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1 Ανηικείμενο
1.1 Ο Γενικόρ Κανονιζμόρ Πιζηοποίηζηρ Πποφόνηυν Βιολογικήρ Γευπγίαρ αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ην ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ γηα ηελ πηζηνπνίεζε
βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία.
1.2 Ο παξψλ Καλνληζκφο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ απνηειεί θείκελν κε ην
νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε πειάηεο πνπ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, θαη εθεμήο ζα
αλαθέξεηαη σο <<ΚΑΝΟΝΗΜΟ>.

2 Παποςζίαζη ηος ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
2.1 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ηδξχζεθε ην 2010 θαη ιεηηνπξγεί κε ηε λνκηθή κνξθή
Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο θαη φπνπ γηα ράξε ζπληνκίαο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ΟΞΤΓΟΝΟ.
Σν ΟΞΤΓΟΝΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα εμήο:
(α) ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο
ψζηε λα θξίλεη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ.
(β) ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ ή/θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή
πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή.
(γ) ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ
θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ Φνξέα κε θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα
ηεξνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θάζε είδνπο πξντφληνο ή/θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο.
(δ) ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα.
(ε) ηε δεκηνπξγία έγθπξνπ, κνλαδηθνχ θαη θνηλά απνδεθηνχ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη ήκαηνο πκκφξθσζεο.
(ζη) ηελ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη δξάζεσλ κε ζηφρν
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε κέζν.
2.2 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, είλαη:
 Ζ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο
 Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 Ζ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
2.3 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ παξέρεη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε φιεο ηηο
ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, δηάζεζεο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο. Οη
ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη θαηαγξάθνληαη ζην ειεγρφκελν έγγξαθν Δ-810 «Σηκνθαηάινγνο
Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο».
2.4 Οη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ
αθνινπζεί ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζηεξίδνληαη:
 ηνπο Καλνληζκνχο 834/2007, 889/2008 θαη 1235/2008 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηηο φπνηεο
πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ησλ ζρεηηθψλ
ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη απαηηήζεηο ησλ
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Καλνληζκψλ απηψλ εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ
παξαγσγή, ηελ παξαζθεπή, ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ.
 ηελ Δζληθή Ννκνζεζία φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη
 ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17065:2012 γηα ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ.
 ηνλ παξφληα θαλνληζκφ
2.5 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ, σο θνξέαο πηζηνπνίεζεο, θέξεη θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη.

3 Γιαπιζηεύζειρ- Δγκπίζειρ
3.1 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηελ αμηφπηζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο
θέξεη:
α) Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - κε Αξρή Διέγρνπ ηνλ Οξγαληζκφ
Πηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ) σο εγθεθξηκέλνο Οξγαληζκφο
Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο κε θσδηθφ θαηαρψξεζεο ζηνλ Καηάινγν
Δγθεθξηκέλσλ Οξγαληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: GR-BIO-14
β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο απφ ην Δζληθφ πκβνχιην δηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17065:2012.

4 Αμεπολητία, Ανεξαπηηζία, Ακεπαιόηηηα
4.1 Ζ νξζή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο, ε ακεξνιεςία θαη
ηζνλνκία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη ζθνπφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη
δηαζθαιίδνληαη απφ ην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλεμάξηεηνπ
πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο.
4.2 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, ν Φνξέαο έρεη επηπιένλ
πηνζεηήζεη ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο:
 Σφζν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ φζν θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο είλαη ειεχζεξνη απφ θάζε
εκπνξηθή, νηθνλνκηθή ή άιιε εμάξηεζε, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο. Γη’ απηφ φινη
νη εξγαδφκελνη, ηαθηηθά ζε εηήζηα βάζε ή έθηαθηα φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ππνβάινπλ δήισζε
ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ-αζπκβηβάζησλ.
 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ δελ εκπιέθεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ
παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία πηζηνπνηεί.
 Οη φξνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε είλαη ίδηνη γηα φινπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά
ηνπο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ή ηε ρνξήγεζε πξνγελέζηεξεο πηζηνπνίεζεο.
 Οη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα ηνπο
πειάηεο ηνπ.
 Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα πηζηνπνίεζε, πξφζσπν ή θνξέαο, έρεη άκεζε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
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 Γηα φινπο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηκνθαηάινγνπο θαη ινηπά ελεκεξσηηθά έγγξαθα ππάξρεη
ειεχζεξε πξφζβαζε γηα θάζε ελδηαθεξφκελν.
4.3 ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ νξζή πξαθηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο,
ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν απνθιεηζηηθά ηελ νξζή εξκελεία
ησλ Πξνηχπσλ, Πξνδηαγξαθψλ ή άιισλ Σππνπνηεηηθψλ Δγγξάθσλ, ησλ Καλνληζκψλ Πηζηνπνίεζεο θαη ηελ
νξζή εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ Πηζηνπνίεζεο.

5 Δμπιζηεςηικόηηηα
5.1 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ εμαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, ζε φια ηα επίπεδα
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν Αλεμάξηεην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Α..Π.), ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ,
Παξαπφλσλ θαη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, θαζψο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ, επζχλνληαη
θαη είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έιζεη
ζηελ αληίιεςε ή πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ σο απζηεξά
εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. πγθεθξηκέλα:
 ην ΟΞΤΓΟΝΟ ρεηξίδεηαη κε απφιπηε ερεκχζεηα θάζε έγγξαθν ή/ θαη πξντφλ πειαηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θαηνρή ηνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεξηερφκελα εγγξάθσλ ή/ θαη ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ
ηπρφλ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Φνξέα ή/ θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ παξακέλνπλ απνιχησο εκπηζηεπηηθά.
 φινη νη επηζεσξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ιεηηνπξγνχλ απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ Φνξέα θαη δεζκεχνληαη απφ δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ
ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη λνκηθά ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζε ηξίην κέξνο, ην
ΟΞΤΓΟΝΟ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε.
Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο
ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηύπσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο.
Σην πιαίζην ηνπ GDPR (General Data Protection Regulation), πξνζσπηθά δεδνκέλα απνηειεί νηηδήπνηε
ζρεηίδεηαη κε έλα ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν άηνκν γηα παξάδεηγκα όλνκα, δηεύζπλζε, δηεύζπλζε email,
δεδνκέλα ηνπνζεζίαο ή δηεύζπλζε IP. Επηπιένλ επαίζζεηα δεδνκέλα, όπσο νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ε
θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ν ζεμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ή ε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο,
ππάγνληαη ζε επηπιένλ πξνζηαζία.
«Υπεύθςνορ Επεξεπγαζίαρ» δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ν «εκηελών ηην επεξεπγαζία» πνπ
επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα είλαη ην ΟΞΥΓΟΝΟ. Υπεύθςνορ πποζηαζίαρ
δεδομένων (“DPO”) είλαη ν Υ.Δ.Π..

5.2 Σν ΟΞΤΓΟΝΟ σο δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ηεξεί δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο θάζε είδνπο
εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο πειαηψλ ηνπ.
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Ο πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηαβίβαζε ζε άιιν ππεύζπλν
επεμεξγαζίαο, αιιά θαη αληίγξαθν ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ, πνπ ην ΟΞΥΓΟΝΟ ζπιιέγεη θαη
επεμεξγάδεηαη.
Ο πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη αληίγξαθν κέξνπο ή όισλ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ επηθνηλσλώληαο
ζηα ζηνηρεία ηνπ ΟΞΥΓΟΝΟ.
Ο πειάηεο έρεη δηθαίσκα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αθξίβεηα ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη θάπνηα από ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα είλαη αλαθξηβή ή ειιηπή λα καο δεηήζεη
ηε δηόξζσζε ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο.
Ο πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ εθόζνλ (α) απηά δελ είλαη
πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο κεηαμύ καο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, (β) απηά ππνβιήζεθαλ
ζε επεμεξγαζία παξάλνκα θαη πέξα από ηνπο ζθνπνύο, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθώο ζηελ παξνύζα θαη
ζηνπο θαλνληζκνύο πηζηνπνίεζεο, (γ) επηβάιιεηαη από ην Νόκν.
Ο πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη (ελ όισ ή ελ κέξεη) ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη λα ελαληησζεί σο πξνο ηε
ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηεο αλάθιεζεο ηεο
ζπγθαηάζεζεο ηνπ θαη ελαληίσζε σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε κε έθδνζε εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο θαη ηε ιύζε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ Οξγαληζκνύ
θαη ηνπ πειάηε.

6 Ανεξάπηηηο ςμβούλιο Πιζηοποίηζηρ
6.1 Σν Αλεμάξηεην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο (Α..Π.) ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ην νπνίν ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Α..Π. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Τ.Γ.Π. ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ησλ
ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ζπκκφξθσζεο, αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο πηζηνπνηεηηθψλ.
6.2 Σν Α..Π. έρεη επίζεο εηζεγεηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα πξνο ην δηνίθεζε ηνπ θνξέα ζηα αθφινπζα
ζέκαηα:
o Πνιηηηθήο ηνπ Φνξέα
o Καλνληζκνί θαη Γηαδηθαζίεο Πηζηνπνίεζεο
o Ακεξνιεςίαο θαη Αληηθεηκεληθφηεηαο
o Γηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
6.3 ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ, ην Α..Π. εμεηάδεη εθηφο άιισλ ηηο πεξηπηψζεηο
αζπκβηβάζησλ θαη ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ ησλ κειψλ θαη ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ,
ην ζχζηεκα θπξψζεσλ, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηα ππνβιεζέληα παξάπνλα θαζψο θαη ελδεηθηηθέο
πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηψλ εληαγκέλσλ ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο.
6.4 Σν Α..Π. δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ, κέζσ ηεο ηζνδχλακεο
αληηπξνζψπεπζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία
ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Φνξέα, δίρσο λα θπξηαξρεί θάπνην απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέξε ή ζπκθέξνληα.
Σα κέιε ηνπ Α..Π. δηαζέηνπλ γλψζε, εξγαζηαθή εκπεηξία, επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ή είλαη ρξήζηεο ησλ
πξντφλησλ πνπ πηζηνπνηεί.
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7 Γιαδικαζία Πιζηοποίηζηρ Πποφόνηυν Βιολογικήρ Γευπγίαρ
Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:
1) ελεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ
2) ππνβνιή αίηεζεο
3) αλαζθφπεζε αίηεζεο
4) ππνγξαθή ζχκβαζεο
5) επηζεψξεζε
6) απφθαζε ζπκκφξθσζεο
7) ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ

7.1 Δνημέπυζη Δνδιαθεπομένυν μέζυ ανηαλλαγήρ πληποθοπιών
Ο ελδηαθεξφκελνο, εξρφκελνο ζε επαθή κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ εκπινπηίδεηαη αξρηθά κε πάζεο θχζεσο
πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε πνπ αθνξνχλ ζηε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη
νπζηψδεο γλψζε απηήο. Έπεηηα, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δθφζνλ
δεηεζεί, απνζηέιινληαη κέζσ έληππεο ή ειεθηξνληθήο κνξθήο φια ηα ζρεηηθά έληππα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ
(θαλνληζκφο πηζηνπνίεζεο, ηηκνθαηάινγνο, εξσηεκαηνιφγηα θ.ν.θ.)
7.2 Αίηηζηρ Ένηαξηρ
7.2.1 Όζνη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην ΟΞΤΓΟΝΟ
αίηεζε έληαμεο. ηα έγγξαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη δεζκεχζεηο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο ηηο νπνίεο νη
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη κε ζπλέπεηα λα ππνγξάςνπλ θαη ζηηο νπνίεο φινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα
δεζκεπζνχλ γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ ηήξεζε φισλ φζσλ αλαθέξνληαη ηφζν ζηηο γεληθέο φζν θαη ζηηο εηδηθέο
δηαηάμεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία.
7.2.2 Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο έληαμεο αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ (αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο θηι).

7.3 Αναζκόπηζη ηηρ Αίηηζηρ και Τπογπαθή ύμβαζηρ
7.3.1 Δθφζνλ ε αίηεζε έληαμεο θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζηαινχλ ζην ΟΞΤΓΟΝΟ, αμηνινγείηαη άκεζα απφ ην
Σκήκα Πηζηνπνίεζεο θαη δηελεξγείηαη έιεγρνο επαιήζεπζεο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ζε εθαξκνγή ηνπ
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Καλνληζκνχ 889/2008. Ο Αμηνινγεηήο θαηαγξάθεη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ επαιήζεπζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ηπρφλ ειιείςεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνχλ. Ο έιεγρνο επαιήζεπζεο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη απφ ηνλ Αμηνινγεηή. Καηά ηελ
αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο δχλαηαη λα δεηεζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξνο πηζηνπνίεζε πξντφληα ή άιια αδηεπθξίληζηα ζέκαηα. Δάλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη
ηειηθά νη πξνυπνζέζεηο θαη ν θάθεινο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αμηνινγεζεί ζεηηθά, ηφηε ππνγξάθεηαη, εληφο ελφο
κελφο κεηά ηελ αίηεζε έληαμεο, ε αληίζηνηρε ζχκβαζε κε ηνλ θνξέα. ην δηάζηεκα απηφ δελ πξνζαξηάηαη ν
ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ.
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7.3.2 Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ήδε εληαγκέλνο ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο θαη επηζπκεί ηελ
αιιαγή θνξέα πηζηνπνίεζεο, έρνληαο πξψηα πξαγκαηνπνηήζεη έγγξαθε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο,
αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
Σν ΟΞΤΓΟΝΟ, ην νπνίν έρεη δερηεί αίηεκα έληαμεο απφ έλαλ επηρεηξεκαηία, δεηά εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΔΠ κε
ηνλ νπνίν ήηαλ ζπκβεβιεκέλνο ν ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίαο, αληίγξαθν ηνπ ηεξνχκελνπ αηνκηθνχ θαθέινπ
ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. Ο "παιηφο" ΟΔΠ νθείιεη λα απνζηείιεη ηνπο
αλσηέξσ θαθέινπο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ εληφο, ην αξγφηεξν, δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ «παιηφ» ΟΔΠ.
Αλ πθίζηαληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο εθθξεκφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ν ΟΔΠ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ
επηρείξεζε θαη ην ΟΞΤΓΟΝΟ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο. Αλ ππάξρεη
δηαθσλία σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηνπ ΟΔΠ θαη ηνπ επηρεηξεκαηία, ν ΟΔΠ νθείιεη λα
απνδέρεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη πξνβεί ζε πξνζθπγή ζηα αξκφδηα
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.
Ο πξνεγνχκελνο ΟΔ&Π νθείιεη λα θάλεη απνδεθηή ηε θαηαγγειία ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο ηνπ αηηνχκελνπ
επηρεηξεκαηία, ην αξγφηεξν, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, εθφζνλ:
α) έρνπλ εμνθιεζεί νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο
φξνπο ηεο θαηαγγειιφκελεο χκβαζεο,
β) ν επηρεηξεκαηίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ηνπ ΟΔΠ,
γ) ν ΟΔΠ δελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηπρφλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ έιεγρν ηνπ
επηρεηξεκαηία,
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα κεηαγξαθεί απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζε άιιν θνξέα
πηζηνπνίεζεο, ε δηαδηθαζία είλαη ίδηα φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έγγξαθε θαηαγγειία
ηεο ζχκβαζεο θαη ν λένο θνξέαο λα δεηήζεη εγγξάθσο αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο επηρείξεζεο.
7.3.3 Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπκβαιιφκελν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν
έρνληαο πξψηα επηζπλάςεη θαη ην λφκηκν έγγξαθν ηεο εμνπζηνδφηεζεο. Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο απνηειεί γηα ηνλ επηρεηξεκαηία εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο πξντφλησλ
βηνινγηθή γεσξγίαο. Κάζε επηρεηξεκαηίαο ζπλάπηεη ζχκβαζε ειέγρνπ κε έλα θαη κφλν Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη
Πηζηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.

7. 4 Δπιθεώπηζη
7.4.1 Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη εηζαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO/IEC 17065, ηηο εηδηθέο
απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή
λνκνζεζία.
7.4.2 Γηα ηελ επηζεψξεζε ζπγθξνηείηαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ε νκάδα επηζεψξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ
ή πεξηζζφηεξνπο επηζεσξεηέο, εηδηθνχο επηζηήκνλεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην κέγεζνο
ηεο πξνο επηζεψξεζε επηρείξεζεο. Οη νκάδεο επηζεψξεζεο ζπγθξνηνχληαη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
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γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο
επηζεψξεζεο.
7.4.3 Ο επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεηαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο θαη ην
πξφγξακκα επηζεψξεζεο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο. Ο Φνξέαο δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία θαη
αληηθεηκεληθφηεηα ησλ επηζεσξεηψλ, σζηφζν ν πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ
αληηθαηάζηαζε κέινπο ή/ θαη κειψλ ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, ζηνηρεηνζεηψληαο
ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ κε εχινγα επηρεηξήκαηα, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηζεψξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζηθή
ζπκπεξηθνξά, ηε δένπζα επαγγεικαηηθή κέξηκλα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο
αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο. Σα εχινγα απηά επηρεηξήκαηα πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
παξαηεξείηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ (φπσο φηαλ θάπνην κέινο ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο ππήξμε ζην
παξειζφλ εξγαδφκελνο ηνπ επηζεσξνχκελνπ ή παξείρε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο), θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο
πξνηεξαίαο θαθήο ζπκπεξηθνξάο.
7.4.4 Δάλ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί, δχλαηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο ζχκβνπινο, ν
νπνίνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη
εηζαγσγήο. Ο ζχκβνπινο ζα παξίζηαηαη σο παξαηεξεηήο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο
επηζεψξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ
επηζεσξεηή πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε κε
επηηξεπφκελσλ νπζηψλ (βιέπε ελφηεηα 9 ηνπ παξφληνο).
7.4.5 ηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ επηζεψξεζε εληνπηζζνχλ κε ζπκκνξθψζεηο ν πειάηεο θαιείηαη λα
θαηαζέζεη ηα πηζαλά ζρφιηα ηνπ θαη λα πεξηγξάςεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί εληφο
θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ.
7.4.6 Ο επηζεσξεηήο δίλεη ζηνλ πειάηε αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςηψλ. Όια ηα πξαθηηθά
ειέγρνπ ή/θαη δεηγκαηνιεςίαο ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα ηα ζπλππνγξάςεη. Σηελ πεξίπησζε πνπ
δηαηππώλνληαη αληηξξήζεηο ή/θαη επηθπιάμεηο από ηνλ επηρεηξεκαηία ην ΟΞΤΓΟΝΟ νθείιεη λα εμεηάδεη εληόο
πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ή θαη ηνλ θαιεί εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ
λα θαηαζέζεη ηπρόλ ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά.
7.4.7 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο, ν Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο παξαδίδεη ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο
ηα πξαθηηθά ηεο επηζεψξεζεο θαη νη Αμηνινγεηέο εμεηάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο επηζεψξεζεο, αμηνινγνχλ θαη
εθδίδνπλ απφθαζε ζπκκφξθσζεο.
7.5 Απόθαζη ςμμόπθυζηρ
7.5.1 Ζ απφθαζε εθδίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο (ηνπο Αμηνινγεηέο), ην
νπνίν δε ζπκκεηείρε ζηνλ επηηφπην έιεγρν αμηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ πειάηε. Σν Σκήκα Πηζηνπνίεζεο,
νθείιεη λα επηβεβαηψζεη ηελ νινθιήξσζε ή ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, είηε κέζσ
κηαο λέαο επηζεψξεζεο ζηε κνλάδα, είηε κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα απνζηείιεη ν πειάηεο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ.
7.5.2 Ζ απφθαζε ζπκκφξθσζεο, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ επηρεηξεκαηία απφ ην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο.
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7.6 Υοπήγηζη και Ιζσύρ Πιζηοποιηηικού Πποφόνηορ και Αποδεικηικού Δγγπάθος
7.6.1 Πηζηνπνίεζε λνείηαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Καλνληζκνχ
889/2008, κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κεηξψνπ Οξγαληζκψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο θαη
επηρεηξήζεσλ (ΖΒΓ) ηεο αξηζ. ΤΑ 2289/161795/19.12.2014, κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο
εληαγκέλεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο
12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπο.
7.6.5 Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο ην επηζπκεί κπνξεί παξάιιεια λα αηηεζεί γηα έθδνζε βεβαίσζεο ζπκκφξθσζεο θαη
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο, πεηζαξρηθέο θαη άιιεο εθθξεκφηεηεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο
βεβαίσζεο, φπσο απνηέιεζκα αλάιπζεο δείγκαηνο, έλζηαζε, πξνζθπγή, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ιακβάλεη ηε
Βεβαίσζε πκκφξθσζεο κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε είλαη εληαγκέλε ζην ζχζηεκα
ειέγρνπ θαη ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλ. (ΔΚ) 834/ 2007 & (ΔΚ) 889/ 2008 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. ηελ ελ
ιφγσ βεβαίσζε δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη.
7.6.6 Κάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην
Σκήκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα γηα νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ή ηεο ζεηξάο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ:
 αιιαγή ηδηνθηεζίαο ή έδξαο ηεο επηρείξεζεο,
 αιιαγή ππεπζχλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ή/θαη ηελ απνδέζκεπζε ησλ
πξντφλησλ,
 αιιαγή ηνπνζεζίαο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξνζζήθε
λέαο θαηεγνξίαο πξντφλησλ,
 αίηεκα γηα αχμεζε ηεο εθηηκψκελεο πηζηνπνηεκέλεο πνζφηεηαο ή παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ
 άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαηά πεξίπησζε.
Ο εληνπηζκφο, θαηά ηε δηάξθεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ή έθηαησλ αηθληδηαζηηθψλ επηζεσξήζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ
ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ Δ.Κ. 834/2007
θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ελεκεξψζεθε ην ΟΞΤΓΟΝΟ, απνηειεί αηηία γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ.
7.6.7 Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Φνξέα θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο
πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
7.6.8 Σα ρνξεγνχκελα απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ πηζηνπνηεηηθά θαη απνδεηθηηθά έγγξαθα ηζρχνπλ ζε φια αλεμαηξέησο
ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ΟΞΤΓΟΝΟ δελ είλαη ππεχζπλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηεο ρψξεο
δελ αλαγλσξίδνπλ ή αλαγλσξίδνπλ ελ κέξεη ηα ρνξεγεζέληα πηζηνπνηεηηθά.

8 Γιαηήπηζη Πιζηοποιηηικού Πποφόνηορ
8.1 Ζ επηηήξεζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξντφληνο θαη ηνπ
απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Καλ.(ΔΚ) 834/2007 πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή ηήξεζε απφ ηνλ
επηρεηξεκαηία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, εμαζθαιίδεηαη
κε ηε δηελέξγεηα ησλ εμήο
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1) Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο
2) Αηθληδηαζηηθέο επηζεσξήζεηο

Ππογπαμμαηιζμένερ Δπιθευπήζειρ
8.2 Ζ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ε λνκνζεζία επηβάιιεη, ζεσξείηαη νπζηαζηηθή
πξνθεηκέλνπ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξντφληνο λα ραίξεη ηζρχο θαη δηαξθείαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ινηπφλ
ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ, ην ΟΞΤΓΟΝΟ πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο εληφο ηεο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ, ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κνλάδα δσηθήο παξαγσγήο εληφο
ηεο παξαγσγηθήο πεξηφδνπ ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κνλάδα παξαζθεπήο εληφο ηεο παξαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ.
Οη επηζεσξήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έλαλ ή παξαπάλσ επηζεσξεηέο. ε θάζε πεξίπησζε νη
επηζεσξεηέο δηαζέηνπλ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν αλάινγν ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο,
εκπεηξία, εμεηδίθεπζε θαη γλψζεηο επί ησλ λνκνζεηεκάησλ. Σν πξφγξακκα αιιά θαη ηα/ην νλφκαηα/φλνκα ησλ
επηζεσξεηψλ αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη εγθαίξσο εηο γλψζε επί ησλ
επηζεσξεηψλ πνπ ζα παξαβξεζνχλ αιιά θαη επί ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεψξεζεο θαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ελδερνκέλσο ελζηάζεηο επί απηψλ. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο δηεμάγνληαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα ειέγρσλ θαζνξίδεηαη ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ εηήζην πιήξε
θπζηθφ έιεγρν ζε θάζε εληαγκέλε επηρείξεζε ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο, ην ΟΞΤΓΟΝΟ νθείιεη λα
δηελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθέο επηζθέςεηο ειέγρνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζπκβεβιεκέλσλ κε απηνχο επηρεηξεκαηίεο αλά δξαζηεξηφηεηα. Ο εηήζηνο πιήξεο θπζηθφο έιεγρνο ή/θαη ν
ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη αηθληδηαζηηθφο.

Αιθνιδιαζηικέρ Δπιθευπήζειρ
8.3 Δθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ν θνξέαο πξαγκαηνπνηεί θαη αηθληδηαζηηθέο επηηφπηεο
επηζεσξήζεηο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%. επί ησλ ζπκβεβιεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ θαηά ηηο νπνίεο είλαη
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Δπηρεηξεκαηία.
8.4 Ζ αηθληδηαζηηθή επηζεψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηνπ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. ηελ επηζεψξεζε ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν κέξε
(επηζεσξεηήο–επηρείξεζε) φια ηα ζρεηηθά πξαθηηθά επηζεψξεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Ζ κε παξνπζία ή/θαη ε κε
ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ απφ ηελ επηρείξεζε απνηειεί άξλεζε ειέγρνπ θαη απνηειεί αηηία γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ.
8.5 Δπηπιένλ αλάγθε γηα αηθληδηαζηηθή επηζεψξεζε είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη εθφζνλ:
 γίλνπλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη παξαζθεπήο πξντφλησλ βηνινγηθήο
γεσξγίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο,
 ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία (φπσο π.ρ. θαηαγγειίεο, παξάπνλα πειαηψλ,
παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θ.ι.π.).

9 Γείγμαηα και Υειπιζμόρ Γειγμάηυν
9.1 Οη δεηγκαηνιεςίεο γηα εξγαζηεξηαθή αλάιπζε γίλνληαη κε βάζε ην θαηαξηηζζέλ πιάλν δεηγκαηνιεςίαο απφ
ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε θαη αλίρλεπζε κε επηηξεπφκελσλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία
νπζηψλ, επί ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θπηηθήο & δσηθήο πξνέιεπζεο, θπηηθψλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ,
εδάθνπο, δσνηξνθψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξεκαηηψλ. Σα θξηηήξηα βάζε ησλ
νπνίσλ θαηαξηίδεηαη ην πξφγξακκα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ είλαη ε επηθηλδπλφηεηα, ην κέγεζνο θαη ε ηνπνζεζία ηεο
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κνλάδαο, ην είδνο, ην ηζηνξηθφ θαη ηα θξίζηκα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη νη θαηαγγειίεο ησλ
θαηαλαισηψλ.
9.2 Απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ιακβάλνληαη δχν δείγκαηα, ην δείγκα θαη ην αληίδεηγκα,
ηα νπνία απνζηέιινληαη ζην Φνξέα, ν νπνίνο θαη πξνσζεί ην δείγκα γηα αλάιπζε.
9.3 Οη αλαιχζεηο εθηεινχληαη απφ εξγαζηήξηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ
Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ηα δε απνηειέζκαηά ηνπο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ πκβαιιφκελν.
9.4 ε πεξίπησζε πνπ γηα νηνλδήπνηε ιφγν ν ζπκβαιιφκελνο δε κπνξεί ή δε ζέιεη λα παξαβξεζεί, ή δελ
θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζθιεζεί ζηελ δηελέξγεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ λα ήηαλ
παξψλ θαη αθνινπζείηαη ε ζπλήζεο δηαδηθαζία κε φηη απηή πξνβιέπεη θαη ζπλεπάγεηαη.
9.5 Σν αληίδεηγκα παξακέλεη ζηελ θαηνρή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δεηείηαη απφ ηνλ
ζπκβαιιφκελν γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ επί ηνπ δείγκαηνο. Γηαηεξείηαη γηα δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ζπκβαιιφκελν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο επί ηνπ
δείγκαηνο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θχζε ηνπ δείγκαηνο ή ε δξαζηηθή νπζία πνπ δηεξεπλάηαη, ην επηβάιινπλ, ην
αληίδεηγκα δηαηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 30 εκεξψλ θαη εηδνπνηείηαη πξνο ηνχην ν
ζπκβαιιφκελνο.
9.6 Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γλσζηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ζηνλ
επηρεηξεκαηία, νπσζδήπνηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληζηνχλ κε ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα, παξέρνληαο ηνπ
ην δηθαίσκα έλζηαζεο.
9.7 ηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεχνληαη κε επηηξεπφκελα πξντφληα θαη νπζίεο ζε έλα αγξνηεκάρην ελφο
επηρεηξεκαηία, ην ΟΞΤΓΟΝΟ πξνβαίλεη ζε έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ πξφθεηηαη γηα ρξήζε απφ ηελ
πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηία ή επηκφιπλζε. Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνθχςεη φηη ε αλίρλεπζε νθείιεηαη ζε ρξήζε
κε επηηξεπφκελσλ νπζηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ηφηε επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζε φια ηα
αγξνηεκάρηα ζηα νπνία θαιιηεξγείηαη ην ίδην θπηηθφ είδνο.
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο έλζηαζεο, φπνπ ν ζπκβαιιφκελνο ακθηζβεηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο
αλάιπζεο, θαη εθφζνλ ε αληρλεπζείζα κε ηελ πξψηε αλάιπζε απαγνξεπκέλε νπζία ην επηηξέπεη, απνζηέιιεηαη
γηα αλάιπζε ην αληίδεηγκα. Ο ζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα αηηεζεί θαηά ηελ έλζηαζε ε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ηνπ
αληηδείγκαηνο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιν εξγαζηήξην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγν εξγαζηήξην
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ην πεδίν δηαπίζηεπζήο ηνπ
θαιχπηεη ηελ θαηεγνξία ηνπ ηξνθίκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αληρλεπζείζα νπζία, εηδάιισο απνζηέιιεηαη γηα
αλάιπζε ζην ίδην εξγαζηήξην. Ζ αλάιπζε ηνπ αληηδείγκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ
ζπκβαιιφκελν ην ζρεηηθφ θφζηνο, ην νπνίν θαη επηζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
αληηδείγκαηνο ηνλ δηθαηψζνπλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ αληηδείγκαηνο αληρλεπζνχλ
απαγνξεπκέλεο νπζίεο πνπ δελ είραλ αληρλεπζεί θαηά ηελ πξψηε αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο, ην εξγαζηεξηαθφ
εχξεκα ζεσξείηαη νξηζηηθφ θαη επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα θπξσηηθά κέηξα.
Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, δχλαηαη λα δηελεξγεζεί δεηγκαηνιεςία απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζε
φια ηα αγξνηεκάρηα ηνπ επηρεηξεκαηία ζηα νπνία θαιιηεξγείηαη ην ίδην θπηηθφ είδνο, κε πιεξσκή ηνπ θφζηνπο
ησλ αλαιχζεσλ απφ ηνλ κε ζπκκνξθνχκελν επηρεηξεκαηία, πξνθαηαβνιηθά.
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Πξνθεηκέλνπ ην ΟΞΤΓΟΝΟ λα αμηνινγήζεη εάλ ε αλίρλεπζε ησλ απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ νθείιεηαη ζε
επηκφιπλζε αμηνινγεί ηα παξαθάησ ζηνηρεία.
 Σν είδνο ησλ γεηηνληθψλ θαιιηεξγεηψλ
 Σν είδνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αληρλεχζηκσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ
 Σν ρξφλν δεηγκαηνιεςίαο
 Σελ επαξθή αηηηνιφγεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη
 Σελ επάξθεηα ησλ δεισζέλησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ απνθπγήο θηλδχλσλ επηκφιπλζεο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 63 ηνπ Καλνληζκνχ 889/2008
ηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεχνληαη ζε έλα αγξνηεκάρην κε επηηξεπφκελα πξντφληα θαη νπζίεο ζε ηηκέο
κεγαιχηεξεο ησλ κεγίζησλ επηηξεπφκελσλ ζε ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηηκψλ ππνιεηκκάησλ (MRL) ή ε ρξήζε
ηνπο απαγνξεχεηαη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα, ην ΟΞΤΓΟΝΟ νθείιεη λα
ελεκεξψλεη άκεζα θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, κεηά ηελ έθδνζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, ηελ νηθεία
ΓΑΟΚ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ε ειεγρφκελε εθκεηάιιεπζε κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηελ
Αξκφδηα Αξρή θαη ηελ Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ ΤΠΑΑΣ.
9.8 Ζ φιε δηαδηθαζία απφ ηε δεηγκαηνιεςία κέρξη θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ θαη ε εγθπξφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ.

10 Υπήζη Πιζηοποιηηικού Πποφόνηορ και ήμαηορ ζςμμόπθυζηρ
10.1 Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο βεβαηψλεη φηη έλα πξντφλ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλ.(ΔΚ)
834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
10.2 Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο είλαη ην βαζηθφ θαη αλαγθαίν έγγξαθν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ
πξάμεσλ.
10.3 Ο θάηνρνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απηφ σο αθνινχζσο:
1. Γηα λα απνδείμεη φηη ηα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλ.(ΔΚ) 834/2007 θαη
889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
2. Με ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε δηαζχξεη θαη λα κελ ππνλνκεχεη ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ θαη λα κελ
πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή δειψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ε νπνία κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο παξαπιαλεηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή ή κε επηηξεπφκελε. Ζ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή ή
ε κε επηηξεπφκελε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ζπληζηνχλ θχξηα κε ζπκκφξθσζε πνπ επηθέξεη ηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
3. Όηαλ ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγνξαπσιεζίεο, ηφηε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη
απφ επίζεκν θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
α. ν αγνξαζηήο, ε νλνκαζία θαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο
β. ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην
ζηάδην ηεο πηζηνπνίεζεο.
10.4 ε νπνηαδήπνηε πξνβνιή ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξντφληνο, ν πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα
ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Άδεηα Υξήζεο ήκαηνο. Δπίζεο, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη
ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζε φια ηα έγγξαθα/έληππα, ζέζεηο θαη
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δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εθαξκφδεη ηελ θείκελε λνκνζεζία. θαη έρεη ιάβεη Άδεηα Υξήζεο
ήκαηνο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ.
10.5 Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ζπκκφξθσζεο ηνπ Φνξέα ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε εηδηθέο απαηηήζεηο γηα
ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο, λνκνζεζίεο θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
10.6 Σν ήκα πκκφξθσζεο ζα ηνπνζεηείηαη ζε δηαζηάζεηο αλαινγηθέο σο πξνο ην παξαθάησ ππφδεηγκα.

10.7 Ο ινγφηππνο ηνπ ήκαηνο πκκφξθσζεο ηνπ Φνξέα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ
επξσπατθφ θσδηθφ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: GR-BIO-14
10.8 Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε επηζπκεί ν πειάηεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζα πξέπεη
λα επηθνηλσλεί κε ην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Σν ελ ιφγσ ζήκα ην πξνκεζεχνληαη νη πειάηεο απφ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ην ζήκα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε ειεθηξνληθή
κνξθή (e-mail ή cd).
10.9 Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο θαη ην ζήκα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ:
 είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα,
 αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απνλεκήζεθε θαη ρνξεγήζεθε,
 δελ πξέπεη λα αλαπαξάγνληαη θαη λα δεκνζηεχνληαη παξά κφλν ζην ζχλνιφ ηνπο.
10.10 ηελ επηζήκαλζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 θαη ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ ζήκαηνο
αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αληηζηνίρσο. Σα ελ ιφγσ ζήκαηα ηα πξνκεζεχνληαη νη
πειάηεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (e-mail ή cd).
10.11 Ο πειάηεο δεζκεχεηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο
ηζρχνο ηνπ ή κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απαίηεζε ηνπ Φνξέα.

11 Γιακοπή από ηο ύζηημα Πιζηοποίηζηρ ηος ΟΞΤΓΟΝΟ
11.1 Ο πειάηεο έρεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ην δηθαίσκα εάλ επηζπκεί λα απνπνηεζεί ηεο ρξήζεο ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Καλ.(ΔΚ) 834/2007 θαη λα
δηαθφςεη απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 834/2007. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ην αίηεκα ηνπ ζην Φνξέα, λα επηζηξέςεη ηα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα ζε ηζρχ θαη ηε
ζχκβαζε φπσο θαη λα εμνθιήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
11.2 Αληίζηνηρα ν Φνξέαο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο ηε ζχκβαζε, φηαλ:
α) ν επηρεηξεκαηίαο δελ έρεη εθπιεξψζεη ή δελ είλαη ζπλεπήο κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο
β) ν επηρεηξεκαηίαο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε
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12 Τποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλόμενυν επισειπήζευν
Ο ζπκβεβιεκέλνο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο φπσο:
 Γειψλεη ππεχζπλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.1599/1996 φηη ηα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη ε δήισζε
κε ηελ πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη πιήξε θαη αιεζή
 Να εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ θαλνληζκψλ κεηά ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
ηνπο (Καλ. (ΔΚ) 834/2007 & 889/2008).
 Να ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
 Να ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο.
 Να εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
 Να ηεξεί φιεο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ) θαη λα
δέρεηαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
 Να ελεκεξψλεη ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ άιισλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ηξνθίκσλ.
 Να θνηλνπνηεί άκεζα θαη εγγξάθσο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο.
 Να εθαξκφδεη εληφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ
εληνπίδνληαη θαη λα παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζην ΟΞΤΓΟΝΟ.
 Να παξέρεη ζην ΟΞΤΓΟΝΟ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επηζεψξεζε θαη πξφζβαζε
ζε φια ηα κέξε ηεο κνλάδαο θαη ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ζηα ζρεηηθά
απνδεηθηηθά έγγξαθα.
 Να παξέρεη ζε αληηπξνζψπνπο απφ ην Φνξέα Γηαπίζηεπζεο θαη ηνλ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ αλεκπφδηζηε
πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξά ζην πεδίν πηζηνπνίεζεο θαη ζηα αξρεία ηνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε
εηδνπνίεζε αλ θξηζεί ζθφπηκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο απηψλ.
 Να παξεπξίζθεηαη θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ν ίδηνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ ζηελ επηρείξεζε.
 Να ζπλππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. Ζ άξλεζε
ζπλππνγξαθήο ησλ εληχπσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ζεσξείηαη σο άξλεζε ειέγρνπ.
 Να κε ρξεζηκνπνηεί θαηά ηξφπν κε λφκηκν ή παξαπιαλεηηθφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ηνπ ρνξεγεί ην
ΟΞΤΓΟΝΟ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη φηη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
ηελ πεξίπησζε δε, πνπ ν αλσηέξσ ηξφπνο ρξήζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο πξνθαιέζεη
νπνηαδήπνηε βιάβε ή δπζθήκηζε ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, ν επηρεηξεκαηίαο ζα ππνπίπηεη ζε θπξψζεηο.
 Να δηαηεξεί θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ παξάγεη ν ίδηνο, κε
αλαθνξά ζην ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. Αλ ην ΟΞΤΓΟΝΟ δηαπηζηψζεη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη είηε ζε απηφλ είηε ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
 Να δειψλεη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο κφλν ηα πξντφληα πνπ πηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε
ηνπο Καλ (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008.
 Να ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ππφ κνξθή κεηξψνπ φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ)
834/2007 θαη 889/2008 θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
 Να ηεξεί αξρεία γηα ηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο πνπ δέρεηαη, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα πνπ αθνξνχλ νη θαηαγγειίεο θαη ηα παξάπνλα.
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 Να δηαθφπηεη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηφζν ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο φζν
θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πεξηέρεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηά θαη επηζηξέθεη φια ηα
πξσηφηππα έγγξαθα ηεο πηζηνπνίεζεο ζην ΟΞΤΓΟΝΟ.
 Να θαηαβάιεη εηεζίσο ην θφζηνο ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ.
 Οθείιεη λα θαηαζέηεη ζην ΟΞΤΓΟΝΟ πξφγξακκα παξαγσγήο θπηηθψλ πξντφλησλ αλά αγξνηεκάρην.

13 Γικαιώμαηα ηυν ζςμβαλλόμενυν επισειπήζευν
Ο ζπκβεβιεκέλνο επηρεηξεκαηίαο έρεη ην δηθαίσκα λα:
 δεηήζεη αηηηνινγεκέλα, έσο 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο πξνγξακκαηηζκέλνπ
επηηφπηνπ ειέγρνπ, ηελ αιιαγή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν επηηφπηνο
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην λφκηκα πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν αίηεκα ηνπ ηθαλνπνηείηαη
εθφζνλ απηφ θξηζεί εθηθηφ απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ.
 δεηήζεη αηηηνινγεκέλα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη.
Σν αίηεκα απηφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ή θαηά ηε δηαδηθαζία
θαζνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ (βιέπε ελφηεηα 7.4.4).
 δεηήζεη ηελ επηβεβαίσζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο, ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ.
 ιακβάλεη γλψζε ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαη αθνξά
ηε κνλάδα ή ηα παξαγφκελα απφ απηή πξντφληα.
 θαηαγξάθεη ηηο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ ζ’ φια ηα έληππα ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ πνπ ζπλππνγξάθεη.

14 Τποσπεώζειρ – Δςθύνερ ηος ΟΞΤΓΟΝΟ
Σν ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ:
 Σεξεί θαη εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηηο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
 Σεξεί θαη εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
 Γηελεξγεί έλαλ ηνπιάρηζηνλ επηηφπην πιήξε έιεγρν ζηελ επηρείξεζε αλά έηνο, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο
θαη αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο.
 Πξαγκαηνπνηεί επηζεσξήζεηο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην.
 Οη επηζεσξεηέο ηνπ θαηέρνπλ θαηάιιειε επηζηεκνληθή κφξθσζε, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, ειέγρνληαη,
αμηνινγνχληαη θαη εθπαηδεχνληαη απφ ηνλ Φνξέα θαζψο θαη δίδεηαη ε απαξαίηεηε θαζνδήγεζε.
 Δμαζθαιίδεη εληαίν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ
θαλνληζκψλ.
 Λεηηνπξγεί κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ
 Γηαβηβάδεη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ έθαζηνπ έηνπο ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Καλ (ΔΚ) 834/2007, ηα
θάησζη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξνεγνχκελν έηνο:
α) κέρξη ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο
θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ζηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 92γ ηνπ Καλνληζκνχ 889/2008.
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β) κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θαηάινγν ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην ζχζηεκα έιεγρνπ, θαζψο θαη
ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο.
γ) κέρξη 31 Μαξηίνπ ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ
δ) κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο, ηελ απνζηνιή φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρεία ησλ άξζξσλ 92ζη θαη 93 ηνπ Καλνληζκνχ 889/2008
ε) θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
 Δλεκεξψλεη άκεζα ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα
φπσο γηα παξάδεηγκα ηξνπνπνίεζε ζην νξγαλφγξακκα, αιιαγή έδξαο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θ.η.ι.
 Τπνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη αληαιιάζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνζηέιινληαο
αληίγξαθν ηνπ ηεξνπκέλνπ αηνκηθνχ θαθέινπ ζε πεξίπησζε επηινγήο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία δηαθνξεηηθνχ
ΟΔ&Π ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ.
 ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Καλ. 834/20017 θαη ηνπ άξζξνπ 92ε ηνπ 889/2018, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ην
νπνίν δηθαηνινγείηαη δεφλησο απφ ηελ αλάγθε εγγχεζεο ηεο παξαγσγήο πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ
θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, ν νξγαληζκφο αληαιιάζεη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο κε ηηο αξκφδηεο
αξρέο θαη ηνπο άιινπο θνξείο ειέγρνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθείσλ ειέγρσλ ηνπ. Ο νξγαληζκφο
κπνξεί επίζεο λα αληαιιάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία.
 Δλεκεξψλεη ηελ επηζεσξνχκελε επηρείξεζε γηα ηελ εκεξνκελία, ην πξφγξακκα θαη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο
ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο.
 Δπηβάιεη θπξψζεηο ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθαξκφδνληαη νη
απαηηήζεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
 Παξέρεη επίζεκα απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη:
-Ζ ηήξεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλ.(ΔΚ) 834/2007, Καλ.(ΔΚ) 889/2008 θαη Καλ.(ΔΚ)
1235/2008, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (α’) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΤΑ αξηζκ.2543/103240/03-10-2017 ηνπ
ΤΠΑΑ&Σ, θαη
-Ζ ζήκαλζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ σο βηνινγηθά, ε νπνία γίλεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο
Καλ.(ΔΚ)834/2007, Καλ.(ΔΚ)889/2008 θαη Καλ.(ΔΚ) 1235/2008 θαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, φπσο
ηξνπνπνηνχληαη θαη ηζρχνπλ.
 Δλεκεξψλεη ηελ ΖΒΓ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ΤΑ αξηζ.2289/161795, (ΦΔΚ 3464/2014, Β΄) φπσο θάζε θνξά ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη.
Σν ΟΞΤΓΟΝΟ δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ εγεξζνχλ απαηηήζεηο γηα επζχλε ιφγσ δεκηψλ απφ
ειαηησκαηηθά πξντφληα ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο.

15 Μη ςμμοπθώζειρ και Κςπώζειρ
15.1 Μη ζςμμόπθυζη: ε απνηπρία ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 834/07 θαη 889/08 θαη ηεο
ΚΤΑ 245090/2006 ΤΑ αξηζκ.2543/103240/03-10-2017, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, απφ έλαλ επηρεηξεκαηία
εληαγκέλν ζην χζηεκα Διέγρνπ. Οη κε ζπκκνξθψζεηο δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ην βαζκφ ησλ επηπηψζεψλ
ηνπο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ Καλνληζκψλ θαη ΚΤΑ ζε:
 Απιέο κε ζπκκνξθψζεηο: απιή απόθιηζε ήζζνλνο ζεκαζίαο
 Κχξηεο κε ζπκκνξθψζεηο: παξαηππία/παξάβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία
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Σε πεξίπησζε έθδνζεο απόθαζεο κε ζπκκόξθσζεο γηα έλα επηρεηξεκαηία από ην ΟΞΥΓΟΝΟ, ην ΟΞΥΓΟΝΟ
πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο θπξώζεσλ. Σηελ απόθαζε θπξώζεσλ αλαγξάθνληαη επίζεο νη
θπξώζεηο πνπ ζα επηβιεζνύλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα θάζε δηαπηζησζείζα πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο.
Υπνηξνπή λνείηαη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο κε ζπκκόξθσζεο εληόο δύν (2) εηώλ από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή
δηαπηζηώζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. Επίζεο, αλ ν επηρεηξεκαηίαο απνηύρεη λα πινπνηήζεη
ηηο δηνξζώζεηο ή/θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, απηό ζεσξείηαη
ππνηξνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κε ζπκκόξθσζεο θαη επηβάιινληαη νη αληίζηνηρεο θπξώζεηο.
15.2 Γηα ηελ αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Κπξψζεσλ, ην ΟΞΤΓΟΝΟ έρεη θαηαξηίζεη πιήξε θαη
αλαιπηηθφ θαηάινγν Παξαβάζεσλ θαη Κπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν θαηάηαμεο ησλ κε
ζπκκνξθψζεσλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.
15.3 Απλέρ μη ζςμμοπθώζειρ
15.3.1 Απνθιίζεηο, είλαη κε ζπκκνξθψζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηνλ Φνξέα θαη ηηο
Αξκφδηεο Αξρέο Δπνπηείαο θαη Δπίβιεςεο θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,
ειέγρνπο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Οη δηελεξγνχληεο ηνλ έιεγρν θαηαγξάθνπλ ηηο δηαπηζησζείζεο απνθιίζεηο ζην
πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη απαηηνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο εληφο απζηεξά θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ψζηε λα αλαηξνχληαη ηα αίηηα πνπ ηηο
πξνθάιεζαλ.
15.3.2 ηελ πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο απφθιηζεο απφ ηνλ ίδην επηρεηξεκαηία εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή
ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ επηβαιιφκελσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ηφηε ε απφθιηζε ινγίδεηαη σο παξαηππία θαη ηφηε:
 ην ΟΞΤΓΟΝΟ δε ρνξεγεί πηζηνπνίεζε, δελ εθδίδεη θακία βεβαίσζε ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο
θνηλνηηθήο ή/θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαη επαλεθθηλείηαη ε πεξίνδνο κεηαηξνπήο κεηά απφ ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη ελεκεξψλεη παξάιιεια ηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή.
 εάλ ν επηρεηξεκαηίαο ήδε δηαζέηεη πηζηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ, ηελ αλαθαιεί
άκεζα, ηα δε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ππνβηβάδνληαη ζηάδην θαη εθφζνλ έρνπλ ηεζεί ζε εκπνξία, ν
επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχληαη λα απνζχξεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο
ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο πειάηεο ηνπ.

15.4 Κύπιερ μη ςμμοπθώζειρ
15.4.1 Παξαηππίεο, είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνηπρία ηνπ ειεγρφκελνπ επηρεηξεκαηία λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλ. (ΔΚ) 834/2007 θαη 889/2008 θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ
245090/2006 ΤΑ 2543/103240/03-10-2017. Οη ελ ιφγσ κε ζπκκνξθψζεηο δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο
θαη δφιηεο πξάμεηο, δελ έρνπλ παξαηεηακέλα ή/θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία,
αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ.
15.4.2 Παξαβάζεηο, είλαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ έρνπλ θαηαθαλείο, παξαηεηακέλεο θαη δηαξθείο επηπηψζεηο,
πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ θαη
νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη κε πξφζεζε πξάμεηο ηνπ ειεγρφκελνπ επηρεηξεκαηία.
15.4.3 Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρσλ δηαπηζησζνχλ θαη θαηαγξαθνχλ παξαηππίεο ή παξαβάζεηο ηεο θείκελεο
θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζε εθαξκνγή ηνπ Άξζξ. 11 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΣΙΣΛΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΚΩΔΙΚΟ: ΚΑΝ-02
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ: ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΓΚΡΙΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΔΟΗ: 9η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ & ΕΓΚΡΙΗ: 02/01/2019

ελίδα 18 από 20

245090/2006 νθείιεη λα απνζηείιεη άκεζα ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή θαη πξνβαίλεη άκεζα
ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, Όηαλ θαηαγξαθνχλ κε ζπκκνξθψζεηο, νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη θαηά
πεξίπησζε ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ, είλαη:
 κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε δηαπηζησζείζα
παξαηππία ή παξάβαζε
 αλαζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή/θαη ηεο άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ή/θαη ησλ εζληθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ
 αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή/θαη ηεο άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ή/θαη ησλ εζληθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ
 εηζήγεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ππνβηβαζκφ ηνπ ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο ζε αγξνηεκάρηα, δψα ηεο
εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία αμηνινγεί θαη πξνσζεί ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηελ Αξκφδηα Αξρή.







Πξνεηδνπνίεζε (ΠΡ)
Τπνβηβαζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξντφληνο (ΤΠΠ)
Τπνβηβαζκφο ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο αγξνηεκαρίνπ(σλ) (ΤΠΑ) ή δψσλ (ΤΠΕ):
Μεξηθή αλαζηνιή ηεο Πηζηνπνίεζεο (ΜΑΠ)
Αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο (ΑΠ)
Αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο (ΑΝΠ)

15.4.4 Καηά ηελ αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο απαγνξεχεηαη ζηελ επηρείξεζε ε εκπνξία φισλ ησλ πξντφλησλ κε
αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απφ έμη (6) έσο δψδεθα (12) κήλεο,
ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
Ζ αλαζηνιή ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ζηνλ πειάηε, θαη
θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απφ ηνλ πειάηε γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο. ηελ
πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο, ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ππνβνιήο δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηνπ πειάηε δχλαηαη λα δηαθέξεη, ιφγσ ηεο αηηίαο πνπ ηελ πξνθαιεί. ε φιε ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο απαγνξεχεηαη ζηνλ πειάηε θάζε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφληνο θαζψο θαη ε
δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην ήκα πκκφξθσζεο. Ζ αλαζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
ζεκαίλεηαη ζηνλ θαηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξντφλησλ.
Όηαλ εθπιεξσζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη φξνη γίλεηαη άξζε ηεο αλαζηνιήο θαη ν πειάηεο εηδνπνηείηαη γξαπηά
απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ. Δάλ δελ πινπνηεζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γίλεηαη αλάθιεζε ηνπ
ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ θαη δηαγξαθή ηνπ πειάηε απφ ηνλ θαηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Πξντφλησλ.
15.4.5 Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απαγόξεπζε ηεο επηρείξεζεο ηεο εκπνξίαο πξντόλησλ κε αλαθνξά ζηνλ
βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο ηνπο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο από έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε, κε
ηαπηόρξνλε δηαθνπή ηεο ζύκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ην ΟΞΥΓΟΝΟ. Σε επηρεηξεκαηία ζηνλ νπνίν έρεη
επηβιεζεί ε θύξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, απαγνξεύεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε άιιν εγθεθξηκέλν
ΟΕΠ πξηλ παξέιζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο αλσηέξσ θύξσζεο.
Ζ αλάθιεζε ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ, είηε ιφγσ παξαβάζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηία είηε ιφγσ αδπλακίαο
ηνπ επηρεηξεκαηία λα πινπνηήζεη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ πειάηε. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζην Φνξέα φια ηα ρνξεγεζέληα πξσηφηππα
πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ηελ άδεηα ρξήζεο ζήκαηνο, θαη εθφζνλ έρνπλ ηεζεί ζε εκπνξία, ν επηρεηξεκαηίαο
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ππνρξενχηαη λα απνζχξεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο
πειάηεο ηνπ. Σν ΟΞΤΓΟΝΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα γλσζηνπνηεί ηελ αλάθιεζε ζην επξχ θνηλφ κε θάζε κέζν
πνπ θξίλεη απηφ ζθφπηκν.
15.4.6 ε θάζε πεξίπησζε, ην ΟΞΤΓΟΝΟ ελεκεξψλεη άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ 5 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζήο ηνπο ηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή, ε νπνία αμηνινγεί ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε θαη επηβιέπεη
ηελ πινπνίεζή ηνπο.

16 Καηάλογορ Πιζηοποιημένυν Δπισειπήζευν και Πποφόνηυν
Σν ΟΞΤΓΟΝΟ ηεξεί ελήκεξν Καηάινγν Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξντφλησλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη
ηνλ θσδηθφ πηζηνπνίεζεο, ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηελ έδξα θαη ην πεδίν πηζηνπνίεζεο. Ο ελ ιφγσ
θαηάινγνο είλαη πξνζβάζηκνο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν.

17 Δνζηάζειρ και Πποζθςγέρ
17.1 Γηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ελέξγεηαο εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ ή πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο
νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ θαζψο θαη ηξίηα κέξε πνπ
έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ.
17.2 Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ζέκαηα πηζηνπνίεζεο, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα
πξνζθχγεη ζην Φνξέα εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
17.3 Ζ έλζηαζε/πξνζθπγή ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηνπο ιφγνπο
ππνβνιήο ηεο. Τπνβάιιεηαη καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά-ηεθκήξηα ζην ΟΞΤΓΟΝΟ ην νπνίν δηαηεξεί ην
δηθαίσκα, κε απνδνρήο ηεο έλζηαζεο ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο. Ζ ππνβνιή θαη απνδνρή
έλζηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ. Ο
εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο έλζηαζεο κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε.
17.4 Σηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ εμεηάδεη ην Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη
επίιπζεο Γηαθνξψλ. Γχλαηαη επίζεο λα πξνζθαινχληαη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί
ηερληθψλ ζεκάησλ εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία απφ
ηελ ππφ εμέηαζε έλζηαζε. Ο πξνζθεχγσλ/εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ην κέινο πνπ απνηειεί ην
Όξγαλν εμέηαζεο Δλζηάζεσλ Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε θαη δηαηεξεί ην
δηθαίσκα ηεο ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, ζηνηρεηνζεηψληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ κε
εχινγα επηρεηξήκαηα, νκνίσο κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 7.4.4 ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απνδνρήο
ηεο αίηεζεο, ην κέινο αληηθαζίζηαηαη.
17.5 Ζ έλζηαζε/πξνζθπγή εμεηάδεηαη ην αξγφηεξν εληφο 20 εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ απνδνρή ηεο.
17.6 Ο πξνζθεχγσλ/εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ην ΟΞΤΓΟΝΟ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ θαη εθφζνλ επηζπκεί λα παξαζηεί θαη λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία, νθείιεη λα ην δειψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
ηε ζπλεδξίαζε, δηαθνξεηηθά δε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο. Ζ ηειηθή απφθαζε εθδίδεηαη
ην κέγηζην κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην Όξγαλν
εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ φπνηε θξίλεη ζθφπηκν, δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ
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ζπκβαιιφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή νπνηνδήπνηε άιινλ ηξίην εκπιεθφκελν, λ’ αλαπηχμεη ηηο
απφςεηο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη πηζαλά πεξαηηέξσ ζηνηρεία.
17.7 Οη απνθάζεηο ηνπ Οξγάλνπ εμέηαζεο Δλζηάζεσλ, Παξαπφλσλ θαη επίιπζεο Γηαθνξψλ είλαη
ηεθκεξησκέλεο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν πξνζθεχγσλ θαζψο θαη θάζε άκεζα ελδηαθεξφκελν κέινο εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο. ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ πειάηε ηα έμνδα θαιχπηνληαη απφ ην
ΟΞΤΓΟΝΟ θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ πειάηε.
17.8 Μέρξη ηελ έθδνζε απηήο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.

18 Οικονομικοί όποι
18.1 Σα θφζηε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Σηκνθαηάινγν Τπεξεζηψλ
Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ.
18.2 Ζ κε ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ απφ ηνλ πειάηε κπνξεί λα απνηειεί αηηία:
 λα κε ρνξεγεζνχλ έγγξαθα πηζηνπνίεζεο θαη βεβαηψζεηο,
 αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο,
 αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο,
 θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαγξαθή απφ ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟ.
 επηβνιή θχξσζεο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.

19 Αναθευπήζειρ Παπόνηορ Κανονιζμού
Ο παξψλ Καλνληζκφο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο,
κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο, θαη ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ
Α..Π.. Eθ ησλ πξνηέξσλ νη πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο ηνπ παξφληνο αλαθνηλψλνληαη κε θάζε
πξφζθνξν κέζν θαη ε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αμηνινγείηαη απφ ηνλ Τ.Π.Γ.
Όηαλ νη αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο πειάηεο,
θαζνξίδνληαο θαη ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηηο
παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αιιαγέο, ν πειάηεο κπνξεί εγγξάθσο λα δεηήζεη ηελ επαλαμηνιφγεζε ηνπ
Καλνληζκνχ ή/ θαη ηε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο.

Ζ πξνεγνχκελε έθδνζε (8ε) ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (9ε) ηξνπνπνηήζεθε ζηηο § 2.4, 3.1, 5.1, 7.3.1, 7.6.6, 8.3, 10.4, 11.1, 14, 15.1, 15.4.1, 15.4.3, 15.4.4,
15.4.5

