3.1/1     Επαφές με επιχειρήσεις    

ΦΔ 3.1/2     Αίτηση Ένταξης 

ΦΔ 3.1/19   Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

 

17. Σχετικά έγγραφα 

ΔΠ 3.1   Διαδικασία 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) 


