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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με το Νόµο 372/76 “Περί Συστάσεως και Λειτουργίας του ΕΛΟΤ”, όπως αυτός τροποποιήθηκε
από τον Νόµο 1682/1997 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 155/97 “Σύσταση και καταστατικό της
Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.», ανατίθεται στον ΕΛΟΤ η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων Πιστοποίησης. Με βάση την Υπουργική Απόφαση 22729/509/26-06-98
ΦΕΚ 708/Β/13-07-98, “∆ιαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης
Α.Ε.’’, ο ΕΛΟΤ εφαρµόζει ∆ιαδικασίες και Συστήµατα Πιστοποίησης (π.χ. Συστήµατα
Πιστοποίησης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης, ISO), µε σκοπό την απονοµή Σηµάτων
Συµµόρφωσης και τη χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης, τα οποία υποδηλώνουν τη
συµµόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισµών, συστηµάτων και προσώπων µε
τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων.
1.2. ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο και έχουν σχέση µε την Ολοκληρωµένη
∆ιαχείριση, είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα AGRO 2-1 «∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος –
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή» και
AGRO 2-2 «∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη Γεωργική Παραγωγή» , ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9000 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας - Θεµελιώδεις Αρχές και Λεξιλόγιο» και
ΕΛΟΤ ΕΝ 14050 «Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση - Λεξιλόγιο».
Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο είναι οι εξής :
ΣΟ∆ΓΠ:

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

ΠΣΣΟ∆ΓΠ:

Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή

ΑΠΣΟ∆ΓΠ:

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ:

∆ιεύθυνση Πιστοποίησης ΕΛΟΤ

ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ:

Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή

ΕΝ:

Ευρωπαϊκό Πρότυπο (European Norm)

ISO:

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for Standardization)

ΕΑ:

Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη ∆ιαπίστευση (European Accreditation)

ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ: Εθνικό Σήµα Πιστοποίησης Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
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Γεωργική Παραγωγή
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.- Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
AGROCERT:
IAF:

∆ιεθνές Φόρουµ ∆ιαπίστευσης (International Accreditation Forum)

ΜΠΕ:

Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων

ΕΣΥ∆:

Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης

IQNet:

∆ιεθνές ∆ίκτυο Φορέων Πιστοποιήσης (International Quality Network)

1.3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του ΕΛΟΤ διασφαλίζεται από το νοµικό του πλαίσιο, την
οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του Συµβουλίου Πιστοποίησης. Ο ΕΛΟΤ εξάλλου,
στα πλαίσια της λειτουργίας του ως Οργανισµός Πιστοποίησης, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε
τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή Συστηµάτων
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή σε ενδιαφερόµενες γεωργικές
εκµεταλλεύσεις.
Ο ΕΛΟΤ, αναγνωρίζοντας τις εµπορικές, οικονοµικές και άλλες πιέσεις που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν την κρίση των εµπλεκοµένων στις ενέργειες πιστοποίησης (επιθεωρητές, διοικητικούς
υπαλλήλους, µέλη επιτροπών), έχει προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση και της
δικής τους αµεροληψίας και αντικειµενικότητας.
Στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό:
− όλες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τον ΕΛΟΤ αντιµετωπίζονται
ισότιµα.
− οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εκδηλώνουν
ενδιαφέρον να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά όσο και για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που
είναι ήδη κάτοχοι Πιστοποιητικών.
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.1. Ο παρών Γενικός Kανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή αφορά:
− στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που είναι κατάλληλες για πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πρότυπα
AGRO 2-1 και AGRO 2-2 ή άλλα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά/ ∆ιεθνή / Εθνικά τυποποιητικά
έγγραφα
− στις διαδικασίες που εφαρµόζει ο ΕΛΟΤ για τη χορήγηση και διατήρηση του Πιστοποιητικού
Συµµόρφωσης Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, σύµφωνα µε
τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2 ή άλλα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά/ ∆ιεθνή / Εθνικά
τυποποιητικά έγγραφα,
− στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πιστοποιηµένων από τον ΕΛΟΤ γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, καθώς και στις υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ,
− στους σχετικούς οικονοµικούς όρους.
2.2 Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ISO/IEC 17021, των αντίστοιχων Κατευθυντήριων Οδηγιών της IAF, της Κατευθυντήριας Οδηγίας
του
ΟΠΕΓΕΠ
(13.06.07/1η
έκδοση),
της
Υπουργικής
απόφασης
µε
αριθµ.
267600/29.03.07(ΦΕΚ510Β'/10.04.07) όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ µε αριθµ. 267623/
29.08.07 (ΦΕΚ1723Β'/29.08.2007) (άρθρο 6), των κανονισµών του φορέα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆)
και του παρόντος Κανονισµού.
2.3 Το ΠΣΣΟ∆ΓΠ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει, µετά από αξιολόγηση, ότι η πιστοποιηθείσα
γεωργική εκµετάλλευση έχει τεκµηριώσει, εφαρµόζει και τηρεί Σύστηµα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και των δύο µερών (AGRO 21 & AGRO 2-2) του προτύπου AGRO 2 ή άλλου αντίστοιχου Ευρωπαϊκού/ ∆ιεθνούς / Εθνικού
τροποποιητικού εγγράφου.
2.4 Είναι σαφές ότι το ΠΣΣΟ∆ΓΠ δεν σχετίζεται καθ’ουδένα τρόπο µε την αξιολόγηση και
πιστοποίηση των παραγοµένων, διατιθέµενων ή/και διακινούµενων προϊόντων. Εποµένως, το
ΠΣΣΟ∆ΓΠ δεν είναι Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέεται µε
αυτό, ούτε να χρησιµοποιείται ως τέτοιο.
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3. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που µπορούν να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τον παρόντα «Γενικό
Κανονισµό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή» είναι όλες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που έχουν Νοµική υπόσταση (ΑΦΜ
ή/και καταστατικό), ανεξαρτήτως µεγέθους και πολυπλοκότητας. Μία γεωργική εκµετάλλευση
µπορεί να αναφέρεται είτε σε µεµονωµένους παραγωγούς είτε σε οµάδα παραγωγών που
εφαρµόζουν το σύστηµα, υπό τις προϋπόθεσεις ότι:
•

Καθιερώνει, διατηρεί, εφαρµόζει και βελτιώνει ένα ενιαίο σύστηµα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης στο σύνολο των αγροτεµαχίων του κάθε παραγωγού, για τη συγκεκριµένη
καλλιέργεια του Πεδίου Πιστοποίησης

•

Αυτοελέγχεται ως προς την υλοποίηση µιας κοινής πολιτικής που έχει διαµορφώσει

•

∆ιοικείται από κοινού και ελέγχεται (ορισµός Επικεφαλή και Επιβλέποντα γεωπόνου, ο οποίος
να είναι ενταγµένος σε Μητρώο του AGROCERT και να έχει γνώσεις και εµπειρία).
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣΟ∆ΓΠ
4.1. ΓΕΝΙKΑ
4.1.1 Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣΟ∆ΓΠ περιλαµβάνει τα κατωτέρω στάδια:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών
Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης
Προετοιµασία / Προγραµµατισµός Επιθεώρησης
Προκαταρκτική Αξιολόγηση (προαιρετική)
Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης (πρώτη και δεύτερη φάση)
Επιθεωρήσεις Επιτήρησης
Επιθεωρήσεις Επαναξιολόγησης
Ειδικές Επιθεωρήσεις
Έκτακτες Επιθεωρήσεις
Αποφάσεις για χορήγηση / ανανέωση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ

Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα εκάστοτε ισχύοντα
διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.
4.1.2. Η γεωργική εκµετάλλευση οφείλει να γνωστοποιεί στον ΕΛΟΤ τις απαιτήσεις, οι οποίες
καθορίζονται από την νοµοθεσία (Εθνική και Κοινοτική) και προς τις οποίες πρέπει να
συµµορφώνεται η λειτουργία της, καθώς και τα παρεχόµενα απ’ αυτή προϊόντα.
4.1.3. Οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές έχουν δεόντως ενσωµατωθεί στο
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης και επαληθεύουν εάν έχουν
χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης, οι
Επιθεωρητές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις
Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες / Φορείς Πιστοποίησης / άλλους Φορείς ή Οργανισµούς.
4.2. ΑΡΧΙKΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
4.2.1 Στα πλαίσια των αρχικών συνοµιλιών του ΕΛΟΤ µε τις ενδιαφερόµενες να πιστοποιηθούν
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις διεργασίες
πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια των αρχικών συνοµιλιών διευκρινίζονται θέµατα που αφορούν στο
πεδίο Πιστοποίησης, το είδος και την έκταση των καλλιεργειών προς Πιστοποίηση, τον αριθµό των
ενταγµένων στο Σύστηµα παραγωγών και τυχόν άλλα ζητήµατα που θέτει ο ενδιαφερόµενος.
4.2.2 Βάσει αυτών των πληροφοριών, ο ΕΛΟΤ ενηµερώνει για τις διαδικασίες πιστοποίησης, τη
χρονική διάρκεια της επιθεώρησης και τον προϋπολογισµό του κόστους για τη συνολική διάρκεια
ισχύος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, υπό τη µορφή έγγραφης προσφοράς. Οι αρχικές συνοµιλίες δεν έχουν
κανένα κόστος για τη γεωργική εκµετάλλευση.
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4.3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
4.3.1 Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες επιθυµούν την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, υποβάλλουν στον ΕΛΟΤ
αίτηση, σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο αιτήσεων. Το έντυπο αίτησης παραλαµβάνουν από την
∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, ή µε e-mail ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (www.elot.gr). Η γεωργική εκµετάλλευση
µαζί µε την αίτηση συνυποβάλλει υποχρεωτικά:
− το εγχειρίδιο του συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή,
− κατάλογο των ισχυουσών διαδικασιών του ΣΟ∆ΓΠ, µε ένδειξη της κατάστασής τους (έκδοση,
ηµεροµηνία έκδοσης),
− κατάλογο των παραγωγών που είναι ενταγµένοι στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και
των αγροτεµαχίων τους που να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: ονοµατεπώνυµο και
πατρώνυµο παραγωγού, κωδικό παραγωγού, ΑΦΜ παραγωγού, είδος και ποικιλία καλλιέργειας,
κωδικό, αριθµό και έκταση αγροτεµαχίων, νοµός όπου βρίσκονται τα αγροτεµάχια, και
υποχρεωτικά κωδικό ΟΣ∆Ε σε περίπτωση επιδοτούµενων καλλιεργειών.
Η γεωργική εκµετάλλευση µπορεί να συνυποβάλλει και οποιαδήποτε άλλη τεκµηρίωση κρίνει ως
απαραίτητη.
4.3.2 Κάθε Αίτηση που υποβάλλεται αφορά µία γεωργική εκµετάλλευση, όπως αυτή περιγράφεται
στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισµού. Σε περίπτωση επέκτασης του ΠΣΣΟ∆ΓΠ σε νέα µέλη –
παραγωγούς ή/και σε νέα αγροτεµάχια ή / και σε νέες καλλιέργειες πρέπει να υποβάλλεται νέα
αίτηση.
4.3.3 Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ εξετάζει τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και τη συνυποβληθείσα
τεκµηρίωση και προβαίνει αν απαιτείται, σε αναζήτηση πρόσθετης πληροφόρησης ή διευκρινίσεων.
Οι αιτήσεις επέκτασης σε νέα µέλη (παραγωγούς) ή νέα αγροτεµάχια γίνεται αποδεκτή µόνο
εφόσον αυτοί έχουν ενταχθεί στο ΣΟ∆ΓΠ στην αρχή της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου.
4.3.4. Με την αποδοχή της αίτησης, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΕΛΟΤ και της προς
πιστοποίηση γεωργικής εκµετάλλευσης στην οποία καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων πιστοποίησης. Στην υπογραφόµενη µεταξύ τους σύµβαση
πιστοποίησης καθορίζονται το ποσό που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις /εκµεταλλεύσεις στον ΕΛΟΤ
ως δαπάνη για την πραγµατοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, ο τρόπος και η
ηµεροµηνία καταβολής του προαναφερθέντος ποσού.
4.3.5 Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η γεωργική εκµετάλλευση ενηµερώνεται γραπτώς για
τους λόγους απόρριψής της.
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4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
4.4.1 Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ βάσει των ανωτέρω και εφόσον δεν προκύψει κάποιο θέµα ή σε αντίθετη
περίπτωση κατόπιν διευθέτησης του, καθορίζει τη διάρκεια της επιθεώρησης, τις ηµεροµηνίες
διενέργειάς της καθώς και τα µέλη της Οµάδας Επιθεώρησης, πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί
εγκαίρως στη γεωργική εκµετάλλευση. Ειδικότερα σε ότι αφορά στα µέλη της Οµάδας
Επιθεώρησης, κοινοποιούνται αναλυτικά στη γεωργική εκµετάλλευση τα ονοµατεπώνυµα και η
σχέση των µελών της Οµάδας Επιθεώρησης µε τον ΕΛΟΤ και εφόσον πρόκειται για εξωτερικούς
συνεργάτες ο φορέας στον οποίο απασχολούνται.
4.4.2. Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, η γεωργική εκµετάλλευση έχει το
δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογηµένα (π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά της, ή
κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σχέσης του/ των Επιθεωρητού/-ών
µε ανταγωνιστές του) την αντικατάσταση µέλους ή και µελών της Οµάδας Επιθεώρησης. Σε τέτοιες
περιπτώσεις η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ επανακαθορίζει την Οµάδα Επιθεώρησης.
4.4.3. Εφόσον η γεωργική εκµετάλλευση επιθυµεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της
Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα τυποποιητικά έγγραφα, θα πρέπει να ενηµερώσει τον
ΕΛΟΤ. Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέµβασης στη
∆ιαδικασία Επιθεώρησης.
4.4.4. Πριν από κάθε επιθεώρηση, η οµάδα επιθεώρησης προετοιµάζει το αναλυτικό ωρολόγιο
πρόγραµµα της επιθεώρησης, το οποίο αποστέλλεται εγκαίρως στον Επικεφαλής του ΣΟ∆ΓΠ της
γεωργικής εκµετάλλευσης για ενηµέρωση και επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που η γεωργική
εκµετάλλευση επιθυµεί να προβεί σε αλλαγές του ωρολόγιου προγράµµατος της επιθεώρησης, ο
Επικεφαλής του ΣΟ∆ΓΠ επικοινωνεί µε το Συντονιστή της Οµάδας Επιθεώρησης του ΕΛΟΤ,
προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες διορθώσεις
4.4.5. Σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση αξιολογούνται κάθε φορά τόσο οι δραστηριότητες των
κεντρικών γραφείων όσο και των ενταγµένων στο σύστηµα παραγωγών. Επίσης στις επιθεωρήσεις
πρέπει να περιλαµβάνεται και ο έλεγχος µονάδων ή εγκαταστάσεων που εµπλέκονται στη
συσκευασία/τυποποίηση των προϊόντων.
 Γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος των ενταγµένων στο σύστηµα παραγωγών
 Σε κάθε επιθεώρηση ελέγχεται κατ’ ελάχιστον η τετραγωνική ρίζα των ενταγµένων στο Σύστηµα
παραγωγών της γεωργικής εκµετάλλευσης, για κάθε διαφορετική καλλιέργεια του Πεδίου
Πιστοποίησης (εξαιρούνται οι καλλιέργειες του ιδίου είδους π.χ. ροδάκινα, νεκταρίνια).
 Ο έλεγχος ανά παραγωγό περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: έλεγχο τήρησης αρχείων παραγωγού,
καταγραφών στα ηµερολόγια αγρού, προσωπική συνέντευξη παραγωγού.
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 Επιπλέον αυτών γίνεται και επιτόπιος έλεγχος στο 30% του παραπάνω δείγµατος παραγωγών, το
οποίο όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 3 παραγωγών.
 Ο µέγιστος αριθµός των παραγωγών που επιλέγονται για έλεγχο αγροτεµαχίων κατά
ανθρωποηµέρα επιθεώρησης, δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5).
.4.5 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
4.5.1 Η γεωργική εκµετάλλευση µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προκαταρκτικής αξιολόγησης του
ΣΟ∆ΓΠ.
4.5.2. Κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τις δύο
(2) ανθρωποηµέρες, εξετάζεται κατά βάση η τεκµηρίωση του ΣΟ∆ΓΠ της γεωργικής
εκµετάλλευσης.
4.5.3 Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της τεκµηρίωσης του ΣΟ∆ΓΠ της γεωργικής
εκµετάλλευσης, εντοπιστούν σηµαντικές αποκλίσεις ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων
πιστοποίησης και του παρόντος Κανονισµού, η γεωργική εκµετάλλευση ενηµερώνεται εγγράφως,
ώστε να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την
διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να αποστέλλονται
εγγράφως και να γίνονται αποδεκτές από τη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ.
4.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.6.1 Ο σκοπός της Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης είναι να αξιολογηθεί το κατά πόσο το προς
Πιστοποίηση Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, για το καθορισµένο
πεδίο εφαρµογής του, ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 ή άλλων Ευρωπαϊκών
/ ∆ιεθνών / Εθνικών προτύπων.
4.6.2. Προκειµένου να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης
εφαρµογή του προς Πιστοποίηση Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική
Παραγωγή και η τήρηση αρχείων για τουλάχιστον µια πλήρη ενιαία καλλιεργητική περίοδο. Ως
καλλιεργητική περίοδος ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ δύο συγκοµιδών στις ετήσιες,
δενδρώδεις καλλιέργειες ή στην άµπελο. Στην περίπτωση καλλιεργειών που ολοκληρώνονται σε
χρόνο µικρότερο του έτους, τότε πρέπει να εφαρµόζεται το ΣΟ∆ΓΠ και να τηρούνται αντίστοιχα
αρχεία για τουλάχιστον τρείς (3) µήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση της γεωργικής εκµετάλλευσης
είναι να έχει νοµική µορφή, να διαθέτει επιβλέποντα γεωπόνο και να διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί
που είναι ενταγµένοι στο ΣΟ∆ΓΠ εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του Προτύπου στο σύνολο των
αγροτεµαχίων τους, για τις καλλιέργειες του Πεδίου Πιστοποίησης. Επιπλέον, να έχει διενεργήσει
µια πλήρη εσωτερική Επιθεώρηση σε όλες τις διαδικασίες και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης του ΣΟ∆ΓΠ
και να έχει διεξάγει τουλάχιστον µία πλήρη ανασκόπηση του συστήµατος, από τη διοίκηση της
γεωργικής εκµετάλλευσης
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4.6.3 Η επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης µπορεί να διενεργηθεί σε διάφορα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας και οπωσδήποτε κατά το στάδιο της συγκοµιδής κάθε καλλιέργειας που
περιλαµβάνεται στο πεδίο πιστοποίησης του συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης της
γεωργικής εκµετάλλευσης.
4.6.4. Κατά την διάρκεια της Εναρκτήριας Σύσκεψης και της Σύσκεψης Ανασκόπησης, οι
οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των Επιθεωρήσεων, θα πρέπει να
είναι παρών ο επικεφαλής ή/και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της γεωργικής
εκµετάλλευσης για το ΣΟ∆ΓΠ και τουλάχιστον στη σύσκεψη ανασκόπησης να παρίσταται και
η ∆ιοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης.
4.6.5 Η Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται σε δύο διακριτές µεταξύ τους φάσεις (Πρώτη Φάση
και ∆εύτερη Φάση). Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο φάσεων καθορίζεται µε βάση τα
ευρήµατα της Πρώτης Φάσης. Η χρονική απόσταση µεταξύ των δύο φάσεων θεωρείται απαραίτητη,
προκειµένου οι προς πιστοποίηση γεωργικές εκµεταλλεύσεις να έχουν επαρκή χρόνο για να προβούν
στις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες που πιθανόν προκύψουν, ως αποτέλεσµα της Πρώτης
Φάσης της Αρχικής Αξιολόγησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο
φάσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) µήνες, διαφορετικά η γεωργική εκµετάλλευση θα πρέπει
να υποβάλλει εκ νέου αίτηση
4.6.6. Σκοπός της Πρώτης Φάσης είναι να :
-

συγκεντρωθεί η απαιτούµενη πληροφορία σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής, τις διεργασίες του
ΣΟ∆ΓΠ, τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και τα σχέδια διαχείρισης

-

επιθεωρηθεί η τεκµηρίωση του ΣΟ∆ΓΠ και να αξιολογηθεί η επάρκειά της,

-

αξιολογηθεί εάν όλες οι άδειες και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της
γεωργικής εκµετάλλευσης υπάρχουν και βρίσκονται εν ισχύ καθώς και ότι η γεωργική
εκµετάλλευση έχει λάβει γνώση και ικανοποιεί οποιεσδήποτε νοµικές / κανονιστικές απαιτήσεις
έχουν σχέση µε το προϊόν / υπηρεσία / δραστηριότητα,

-

αξιολογηθεί ο σχεδιασµός και εφαρµογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων και της ανασκόπησης
από τη ∆ιοίκηση κα εάν ο βαθµός εφαρµογής τους στηρίζει την ετοιµότητα της γεωργικής
εκµετάλλευσης να δεχτεί τη δεύτερη φάση της επιθεώρησης,

-

ανασκοπηθεί η ετοιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης σε σχέση µε την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του προτύπου, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αναγνώριση των κρίσιµων στοιχείων
επίδοσης των διεργασιών, λειτουργιών και στόχων της γεωργικής εκµετάλλευσης.

4.6.7. Κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης γίνεται περιήγηση στους χώρους των δραστηριοτήτων
και σε καλλιέργειες παραγωγών, προκειµένου η οµάδα να διαµορφώσει µία σαφέστερη εικόνα των
καλλιεργειών και δραστηριοτήτων και να διαµορφώσει το πρόγραµµα επιθεώρησης για τη ∆εύτερη
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Φάση Αρχικής Αξιολόγησης. Σε αυτή τη φάση, η οµάδα µπορεί να συνοµιλήσει και µε κάποιους
παραγωγούς, προκειµένου να αξιολογήσει και τη δική τους ετοιµότητα και εµπλοκή στο σύστηµα.
4.6.8. Στο τέλος της Πρώτης Φάσης, η οµάδα επιθεώρησης συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, όπου
καταγράφει τα ευρήµατα της επιθεώρησης υπό τη µορφή παρατηρήσεων και παρουσιάζει τα
συµπεράσµατα αυτά στην σύσκεψη ανασκόπησης, επισηµαίνοντας την κρισιµότητα κάθε ενός από
αυτά. Κατά τη σύσκεψη ανασκόπησης η οµάδα επιθεώρησης και ο επικεφαλής της γεωργικής
εκµετάλλευσης καθορίζουν από κοινού τη χρονική περίοδο διενέργειας της επόµενης Φάσης της
αξιολόγησης µε βάση τα συµπεράσµατα της Πρώτης Φάσης και θέµατα διαθεσιµότητας.
4.6.9. Με βάση τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της Πρώτης Φάσης της αρχικής αξιολόγησης, ο
Συντονιστής της οµάδας επιθεώρησης διαµορφώνει το αναλυτικό πρόγραµµα της ∆εύτερης Φάσης
της επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης, το κοινοποιεί στη γεωργική εκµετάλλευση και
επιβεβαιώνεται από τη γεωργική εκµετάλλευση η αποδοχή του προγράµµατος.
4.6.10 Κατά τη ∆εύτερη Φάση διενεργείται η κυρίως αξιολόγηση της εφαρµογής του ΣΟ∆ΓΠ,
συµπεριλαµβανοµένης και της αποτελεσµατικότητάς του, σε όλες τις προβλεπόµενες θέσεις
εφαρµογής. Η ∆εύτερη Φάση περιλαµβάνει την αξιολόγηση τουλάχιστον των ακολούθων:
− της συµµόρφωσης του ΣΟ∆ΓΠ µε όλες τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και των νοµικών
απαιτήσεων
− της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου λειτουργίας των σχετικών διαδικασιών και σχεδίων

διαχείρισης
− της αποδοτικότητας των συστηµάτων παρακολούθησης, µετρήσεων, αναφορών
ανασκοπήσεων του ΣΟ∆ΓΠ σε σχέση µε όρια ή/και στόχους επίδοσης που έχουν τεθεί

και

− της πληρότητας των διενεργούµενων εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη
∆ιοίκηση
− των ευθυνών και αρµοδιοτήτων για την εφαρµογή της πολιτικής της γεωργικής εκµετάλλευσης
− της σύνδεσης µεταξύ των κανονιστικών απαιτήσεων, της πολιτικής, των στόχων απόδοσης,
οιασδήποτε εφαρµοζόµενης νοµικής απαίτησης, των υπευθυνοτήτων, της επάρκειας του
προσωπικού, των λειτουργιών, των διαδικασιών, των δεδοµένων απόδοσης και των ευρηµάτων
και συµπερασµάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων.
4.6.11 Η αξιολόγηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή της
γεωργικής εκµετάλλευσης δεν περιορίζεται µόνο στα σηµεία που καλύπτονται από την τεκµηρίωση
του ΣΟ∆ΓΠ, αλλά επεκτείνεται στην Αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της γεωργικής
εκµετάλλευσης, που κατά την τεκµηριωµένη άποψη των επιθεωρητών του ΕΛΟΤ έχουν σχέση ή
επηρεάζουν τη λειτουργία του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή
ως προς το πεδίο πιστοποίησης.
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4.6.12 Κατά την έννοια των ανωτέρω, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των ισχυόντων Προτύπων
Πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
1.- Κύρια Μη Συµµόρφωση: η παντελής ή σε µεγάλο βαθµό έλλειψη ικανοποίησης µίας
απαίτησης των σχετικών προτύπων, ή της σχετικής νοµοθεσίας, ή του παρόντος Κανονισµού του
ΕΛΟΤ, ή άλλων απαιτήσεων που έχει θέσει η επιχείρηση ή έχει ενυπογράφως αποδεχτεί.
2.- Απλή Μη Συµµόρφωση: η περιορισµένης έκτασης απόκλιση από µια απαίτηση των σχετικών
προτύπων ή της σχετικής νοµοθεσίας, ή του παρόντος κανονισµού, ή άλλων απαιτήσεων που έχει
θέσει η γεωργική εκµετάλλευση , ή έχει ενυπογράφως αποδεχτεί.
3.- Παρατήρηση : α) όταν παρατηρείται µία µεµονωµένη απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην
εφαρµογή µιας διαδικασίας/λειτουργίας του Συστήµατος που ενδέχεται να γίνει µη συµµόρφωση
στο µέλλον ή β) όταν κάποιο στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος εµφανίζει
τάση ή µπορεί να αποτελεί πιθανή µελλοντική αιτία Μη Συµµόρφωσης.
4.6.13 Σηµαντικός αριθµός Απλών Μη Συµµορφώσεων (όπως ορίζονται ανωτέρω) που
συστηµατικά εστιάζονται σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα / λειτουργία του Συστήµατος
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, συνιστά Κύρια Μη Συµµόρφωση.
4.6.14 Στο τέλος της επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ανασκόπησης, η οµάδα
επιθεώρησης του ΕΛΟΤ ενηµερώνει για τα συµπεράσµατα της επιθεώρησης.
4.6.15 Στην περίπτωση όπου κατά την επιθεώρηση έχουν εντοπιστεί Κύριες Μη Συµµορφώσεις, ο
ΕΛΟΤ δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΣΟ∆ΓΠ µέχρι τη επαλήθευση της αποτελεσµατικής άρσης
τους. Η γεωργική εκµετάλλευση είναι υποχρεωµένη να ειδοποιήσει εγγράφως τη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ µόλις
προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Ανάλογα µε τη φύση των Μη Συµµορφώσεων, η
επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών µπορεί να συνίσταται είτε στην αξιολόγηση σχετικής
κατατεθείσας τεκµηρίωσης είτε στην διενέργεια Ειδικής Επιθεώρησης. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι διορθωτικές ενέργειες, η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ δεν προβαίνει σε
χορήγηση του Πιστοποιητικού και ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο Πιστοποίησης.
4.6.16 Στην περίπτωση όπου κατά την επιθεώρηση έχουν εντοπιστεί Απλές Μη Συµµορφώσεις, ο
ΕΛΟΤ προβαίνει στη χορήγηση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ µε δέσµευση της γεωργικής εκµετάλλευσης για
αποτελεσµατική άρση τους, εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Εντός του δοθέντος
χρονικού διαστήµατος, η γεωργική εκµετάλλευση ενηµερώνει εγγράφως τη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ για τις
διορθωτικές ενέργειες που έλαβε. Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των ληφθεισών
διορθωτικών ενεργειών και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι ικανοποιητικές, δύναται
να εισηγηθεί την προσωρινή ανάκληση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ.
4.6.17. Σε περίπτωση καταγραφής µη συµµορφώσεων, το χρονικό διάστηµα για την αποστολή
διορθωτικών ενεργειών εκ µέρους της γεωργικής εκµετάλλευσης και την αποδοχή τους από τον
ΕΛΟΤ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς (3) µήνες από την ηµεροµηνία Επιθεώρησης,
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διαφορετικά η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ή σε
ανάκληση του ήδη χορηγηθέντος.
4.7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
4.7.1 Σκοπός των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή του
πιστοποιηµένου ΣΟ∆ΓΠ, η αξιολόγηση της επίδρασης αλλαγών στο ΣΟ∆ΓΠ ως αποτέλεσµα
αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της γεωργικής εκµετάλλευσης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων
του ΕΛΟΤ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα µεταξύ
ΕΛΟΤ και γεωργικής εκµετάλλευσης σύµβαση.
4.7.2 Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης διενεργούνται τουλάχιστον µία κατ’ έτος. Μπορούν να
διεξαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και σε οποιαδήποτε φάση της
καλλιεργητικής περιόδου. Η συχνότητα και ο χρόνος διενέργειας τους καθορίζεται από την
∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα προηγουµένων Επιθεωρήσεων του ΣΟ∆ΓΠ της
γεωργικής εκµετάλλευσης και την απαιτούµενη παρακολούθηση της εφαρµογής του .
4.7.3. Κατά τις Επιθεωρήσεις Επιτήρησης αξιολογούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
− η τήρηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, όπως
εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες,
− οι ενέργειες που λαµβάνει η γεωργική εκµετάλλευση για τη συνεχή βελτίωση του ΣΠ∆ΓΠ και ο
βαθµός επίτευξης των στόχων που θέτει,
− οι διορθωτικές ενέργειες που ελήφθησαν από τη γεωργική εκµετάλλευση για την άρση των µη
συµµορφώσεων και παρατηρήσεων της προηγούµενης επιθεώρησης,
− τα παράπονα πελατών,
− αλλαγές στην τεκµηρίωση του ΣΟ∆ΓΠ,
− αλλαγές σε εγκαταστάσεις, δοµές και δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης,
− χρήση των Σηµάτων και των Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης ΣΟ∆ΓΠ,
− διαχείριση ενστάσεων παραπόνων, µηνύσεων που έγιναν για ή προς τον οργανισµό και για τα
οποία είχε ενηµερωθεί η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ,
− δειγµατοληπτικός έλεγχος παραγωγών και επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεµάχια των παραγωγών,
− οποιαδήποτε άλλη διεργασία επιλεγεί από την οµάδα επιθεώρησης για να καλυφθούν οι
απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού.
4.7.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 4.6.12 έως 4.6.14.

01/00/2008-07-29

Σελίδα 14 από 26

ΑΠΣΟ∆ΓΠ Ε.01

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ

4.8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.8.1 Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από τη
γεωργική εκµετάλλευση η διακοπή του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, υπογράφεται νέα σύµβαση συνεργασίας και
διενεργείται η Επιθεώρηση Επαναξιολόγησης. Η Επιθεώρηση Επαναξιολόγησης διενεργείται
σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 4.6 του παρόντος Κανονισµού, ενώ επέχει τη
θέση και της αντίστοιχης χρονικά Επιθεώρησης Επιτήρησης.
4.8.2. Σε περίπτωση που, µε ευθύνη της γεωργικής εκµετάλλευσης, η επιθεώρηση επαναξιολόγησης
διενεργηθεί µετά την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού, χωρίς επαρκή και τεκµηριωµένη
αιτιολόγηση, η ανωτέρω επιθεώρηση θεωρείται Επιθεώρηση Αξιολόγησης και λαµβάνεται εκ νέου
απόφαση για τη χορήγηση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ.
4.9 ΕΙ∆ΙKΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις διενεργούνται:
− όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη
Συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης,
Επιτήρησης ή Επαναξιολόγησης,
− εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού
προτύπου και του παρόντος Κανονισµού (π.χ. µετά από παράπονα πελατών για την πιστοποιηµένη
γεωργική εκµετάλλευση, παράβαση υφιστάµενης νοµοθεσίας διαπιστωθείσα από αρµόδια Αρχή),
− όταν απαιτηθούν στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλους Φορείς/
Οργανισµούς Πιστοποίησης ή ζητηθούν από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µετά
από αίτησή τους και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της γεωργικής εκµετάλλευσης.
4.10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για την επέκταση του πεδίου Πιστοποίησης η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να υποβάλλει νέα
Αίτηση στον ΕΛΟΤ και όπου απαιτείται, τη σχετική τεκµηρίωση στη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ (βλέπε παρ. 4.3.2
& 4.3.3). Ακολουθούν οι ∆ιαδικασίες της παραγράφου 4.6. του παρόντος. Ανάλογα µε την
περίπτωση µπορεί να γίνει Επιθεώρηση Αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση
Επιτήρησης ή την Επιθεώρηση Επαναξιολόγησης.
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4.11 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣΟ∆ΓΠ
4.11.1. Η διάρκεια ισχύος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ και του αντίστοιχου IQNet είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει
περίπτωση να χορηγηθεί ΠΣΣΟ∆ΓΠ και Πιστοποιητικό IQNet µικρότερης χρονικής ισχύος, εάν το
ζητήσει εγγράφως η γεωργική εκµετάλλευση µε την Αίτησή της και για συγκεκριµένους λόγους.
4.11.2. Η απόφαση για χορήγηση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ / Πιστοποιητικού IQNet λαµβάνεται από το
Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ µετά από εισήγηση της ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ.
Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δύναται αιτιολογηµένα να αποφασίζει:
- Τη µη χορήγηση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ / Πιστοποιητικού IQNet στη γεωργική εκµετάλλευση,
- Την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης του ΠΣΣΟ∆ΓΠ / Πιστοποιητικού IQNet.
Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνονται υπόψη τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της
επιθεώρησης καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική µε την προς πιστοποίηση γεωργική
εκµετάλλευση πληροφορία έρθει σε γνώση του ΕΛΟΤ (π.χ. σχόλια της προς πιστοποίηση γεωργικής
εκµετάλλευσης, δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες κλπ).
Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται εγγράφως στη γεωργική εκµετάλλευση.
4.11.3 Στο ΠΣΣΟ∆ΓΠ αναγράφεται η επωνυµία της πιστοποιηµένης γεωργικής εκµετάλλευσης, το
πεδίο και η θέση εφαρµογής της πιστοποίησης, το πρότυπο πιστοποίησης καθώς και οι ηµεροµηνίες
έκδοσης και λήξης του πιστοποιητικού.
Επιπλέον, σε σχετικό παράρτηµα αναφέρονται οι ενταγµένοι στο σύστηµα παραγωγοί (α/α, κωδικός
παραγωγού, ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο παραγωγού, αριθµός αγροτεµαχίων και στρεµµάτων
ανά παραγωγό, σύνολο παραγωγών, σύνολο αγροτεµαχίων και σύνολο στρεµµάτων) ανά είδος
καλλιέργειας.
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5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣΟ∆ΓΠ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ IQNet
5.1 Ο ΕΛΟΤ δύναται να προβεί σε ανάκληση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ και του αντίστοιχου Πιστοποιητικού
IQNet σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων του προτύπου πιστοποίησης, του παρόντος
Κανονισµού, της υπογραφείσας σύµβασης και για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:
-

αν διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, για τις οποίες
δεν έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΟΤ και οι οποίες έχουν επιφέρει Κύριες Μη Συµµορφώσεις στο
αξιολογηθέν ΣΟ∆ΓΠ,

-

αν η άρση Κύριων Μη Συµµορφώσεων, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των
επιθεωρήσεων, δεν πραγµατοποιείται εντός του συµφωνηµένου µεταξύ ΕΛΟΤ και γεωργικής
εκµετάλλευσης , χρονικού διαστήµατος

-

αν η γεωργική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το ΠΣΣΟ∆ΓΠ/ το
Πιστοποιητικό IQNet και/ ή τα ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ, ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ, Σήµα IQNet

-

αν, κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή
ψευδείς πληροφορίες

-

αν η γεωργική εκµετάλλευση δεν εκπληρώνει εµπρόθεσµα τις οικονοµικές της υποχρεώσεις που
αφορούν στη ∆ιαδικασία Πιστοποίησης,

-

αν η γεωργική εκµετάλλευση χρεωκοπήσει κ.α.

5.2 Κατά τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αν δεν επηρεάζονται άµεσα τα παρεχόµενα
προϊόντα της γεωργικής εκµετάλλευσης, η ανάκληση είναι προσωρινή. Αν δεν υλοποιηθούν όµως,
εκ µέρους της γεωργική εκµετάλλευσης, οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες, η ανάκληση γίνεται
οριστική.
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6. ∆ΙKΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ KΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣΟ∆ΓΠ
6.1. Ο κάτοχος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ µπορεί να το χρησιµοποιήσει, χωρίς κανένα περιορισµό για
επαγγελµατικούς σκοπούς, για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει την συµµόρφωση του Συστήµατος
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή µε το αντίστοιχο πρότυπο πιστοποίησης.
6.2. Ο κάτοχος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ υποχρεούται :
-

να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά το ΣΟ∆ΓΠ,

-

να βελτιώνει συνεχώς το ΣΟ∆ΓΠ,

-

να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν τις Κύριες και Απλές Μη Συµµορφώσεις,
που εντοπίζονται κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, εντός του συµφωνηµένου, µε την
οµάδα επιθεώρησης, χρονικού διαστήµατος, καθώς και αυτές που αφορούν τις Παρατηρήσεις
µέχρι τη διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης,

-

να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλει το ΠΣΣΟ∆ΓΠ του µόνο για τις δραστηριότητες στις
οποίες αφορά το συγκεκριµένο ΠΣΣΟ∆ΓΠ και µε σαφή αναφορά στο πρότυπο πιστοποίησης
AGRO 2, βάσει του οποίου του έχει χορηγηθεί το ΠΣΣΟ∆ΓΠ,

-

να διακόψει άµεσα κάθε χρήση ή διαφήµιση του χορηγηθέντος ΠΣΣΟ∆ΓΠ, καθώς και κάθε
αναφορά σ' αυτό εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
επιστραφούν στον ΕΛΟΤ τα αντίστοιχα πρωτότυπα των πιστοποιητικών ΕΛΟΤ και IQNet και
να ενηµερωθεί γραπτώς ο ΕΛΟΤ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο
ΠΣΣΟ∆ΓΠ / στο Πιστοποιητικό του IQNet στο ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ και στο Σήµα IQNet,

-

να διακόψει άµεσα τη χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων εάν
αιτιολογηµένα το επιβάλλουν οι αρµόδιες Αρχές ή ο Φορέας Πιστοποίησης,

-

να προβεί εντός ενός µηνός σε διόρθωση του διαφηµιστικού και άλλου υλικού όπου γίνεται
αναφορά στο πιστοποιηµένο ΣΟ∆ΓΠ, σε περίπτωση περιορισµού του πεδίου πιστοποίησης,

-

να µην επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο ΣΟ∆ΓΠ που ήταν σε εφαρµογή κατά την διάρκεια της
Επιθεώρησης Αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενηµέρωση της ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ (π.χ. αλλαγή στο νοµικό
ή ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλαγή στην οργανωτική δοµή, αλλαγή σε διοικητικό επίπεδο όπως
αλλαγή επικεφαλής / επιβλέποντα ΣΟ∆ΓΠ ή άλλου προσωπικού εµπλεκοµένου στη λήψη κρίσιµων
αποφάσεων, αλλαγή σε καλλιέργειες, αλλαγή σε παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο
πιστοποιηµένο πεδίο εφαρµογής του ΣΟ∆ΓΠ, σηµαντικές αλλαγές στο ΣΟ∆ΓΠ κλπ). Σε κάθε
περίπτωση αλλαγής, η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ γραπτώς εντός
είκοσι (20) ηµερών. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΛΟΤ µπορεί να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα
µέτρα,

-

να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του ΕΛΟΤ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο µε τα παράπονα
πελατών, που σχετίζονται µε το ΣΟ∆ΓΠ, καθώς και τις πιθανές σχετικές διορθωτικές ενέργειες στις
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οποίες έχει προβεί. Η µη τήρηση του ως ανωτέρω περιγραφόµενου αρχείου καταγράφεται ως Κύρια
Μη Συµµόρφωση από την Οµάδα Επιθεώρησης του ΕΛΟΤ στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης,
-

να αναγνωρίζει τα ΠΣΣΟ∆ΓΠ του ΕΛΟΤ που έχουν χορηγηθεί σε άλλες γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, ως απόδειξη της ύπαρξης και της εφαρµογής Συστήµατος Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης το οποίο συµµορφώνεται προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις των προτύπων
πιστοποίησης και του παρόντος Κανονισµού,

-

να χρησιµοποιεί το ΠΣΣΟ∆ΓΠ/ Πιστοποιητικό IQNet και τα ΕΣΣ και ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ και Σήµα
IQNet σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 8 του παρόντος
Κανονισµού και την υπογραφείσα µεταξύ ΕΛΟΤ και γεωργικής εκµετάλλευσης σύµβαση,

-

να ενηµερώνει τη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ για οποιεσδήποτε καταστάσεις οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν τη
γεωργική εκµετάλλευση στην ανάκληση προϊόντων της από την αγορά,

-

να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στα ΠΣΣΟ∆ΓΠ/ Πιστοποιητικό IQNet και
ΕΣΣ/ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ – Σήµα IQNet σε περίπτωση ανάκλησης του ΠΣΣΟ∆ΓΠ.

6.3. Η γεωργική εκµετάλλευση υποχρεούται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές
του ΕΛΟΤ, σχετικά µε το εφαρµοζόµενο ΣΟ∆ΓΠ. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να διευκολύνει
την διαδικασία της Επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει
την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο επικεφαλής και οι επιβλέποντες του
ΣΟ∆ΓΠ και όποιο άλλο εµπλεκόµενο προσωπικό. Επίσης, αναλαµβάνει την υποχρέωση να
ειδοποιήσει το σύνολο των ενταγµένων στο ΣΟ∆ΓΠ παραγωγών και αυτοί να είναι διαθέσιµοι κατά
την διάρκεια της Επιθεώρησης. Επίσης, όλα τα έγγραφα της γεωργικής εκµετάλλευσης που έχουν
σχέση µε την Επιθεώρηση πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα.
6.4. Η γεωργική εκµετάλλευση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής
Επιθεωρήσεων που καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και
πρέπει να εκτίθενται εγγράφως στη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των
ηµεροµηνιών διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις
ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, θα συνεκτιµώνται από τον ΕΛΟΤ και µπορεί να
συνιστούν λόγο για ανάκληση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ.
6.5. Η γεωργική εκµετάλλευση υποχρεούται να επιτρέπει την παρουσία παρατηρητών (π.χ.
αξιολογητές φορέων διαπίστευσης, εσωτερικούς αξιολογητές ΕΛΟΤ) κατά τη διάρκεια διενέργειας
των επιθεωρήσεων, µετά από σχετική ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Η
γεωργική εκµετάλλευση έχει το δικαίωµα να µην αποδεχτεί τη παρουσία παρατηρητή, µόνον
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά του, ή κινδυνεύει η ασφάλεια
της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σχέσης του/ των παρατηρητή/-ών µε ανταγωνιστές του) για
τους οποίους ενηµερώνει εγγράφως τον ΕΛΟΤ.
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7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ
7.1. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, να προβάλλει και να δηµοσιοποιεί τα
ΠΣΣΟ∆ΓΠ, ΕΣΣ και ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό, έχει
θεσπισθεί στον ΕΛΟΤ Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΜΠΕ), το οποίο είναι διαθέσιµο σε
κάθε ενδιαφερόµενο. Το ΜΠΕ περιλαµβάνει πληροφορίες για την επωνυµία της γεωργικής
εκµετάλλευσης, το πεδίο εφαρµογής της πιστοποίησης, τις θέσεις εφαρµογής (π.χ. νοµός), το
πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο έγινε η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση, καθώς και άλλες
πληροφορίες, οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται.
Σε περιπτώσεις οριστικής ανάκλησης του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, η γεωργική εκµετάλλευση διαγράφεται από
το ΜΠΕ, ενώ σε περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης, η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ κάνει σχετική επισήµανση στο
ΜΠΕ.
7.2. Ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί τις Επιθεωρήσεις µε ειδικευµένο προσωπικό, κατά τον καλύτερο
τρόπο, σύµφωνα µε τις γνώσεις και την εµπειρία του. Αν ένας οργανισµός διατυπώσει
αιτιολογηµένα παράπονα για την ποιότητα και την αντικειµενικότητα συγκεκριµένης Επιθεώρησης,
ο ΕΛΟΤ θα προβεί σε νέα Επιθεώρηση, µε δικά του έξοδα, και αν τούτο είναι αναγκαίο, µε
διαφορετική Οµάδα Επιθεώρησης.
7.3. Ο ΕΛΟΤ δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω ζηµιών από
ελαττωµατικά προϊόντα/υπηρεσίες της πιστοποιηµένης γεωργικής εκµετάλλευσης. Σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, η γεωργική εκµετάλλευση είναι
υποχρεωµένη να ενηµερώσει αµέσως και γραπτώς τον ΕΛΟΤ.
7.4. O ΕΛΟΤ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιηµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις για τις
αλλαγές που υφίστανται τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 µε βάση τα οποία χορηγήθηκε το ΠΣΣΟ∆ΓΠ
στον συγκεκριµένο οργανισµό, ώστε να προγραµµατίζονται οι αναγκαίες αλλαγές στο Σύστηµα
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.
7.6 Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται να ελέγχει την ορθή χρήση των εθνικών σηµάτων πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων από τις πιστοποιηµένες από αυτόν γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Ο έλεγχος
πραγµατοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων που διενεργεί ο ΕΛΟΤ όσο και σε
οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή υποπέσει στην αντίληψή του παραπλανητική χρήση αυτών.
7.7 Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται σύµβουλος για την ανάπτυξη ΣΟ∆ΓΠ και το κόστος του
συµβούλου είναι επιλέξιµη δαπάνη προγραµµάτων επιδότησης, ο ΕΛΟΤ οφείλει να ελέγχει εάν ο
Σύµβουλος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συµβούλων που τηρεί ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π µε εξειδίκευση
στο πεδίο εγγραφής.
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8. ΧΡΗΣΗ ΠΣΣΟ∆ΓΠ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ IQNet/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ)/
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ)
8.1 Μετά την χορήγηση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, η γεωργική εκµετάλλευση, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να
χρησιµοποιήσει το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη
Γεωργική Παραγωγή (ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ) και το σήµα IQNet, στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό της. Σε
περίπτωση δε, που η γεωργική εκµετάλλευση, θέτει σε εµπορία γεωργικά προϊόντα που
προέρχονται από πιστοποιηµένα γεωργικά συστήµατα µε ενδείξεις περί συµµόρφωσής τους µε τα
τυποποιητικά έγγραφα που συντάσσει, εκδίδει ή/και αναγνωρίζει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., οφείλει
υποχρεωτικά να θέτει επί των προϊόντων του πεδίου πιστοποίησης ή/και της συσκευασίας τους
ή/και στο έντυπο διαφηµιστικό υλικό της, κατά περίπτωση το Εθνικό Σήµα Πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων (ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ), το οποίο εκπονείται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
8.2 Ο λογότυπος του ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο ακόλουθος:

και εκτυπώνεται σε τετραχρωµία (Cyan 100%, Margenta 75%, Yellow 0%, Black 50%) είτε σε
Pantone No 289.
8.3 Ο λογότυπος του Σήµατος IQNet σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο ακόλουθος:

και εκτυπώνεται σε µονοχρωµία (Μαύρο).
8.4 Ο λογότυπος του ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο ακόλουθος :

και εκτυπώνεται σε χρώµατα αναφοράς (Pantone πράσινο 362 και µπλε 661), χωρίς επεµβάσεις σε
διαστάσεις αναλογικές του σχήµατος της παρούσας παραγράφου και σε κάθε περίπτωση όχι
µικρότερες των 15mm πλάτος x 10mm ύψος.
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8.5 Οι λογότυποι ΕΛΟΤ και IQNet µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο έντυπο και διαφηµιστικό
υλικό της γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον συνοδεύονται από την ακόλουθη ένδειξη:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
AGRO 2-1 & AGRO 2-2 - Κωδικός Πιστοποιητικού …
και πάντα σε συνδυασµό µε την επωνυµία της πιστοποιηµένης γεωργικής εκµετάλλευσης και µε
σαφή αναφορά στις καλλιέργειες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο πιστοποίησης του
ΠΣΣΟ∆ΓΠ δεν καλύπτει το σύνολο των καλλιεργειών της.
8.6. Οι λογότυποι του ΕΛΟΤ και IQNet συνοδευόµενοι από τη σχετική ένδειξη µπορεί να
χρησιµοποιηθούν και στην δευτερογενή συσκευασία, αποκλειστικά και µόνο σε συνδυασµό µε την
παρακάτω φράση και κατά τρόπο που να µην δηµιουργεί σύγχυση ή την εντύπωση ότι τα ίδια τα
προϊόντα είναι πιστοποιηµένα:
“Η/Ο/To ................ (επωνυµία γεωργικής εκµετάλλευσης) ............. εφαρµόζει Σύστηµα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ κατά το πρότυπο AGRO 2 (AGRO 2-1 και
AGRO 2-2) ή άλλο ( υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από κείµενες διατάξεις).»

Οι ανωτέρω ενδείξεις και φράσεις µπορούν να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες.
8.7 Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως απαγορεύεται η χρήση των λογοτύπων πάνω σε προϊόντα ή
στην πρωτογενή συσκευασία τους.
8.8 Το ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ, ο λογότυπος του οποίου έχει
κατοχυρωθεί µε δήλωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες
για τη διασφάλιση της προστασίας του.
Το ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ αφορά αποκλειστικά την γεωργική εκµετάλλευση στην οποία χορηγείται και δεν
επιτρέπεται η µεταβίβαση αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
8.9. Ο λογότυπος του AGRO µπορεί να χρησιµοποιηθεί επί των προϊόντων του πεδίου πιστοποίησης
ή/και της συσκευασίας τους ή/και στο έντυπο διαφηµιστικό υλικό πάντα σε συνδυασµό µε την
επωνυµία του πιστοποιηµένου οργανισµού ο οποίος έχει χορηγήσει την πιστοποίηση στη
επιχείρηση/ εκµετάλλευση που παράγει τα γεωργικά προϊόντα.
8.10. Το ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ εκπονείται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. στο πλαίσιο του άρθρου 39 του
ν.2637/1998
Το ΕΣΠ/ΣΟ∆ΓΠ αφορά αποκλειστικά την γεωργική εκµετάλλευση στην οποία χορηγείται και δεν
επιτρέπεται η µεταβίβαση αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
8.11. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ∆ιαδικασίες Πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόντα
Κανονισµό υλοποιούνται µε βάση τις διατάξεις άλλων τυποποιητικών εγγράφων, η τοποθέτηση, χρήση
και λοιπές απαιτήσεις για τα αντίστοιχα σήµατα ή σηµάνσεις είναι σύµφωνες µε τα καθοριζόµενα στα
προαναφερθέντα τυποποιητικά έγγραφα.
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8.12 Ο κάτοχος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το ΠΣΣΟ∆ΓΠ και το Πιστοποιητικό
IQNet, µε τις εξής προϋποθέσεις:
- Το ΠΣΣΟ∆ΓΠ και το Πιστοποιητικό IQNet δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να συσχετίζονται µε
συγκεκριµένα προϊόντα ή µε την πρωτογενή συσκευασία τους κατά τρόπο που να δηµιουργείται η
εντύπωση ότι τα ίδια τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα,
- Όταν το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣΟ∆ΓΠ και του Πιστοποιητικού IQNet καλύπτει µέρος µόνο
των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων ή παραγωγών, το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
της γεωργικής εκµετάλλευσης θα πρέπει να περιλαµβάνει σχετική αναφορά και η γεωργική
εκµετάλλευση υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες της τις περιπτώσεις προµήθειάς της µε
προϊόντα τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και δεν καλύπτονται από το ΠΣΣΟ∆ΓΠ και
το Πιστοποιητικό IQNet. Η ανωτέρω γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται πριν από την παραγγελία των
αντιστοίχων προϊόντων.
8.13 Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής των παραπάνω, η πιστοποιηµένη γεωργική
εκµετάλλευση υποχρεούται να θέτει υπόψη της ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, πριν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
χρησιµοποίησή των λογοτύπων, προσχέδια των εγγράφων στα οποία προτίθεται να τοποθετήσει την
επισήµανση, καθώς και οποιοδήποτε διαφηµιστικό υλικό κάνει αναφορά στο πιστοποιηµένο
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη της ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ. Σε αντίθετη
περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση τόσο του ΠΣΣΟ∆ΓΠ όσο και του
ΕΣΣ/ΣΟ∆ΓΠ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος.
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9. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
9.1. Κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ για θέµατα Πιστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να
ασκήσει προσφυγή στον ΕΛΟΤ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής
απόφασης.
9.2. Για την προσφυγή αποφασίζει Τριµελής ∆ιαιτητική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον
Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή πρόσωπο οριζόµενο από αυτόν ως
Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ και εκπρόσωπο του
προσφεύγοντος.
9.3. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής και
εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση
ισχύει η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συµβούλιο Πιστοποίησης.
10. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
10.1. Ο ΕΛΟΤ, το Συµβούλιο Πιστοποίησης, οι κλαδικές /Ειδικές επιτροπές του καθώς και οι
υπάλληλοι και εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΛΟΤ, δεσµεύονται να χειρίζονται τα έντυπα και τις
πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά τη διενέργεια των ∆ιαδικασιών
Πιστοποίησης Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων ως αυστηρώς
εµπιστευτικές.
10.2. Πέραν του ΜΠΕ, ο ΕΛΟΤ δεν διαθέτει σε τρίτους οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά στην
πιστοποιηµένη γεωργική εκµετάλλευση ή σε εµπλεκόµενα µε τη γεωργική εκµετάλλευση πρόσωπα,
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της γεωργικής εκµετάλλευσης ή των προσώπων.
Όταν ο ΕΛΟΤ είναι υποχρεωµένος µε βάση τη νοµοθεσία να διαθέσει εµπιστευτική πληροφορία σε
τρίτους, υποχρεούται να ενηµερώσει προηγούµενα τη γεωργική εκµετάλλευση ή τα πρόσωπα,
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική νοµοθετική απαίτηση.
10.3. Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε την πιστοποιηµένη γεωργική εκµετάλλευση περιέλθει
σε γνώση του ΕΛΟΤ από τρίτες πηγές (π.χ. δηµόσιες αρχές, παράπονο καταναλωτή κλπ) θεωρείται
αυστηρώς εµπιστευτική και ο ΕΛΟΤ τη διαχειρίζεται ως τέτοια.
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11. ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ.
Για τη χορήγηση και διατήρηση του ΠΣΣΟ∆ΓΠ καταβάλλονται στον ΕΛΟΤ τα ακόλουθα κόστη:
Αρχικό Κόστος (ΑΚ): Το Αρχικό Κόστος (ΑΚ) ισούται µε ένα από τα απόλυτα ποσά της
παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της προς
επιθεώρηση επιχείρησης. Καταβάλλεται εφάπαξ στον ΕΛΟΤ µαζί µε την Αίτηση που υποβάλει η
επιχείρηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και δεν
επιστρέφεται ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης και την χορήγηση ή µη του
ΠΣΣΟ∆ΓΠ.
Ετήσιο Kόστος (ΕK): Το Ετήσιο Kόστος (ΕK), ισούται µε ένα από τα απόλυτα ποσά της
παραγράφου 2 του Παραρτήµατος Ι, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της προς
επιθεώρηση επιχείρησης. Αποτελεί το πάγιο ετήσιο κόστος επιθεώρησης και καταβάλλεται
συνολικά τρεις (3) φορές εντός της τριετίας ισχύος του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, µαζί µε το κόστος της πρώτης
επιθεώρησης που διενεργείται εντός του έτους.
Κόστος Επιθεώρησης (ΚΕ): Το Κόστος Επιθεώρησης (ΚΕ) (Προκαταρκτική Αξιολόγηση,
Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης - Α΄ Φάση, Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης - Β΄ Φάση,
Επιθεώρηση Επιτήρησης, Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Ειδική Επιθεώρηση και
Έκτακτη Επιθεώρηση) αποτελείται από το κόστος προετοιµασίας επιθεώρησης, το κόστος
ανθρωποηµερών των επιθεωρητών και το κόστος διαµονής, διατροφής και µετακίνησης των
επιθεωρητών, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 3 του Παρατήµατος. Το κόστος κάθε
επιθεώρησης καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης επιθεώρησης.
Kάθε ηµερολογιακό έτος οι οικονοµικοί όροι, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του
παρόντος Κανονισµού είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε Αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΛΟΤ.

01/00/2008-07-29

Σελίδα 25 από 26

ΑΠΣΟ∆ΓΠ Ε.01

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ

12. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12.1 Ο ΕΛΟΤ µπορεί να υπογράφει συµφωνίες συνεργασίας ή αµοιβαίας αναγνώρισης µε
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις / Φορείς οι οποίοι λειτουργούν Συστήµατα Αξιολόγησης και
Πιστοποίησης Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, σε συµµόρφωση µε τα πρότυπα Agro 2-1
και Agro 2-2 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες IAF/ ΕΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία
οι ανωτέρω Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις / Φορείς δεν είναι διαπιστευµένοι, ο ΕΛΟΤ είναι υπεύθυνος
για την Αξιολόγησή τους σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17021. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται να µην
κοινοποιεί στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις / Φορείς αυτούς έγγραφα σχετικά µε Γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που έχουν κάνει Αίτηση ή τους έχει χορηγηθεί το ΠΣΣΟ∆ΓΠ, χωρίς την
προηγούµενη συµφωνία της γεωργικής εκµετάλλευσης.
3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
13.1 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΣΥ∆
13.1.1 Ο ΕΛΟΤ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το λογότυπο του ΕΣΥ∆ υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
- ο λογότυπος είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στον σχετικό Κανονισµό του ΕΣΥ∆ σχετικά µε τη
χρήση του λογότυπου,
- ο λογότυπος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συσχετίζεται µε τοµέα ο οποίος δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης.
13.1.2 Ο κάτοχος του ΠΣΣΟ∆ δύναται να χρησιµοποιεί το λογότυπο του ΕΣΥ∆ υπό την
προϋπόθεση να µην συσχετίζεται σε καµία περίπτωση µε το προϊόν ή το Σύστηµα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης του κατόχου του ΠΣΣΟ∆ΓΠ, κατά τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι αυτά έχουν
είτε εγκριθεί είτε πιστοποιηθεί από το ΕΣΥ∆, ή µε οποιονδήποτε άλλο παραπλανητικό τρόπο.
14. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Γενικός Kανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί, µερικώς ή συνολικώς, µόνο
κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ.
Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις στις
οποίες έχει χορηγηθεί ΠΣΣΟ∆, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής της γεωργικής
εκµετάλλευσης στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω
αναφερόµενες αλλαγές, ο οργανισµός µπορεί να διακόψει τη χρήση του ΠΣΣΟ∆.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Πρότυπο Πιστοποίησης
AGRO 2-1 & AGRO 2-2
1. ΑΚ Αξιολόγησης/ Πιστοποίησης
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
στη Γεωργική Παραγωγή µε παραγωγούς :
- άνω των 500
- µεταξύ 100-499
- µεταξύ 50-99
- µεταξύ 20-49
- µεταξύ 10-19
- µέχρι 10
2. ΕΚ Αξιολόγησης/ Πιστοποίησης
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
στη Γεωργική Παραγωγή µε παραγωγούς:
- άνω των 500
- µεταξύ 100-499
- µεταξύ 50-99
- µεταξύ 20-49
- µεταξύ 10-19
- µέχρι 10

2641 €
2348 €
2201 €
1760 €
1174 €
880 €

1467 €
1321 €
1174 €
807 €
587 €

440 €

. ΚΕ : (Προκαταρκτικών Επισκέψεων Αξιολόγησης, Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης, Επιθεωρήσεων
Επιτήρησης, Επιθεωρήσεων Επαναξιολόγησης, Ειδικών Επιθεωρήσεων ).
- Ανθρωποηµέρα Επιθεωρητών : Συντονιστής : 205 €
Επιθεωρητής/ Εκπαιδευόµενος Επιθεωρητής/ Τεχνικός
Εµπειρογνώµων : 147 €
- Προετοιµασία της Επιθεώρησης : 352 €
- Έξοδα διαµονής και διατροφής : 73 €./ ηµέρα Επιθεώρησης/ Επιθεωρητή
- Τα έξοδα διαµονής και διατροφής καταβάλλονται όταν η χερσαία απόσταση µεταξύ της έδρας του
ΕΛΟΤ και του προς πιστοποίησης τµήµατος της επιχείρησης υπερβαίνει τα 100 χλµ., είτε σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες τούτο δεν συµβαίνει αλλά συντρέχουν άλλοι αντικειµενικοί λόγοι, είτε σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες το προς πιστοποίησης τµήµα της επιχείρησης ευρίσκεται σε νησί.
Μεταφορικά έξοδα : Για τον ακριβή υπολογισµό τους λαµβάνονται υπόψη :
- Η γεωγραφική θέση των προς πιστοποίηση τµηµάτων της επιχείρησης σε σχέση µε την επιχείρησης
- Το προσφερότερο µέσο µεταφοράς το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την µετακίνηση της οµάδας των
Επιθεωρητών

01/00/2008-07-29

Σελίδα 1 από 1

