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ΙΑΝΟΝΘΜΟ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ 
 
 

Άρθρο 1 
Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού 

 
Ο παξψλ Θαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην 

ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο  γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηε βηνινγηθή 
κέζνδν, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ACERT Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ.,  θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ. 
 

Άρθρο 2 
Ο ΟΕΠ Ελέγσος και Πιζηοποίηζηρ ACERT A.E. 

 
1. Ο ΟΔΠ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ACERT Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ. (ζην εμήο 

θαινχκελνο ACERT ή απιψο ΟΔΠ) ηδξχζεθε ην 2005 κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Ζ ACERT δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηνλ Έιεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ. 

2.  ηφρνη ηεο ACERT: 
 Ζ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 
 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 Ζ δηαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ  
 Ζ πξνψζεζε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 
3. Αξρέο Ιεηηνπξγίαο ηεο ACERT: 
α. Δκπηζηεπηηθφηεηα-Δρεκχζεηα 

Ζ ACERT αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, απφξξεηεο. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο ACERT 
θαη ηξίηνπ κέξνπο γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ελεκέξσζεο ηεο 
επνπηεχνπζαο θαη ειέγρνπζαο αξρήο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε επηρείξεζε ιακβάλεη γλψζε γηα ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη.   

β. Ακεξνιεςία-Αληηθεηκεληθφηεηα 
Ζ ACERT δελ εκπιέθεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ζρεδηαζκφ θαη πξνψζεζε πξντφλησλ ηνπ ηχπνπ πνπ 

πηζηνπνηεί. Δπίζεο, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν πξνζσπηθφ θαη νη 
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ACERT, είλαη ειεχζεξνη απφ θάζε εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη άιινπ είδνπο 
πίεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο. Ζ ACERT παξέρεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ. Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο ACERT ειέγρεηαη απφ ηελ επνπηεχνπζα θαη ειέγρνπζα 
αξρή. ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο (Δ.Δ.Α.) 
ε νπνία απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο ACERT πξνο φια ηα  
ελδηαθεξφκελα κέξε, ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεδξηάδεη κηα θνξά 
(1) ηνλ ρξφλν, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Α.. Ζ ζχλζεζή ηεο είλαη ηέηνηα ψζηε λα 
κελ θπξηαξρεί θαλέλα αηνκηθφ ζπκθέξνλ, ελψ ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 
ζεκαληηθά ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Πέξαλ ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο έξγνπ, ε Δ.Δ.Α. ζπλεηζθέξεη ζηε 
δεκηνπξγία πνιηηηθήο θαη αξρψλ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο.  

γ. Γηαθάλεηα  
Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ε ACERT εθαξκφδεη, εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα, κέζα απφ ζεηξά 

δεκνζηεχζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε φινη νη ελδηαθεξφκελνη. Οη δεκνζηεχζεηο  
πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη ηα παξαξηήκαηα απηνχ, 
Σηκνθαηαιφγνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 
Κεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθα θαη φζεο πιεξνθνξίεο 
απαηηνχληαη απφ ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο, έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ACERT, έλαληη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

δ. Ο ΟΔΠ δχλαηαη λα κελ πξνρσξήζεη ζε πηζηνπνίεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο, νηη δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη 
παξαβηάδεηαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ. 

ε. Οη απαηηήζεηο, ε αμηνιφγεζε θαη ε απφθαζε γηα πηζηνπνίεζε ηνπ ΟΔΠ πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα εθείλα 
πνπ ζρεηίδνληαη ξεηά κε ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο. 

 
 

Άξζξν 3 
Οπιζμοί 

 
«Ιαλνληζκνί»: Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 848/2018 πεξί βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 
ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ  ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. 
«Οξγαληζκόο Ειέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο»: Ο ΟΔΠ ACERT Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ. 
«Απνδεηθηηθό έγγξαθν»: Έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεη ε ACERT Α.Δ. γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 
παξφληνο. Σν απνδεηθηηθφ έγγξαθν αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηα νπνία 
αλαγξάθνληαη ζε απηφ θαη ππνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε παξάγεη ή/θαη παξαζθεπάδεη ή/θαη εηζάγεη ηα πξντφληα 
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 848/2018 θαη ηνπ ζρεηηθνχ Θαλνληζηηθνχ 
πιαηζίνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο. 
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 «Με πκκόξθωζε»: Ζ απνπζία, ή ε απνηπρία εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο, ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απαηηήζεσλ 
ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 848/2018, ή ησλ απαηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο ηεο ACERT Α.Δ., ή κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα 
κπνξνχζε, βάζεη δηαζέζηκσλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιία σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε 
ηνπ πξντφληνο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε πηζηνπνίεζε. 
«ήκα»: Σν λφκηκα θαηνρπξσκέλν ζχκβνιν ην νπνίν ρνξεγεί ε ACERT Α.Δ. γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηνλ 
Θαλνληζκφ Υξήζεο εκάησλ θαη ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ην πξντφλ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Θαλ. (ΔΘ) 848/2018.  
 

Άξζξν 4 
Διαδικαζία ένηαξηρ, Χοπήγηζη και Επιηήπηζη Πιζηοποίηζηρ 

 
Α) Ζ Γηαδηθαζία έληαμεο πεξηιακβάλεη: 
1. Αίηεζε:  

Γηθαίσκα αίηεζεο έρνπλ φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. Ο ελδηαθεξφκελνο παξαιακβάλεη απφ ηνλ 
ΟΔΠ, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΔΠ (www.a-cert.org), ηνλ θάθειν ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη: 
α) ηνλ Θαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο,  
β) Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο, ην ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε 
επηζπκεί, 
γ) Σηκνθαηάινγν ην ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε επηζπκεί. 
δ) ην έληππν Αίηεζε ‘Έληαμεο,  
ε) ην έληππν Γήισζε-Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο, ην ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηελ πηζηνπνίεζε 
επηζπκεί, θαη φζα έληππα  ηεο  ACERT ζπλδένληαη κε ηε Γήισζε-Πεξηγξαθή.  
Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΔΠ δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ν Θαλνληζκφο (ΔΘ) 848/2018 πνπ κπνξεί 
θαη λα απνζηαινχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε έληππε κνξθή. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην θφζηνο απνζηνιήο 
βαξχλεη ηνλ παξαιήπηε. 
Ο ελδηαθεξφκελνο ζπκπιεξψλεη θαη θαηαζέηεη ζηελ ACERT A.E. ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία δ) θαη 
ε). 
Ζ δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο (κείσζεο ή επέθηαζεο) ηνπ αληηθεηκέλνπ 
πηζηνπνίεζεο.  
Ο ΟΔΠ πξαγκαηνπνηεί έιεγρν αμηνιφγεζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, 
φπσο απηή έρεη δεισζεί, θαη ζπληάζζεη έθζεζε, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ηπρφλ ειιείςεηο θαη ηα κέηξα πνπ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ. Ζ έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη απφ ηνλ ΟΔΠ. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε πνπ αηηείηαη ηελ έληαμή ηεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

ηεο ACERT, έρεη πηζηνπνηεζεί απφ άιινλ εγθεθξηκέλν ΟΔΠ, ηφηε ε ACERT δεηά, απφ ηνλ ΟΔΠ, αληίγξαθν ηνπ 
ηεξνχκελνπ αηνκηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ. Θαηφπηλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο φπσο θαη ζε 
πεξηπηψζεηο έληαμεο επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην παξειζφλ. Θάζε επηρεηξεκαηίαο πνπ ζπλάπηεη 
ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ ΟΔΠ δελ κπνξεί λα έρεη ζπθσλεηηθφ ζε ηζρχ κε άιινλ ΟΔ&Π γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 
2. Τπνγξαθή Θδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ:  
Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ε 
ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο, θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθφ 
κε ηνλ ΟΔΠ. θνπφο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018, ψζηε λα 
παξάγνληαη αμηφπηζηα βηνινγηθά πξντφληα θαη λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ. Κε ην ζπκθσλεηηθφ ν 
Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία 
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ επηρεηξεκαηία, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο γεο θαη ηελ 
παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ, κε ηνπιάρηζηνλ κηα επηηφπηα επίζθεςε ηνλ ρξφλν θαη ν επηρεηξεκαηίαο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, απνηεινχλ: 
α) ν παξψλ Θαλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο, 
β) ην ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν Παξάξηεκα ηνπ Θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο,  
γ) ν Θαλνληζκφο Υξήζεο εκάησλ ηνλ νπνίν θαη παξαιακβάλεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
δ) ν ζρεηηθφο κε ην αληηθείκελν Σηκνθαηάινγνο θαη ε Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ ζηελ νπνία 
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην θφζηνο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ. ηελ πεξίπησζε 
ηεο θπηηθήο παξαγσγήο επηζπλάπηεηαη θαη ν θαηάινγνο αγξψλ. 
Κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΔΠ 
θαη παξάιιεια εγγξάθεηαη ζηνλ Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ φπνπ θαη παξακέλεη εγγεγξακκέλε κέρξη 
ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο.  
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν ΟΔΠ θαηαρσξίδεη ζηελ ΖΒΓ ηα ζηνηρεία ηεο πεξ. (4α) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
αξηζ. 2289/161795/19.12.2014 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
(Β΄3464/23.12.2014), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Ζ  θαηαρψξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  
εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην  ζχζηεκα ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηείηαη  αλά  δξαζηεξηφηεηα  άκεζα θαη φρη 
αξγφηεξα απφ δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο  απφ  ηελ  εκεξνκελία  ζχλαςεο  ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ησλ 
ΟΔΠ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4β ηεο αξηζ. 1841/89927/05-08-2016 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.   
4.α) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο επηρεηξεκαηία εληαγκέλνπ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, γηα αλαδξνκηθή 
αλαγλψξηζε νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ σο κέξνο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο, ζε 
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αγξνηεκάρηα γηα έγθξηζε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή, ην αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηνλ ΟΔΠ θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 464/2020. 
β) Ο ΟΔΠ κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο θαη εθφζνλ έρεη ζχκθσλε γλψκε, δηαβηβάδεη ην αίηεκα κε ηελ 
ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ ζηελ Αξκφδηα Αξρή γηα έγθξηζε. 

 
3. Αμηνιόγεζε:  

Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ, ν ΟΔΠ πξνβαίλεη εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζε επηηφπηα επηζεψξεζε ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 
848/2018, θαη ηε δηαδηθαζία επηζεψξεζεο ηνπ ΟΔΠ, θαη ε νπνία απνζθνπεί:  

 ζηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ εληχπνπ Γήισζε-Πεξηγξαθή Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζπλππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ηελ αίηεζε, 

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 17065 θαη 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018, σο πξνο ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ηε 
δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί 
παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ,  

 ζηνλ εληνπηζκφ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ηελ απαίηεζε ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ άξζε απηψλ, 
ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζπκκφξθσζή ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ Θαλνληζκφ φζνλ αθνξά ην δεηνχκελν 
αληηθείκελν πξνο πηζηνπνίεζε. 

Ζ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεψξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΟΔΠ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 
επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε ελεκεξψλεηαη γηα ηελ νξηζηηθή εκεξνκελία θαη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο ε 
νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επηζεσξεηέο, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ εκεξνκελία απηή επαλαθαζνξίδεηαη, δελ 
κπνξεί φκσο λα απέρεη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ πξψηε αλαθνηλσζείζα εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο. Ζ 
επηρείξεζε δχλαηαη λα δηαηππψζεη αληίξξεζε γηα κέινο ή κέιε ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο, γξαπηψο θαη 
αηηηνινγεκέλα. ε πεξίπησζε απνδνρήο ηνπ αηηήκαηφο ηεο απφ ηνλ ΟΔΠ, ην κέινο ή ηα κέιε γηα ηα νπνία 
ππήξμε αληίξξεζε αληηθαζίζηαληαη. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΔΠ θάζε αληίξξεζε ηεο, είηε 
απηή αθνξά ηελ εκεξνκελία, είηε ηελ νκάδα επηζεψξεζεο, ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεψξεζεο. ηελ επηζεψξεζε δχλαηαη λα παξίζηαηαη ζχκβνπινο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ 
απηή ην επηζπκεί θαη ελεκεξψζεη έγθαηξα ηνλ ΟΔΠ. Ο ζχκβνπινο δελ έρεη δηθαίσκα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία 
επηζεψξεζεο. 

Ζ επηζεψξεζε έληαμεο πεξηιακβάλεη: 
 πιήξε θπζηθφ έιεγρν ησλ εληαζζφκελσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, 
 απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

 έιεγρν ινγηζηηθήο ηεθκεξίσζεο, 
 ελδερνκέλσο δεηγκαηνιεςία γηα ηελ αλίρλεπζε πξντφλησλ απαγνξεπκέλσλ απφ ηνλ Θαλνληζκφ ή γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο ρξήζεο ηερληθψλ πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηνλ Θαλνληζκφ. Ζ δεηγκαηνιεςία 
θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή φηαλ ππάξρνπλ ππνςίεο γηα ρξήζε απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ, 

 έιεγρν ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ πξνθχιαμεο γηα ηελ απνθπγή επηκφιπλζεο απφ απαγνξεπκέλα  πξντφληα 
ή νπζίεο.  

 
Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο ζπκπιεξψλεηαη έθζεζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018 πνπ ηπρφλ παξαβηάδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο. Ο 
επηθεθαιήο επηζεσξεηήο ελεκεξψλεη ηνλ επηζεσξνχκελν γηα ην απνηέιεζκα ηεο επηζεψξεζεο. ηελ έθζεζε 
ειέγρνπ, ν επηρεηξεκαηίαο δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, 
θαζψο θαη ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο θαη ηελ ζπλππνγξάθεη. Ζ 
έθζεζε ειέγρνπ ηεξείηαη απφ ηνλ ΟΔΠ θαη έλα αληίγξαθφ ηεο παξαδίδεηαη ζηνλ ειεγρφκελν. Ο ΟΔΠ εμεηάδεη 
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ηηο ηπρφλ δηαηππσκέλεο αληηξξήζεηο ή/θαη 
επηθπιάμεηο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνλ θαιεί εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα θαηαζέζεη ηπρφλ 
ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. 
 
Β) Υνξήγεζε Πηζηνπνίεζεο:  
Ζ ζπγθεληξσζείζα ηεθκεξίσζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ ΟΔΠ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο αιιά θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ην πξνο πηζηνπνίεζε αληηθείκελν, αλαζθνπνχληαη εληφο 15 
(εξγάζηκσλ) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ απφ αλεμάξηεην αμηνινγεηή ν νπνίνο δχλαηαη 
λα απνηειεί θαη κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. Ο αμηνινγεηήο ζπκπιεξψλεη ην αληίζηνηρν έληππν 
αμηνιφγεζεο θαη ην παξαδίδεη ζηνλ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε 
πηζηνπνίεζεο. Ο Γηεπζπληήο Πηζηνπνίεζεο εθδίδεη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, 
απφθαζε (απφθαζε ζπκκφξθσζεο/κε ζπκκφξθσζεο) κε αλαγξαθή ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθψζεσλ, 
ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ επηρεηξεκαηία. Κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π., πεξί ρνξήγεζεο πηζηνπνίεζεο, ε 
επηρείξεζε κεηεγγξάθεηαη ζην Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντφληα ηεο ACERT A.E., ελψ 
παξάιιεια ιακβάλεη Απνδεηθηηθφ έγγξαθν. Κεηά  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ  εηήζηνπ  πιήξνπο  θπζηθνχ  
ειέγρνπ  ή  κεηά  απφ  νπνηνλδήπνηε  άιιν  έιεγρν  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εληαγκέλεο ζην  ζχζηεκα  ειέγρνπ 
επηρείξεζεο,  ζχκθσλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018,  ν ΟΔΠ  πξνβαίλεη ζε  θαηαρψξηζε  ησλ  
ζρεηηθψλ  ζηνηρείσλ ειέγρνπ εληφο δέθα  (10)  εξγάζηκσλ  εκεξψλ  κεηά  ηελ  νξηζηηθή  απφθαζε 
ζπκκφξθσζεο  ηεο  επηρείξεζεο. Κεηά  ηελ θαηαρψξηζε  ησλ  ζηνηρείσλ  ζηελ ΖΒΓ, ν ΟΔΠ  εθδίδεη ην  
απνδεηθηηθφ έγγξαθν κε  ηε κνξθή  ηνπ  ππνδείγκαηνο  ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΔ) 848/2018 θαη 1006/2021,  ην  
νπνίν  θέξεη σο ζηνηρείν  ηαπηνπνίεζεο  κνλαδηθφ  αξηζκφ  εγγξάθνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ 
εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ρεηξφγξαθα απφ ην Φνξέα θαη λα ζεσξνχληαη απφ ηνλ ΟΔΠ 
ζχκθσλα ηηο απαηηήζεηο θαη ην ππφδεηγκα ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΔ) 848/2018 θαη 1006/2021.  Ο ΟΔΠ νθείιεη λα 
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εηζάγεη ζηελ ΖΒΓ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο». Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ.  
Κε  ηελ  έθδνζε  ησλ απνδεηθηηθψλ  εγγξάθσλ  ν  ΟΔΠ βεβαηψλεη φηη  ε  επηρείξεζε  ππφθεηηαη  ζε ζχζηεκα  
ειέγρνπ  θαη  φηη  νη  δξαζηεξηφηεηέο  ηεο  ειέγρζεθαλ  θαη  πιεξνχλ  ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
848/2018. ε πεξίπησζε έθδνζεο απφθαζεο κε ζπκκφξθσζεο γηα έλα επηρεηξεκαηία απφ ηνλ ΟΔΠ ή απφ ηνλ 
ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ, ν ΟΔΠ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ. ηελ απφθαζε θπξψζεσλ 
αλαγξάθνληαη επίζεο νη θπξψζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα θάζε δηαπηζησζείζα 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. Ο επηρεηξεκαηίαο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο 
ηεο απφθαζεο κε ζπκκφξθσζεο απνζηέιιεη ζηνλ ΟΔΠ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλεη κε θαζνξηζκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Ο ΟΔΠ αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληφο 
δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπο, θαη εθφζνλ απηέο θξηζνχλ απνδεθηέο, αλαιακβάλεη ηελ 
επίβιεςε πινπνίεζήο ηνπο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο. Αλ 
νη δηνξζψζεηο θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ γίλνπλ απνδεθηέο θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
επηρεηξεκαηίαο δελ ηηο απνζηείιεη, ν ΟΔΠ επηβάιιεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, θαζψο θαη ηηο 
θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη θαζνξίδεη ηνλ ρξφλν πινπνίεζήο ηνπο. Αλ ν επηρεηξεκαηίαο απνηχρεη λα 
πινπνηήζεη ηηο δηνξζψζεηο ή/θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, απηφ ζεσξείηαη ππνηξνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κε ζπκκφξθσζεο θαη επηβάιινληαη νη 
αληίζηνηρεο θπξψζεηο.  
ε θακία πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε δελ ρνξεγείηαη αλ πξνεγνπκέλσο ν ΟΔΠ δελ επαιεζεχζεη ηελ άξζε φισλ 
ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ έρεη δηαπηζηψζεη. Ζ ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη 
ρνξήγεζε αδείαο ρξήζεο ζεκάησλ θαη ινγνηχπσλ (Θνηλνηηθνχ ινγφηππν θαη ινγφηππν ηεο Α CERT). Ο ΟΔΠ 
ειέγρεη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ πηζηνπνηεί κφλν σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ 
ζεκάησλ θαη νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ζχλνιν ησλ ελδείμεσλ ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ, φπνπ θαη 
εθαξκφδεηαη ε γεληθή λνκνζεζία.   
Ζ νξζή ρνξήγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο.  

 
Γ) Επηηήξεζε Πηζηνπνίεζεο:  

Κεηά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο, ε ACERT γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Θαλνληζκνχ θαη λα βεβαηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο  πεξί ηνπ 
βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, παξαζθεπήο ή εηζαγσγήο απφ ηξίηεο ρψξεο, πξνβαίλεη ζε επηηήξεζε ηεο 
ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο.  

Ζ επηηήξεζε πεξηιακβάλεη: 

1) Σαθηηθέο Δπηζεσξήζεηο:  
Πξαγκαηνπνηνχληαη, ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018 θαη’ ειάρηζην κηα θνξά ην ρξφλν θαη 

νπσζδήπνηε εληφο ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ γηα ηε θπηηθή 
παξαγσγή, εληφο ηνπ έηνπο εθηξνθήο γηα ηε δσηθή παξαγσγή θαη εληφο ηεο ηξέρνπζαο παξαζθεπαζηηθήο 
πεξηφδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο.  ηηο πεξηπηψζεηο ειέγρσλ κε πξνεηδνπνίεζε, ε αθξηβήο εκεξνκελία 
θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηζεψξεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ πξψηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία. Ζ νκάδα επηζεψξεζεο πξνβαίλεη ζε 
πιήξε θπζηθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, ηεο ινγηζηηθήο ηεθκεξίσζεο, θαη ελδερνκέλσο ζε δεηγκαηνιεςία 
ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018. 
πλνιηθά, φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη νκάδεο επηρεηξήζεσλ εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 34 παξάγξαθνο 
2 θαη ζην άξζξν 35 παξάγξαθνο 8 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 2018/848 ππφθεηληαη ζε εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο 
ηνπιάρηζηνλ άπαμ εηεζίσο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη θπζηθή επηηφπηα επηζεψξεζε. 
 
Σν  ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν θπζηθψλ επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 24 κήλεο, κφλν ππφ ηηο 
θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

o απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο ή νκάδαο επηρεηξήζεσλ δελ 
εληνπίζηεθαλ πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο πνπ λα ζίγνπλ ηελ αθεξαηφηεηα βηνινγηθψλ ή ππφ 
κεηαηξνπή πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζπλαπηψλ εηψλ· θαη  

o ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ή νκάδα επηρεηξήζεσλ έρεη αμηνινγεζεί, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/625 φηη παξνπζηάδεη 
κηθξφ θίλδπλν κε ζπκκφξθσζεο. 

 
2) πκπιεξσκαηηθέο επηζθέςεηο:  
Ο ΟΔΠ εμαζθαιίδεη φηη θάζε έηνο δηελεξγνχληαη, ζπκπιεξσκαηηθέο επηζθέςεηο ειέγρνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλά δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο 
θηλδχλνπ, ζε εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΔ) 848/2018 & 279/2021.  
Ιφγν γηα ζπκπιεξσκαηηθή επίζθεςε κπνξεί λα απνηειέζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεκηνπξγεί ππφλνηεο γηα 
ηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ απφ θάπνηα επηρείξεζε, ή φπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο γηα αληηθαηάζηαζε πξντφλησλ βηνινγηθήο παξαγσγήο κε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί, 
παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί απφ ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018 θαη ην ζρεηηθφ 
θαλνληζηηθφ πιαίζην, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
 
3) Γεηγκαηνιεςίεο:  
Ο ΟΔΠ πξαγκαηνπνηεί εηεζίσο δεηγκαηνιεςίεο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ θαη νπζηψλ 
ζηε βηνινγηθή παξαγσγή ζε εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκψλ (ΔΔ) 848/2018 & 279/2021 ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5 
% ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ αλά δξαζηεξηφηεηα απηψλ, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ειέγρσλ. ε θάζε δεηγκαηνιεςία, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΠ ιακβάλεη δείγκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηελ ACERT. 
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Ο ΟΔΠ ζηε ζπλέρεηα πξνσζεί ην δείγκα γηα αλάιπζε ζε ζπλεξγαδφκελν δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Γηα ηελ 
πεξίπησζε επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαηεξείηαη αληίδεηγκα ζην εξγαζηήξην, έσο θαη 30 εκέξεο. Σν 
αθξηβέο δηάζηεκα εμαξηάηαη απφ ην είδνο δείγκαηνο θαη αληρλεπφκελσλ νπζηψλ. ε φιεο ηηο επηζεσξήζεηο, ε 
νκάδα επηζεψξεζεο ιακβάλεη ππνρξεσηηθά δείγκα γηα αλάιπζε εάλ δεκηνπξγεζνχλ ππφλνηεο γηα ρξήζε 
απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ ή πηζαλή κφιπλζε απφ απαγνξεπκέλα πξντφληα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ 
εθαξκφδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο  δεηγκάησλ (5% επί ηνπ ζπλφινπ) πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη λα 
ππνβάιινληαη ζε αλάιπζε. 
 
Ο ΟΔΠ δηελεξγεί αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο Θαλνληζκνχο (ΔΔ) 848/2018 & 
279/2021 ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20% αλά δξαζηεξηφηεηα, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειέγρσλ. 

 
Οη έιεγρνη κε πξνεηδνπνίεζε θαζψο θαη νη αηθληδηαζηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΔΠ κε βάζε ηε 
γεληθή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ιακβάλνληαο ππφςε 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο θξηηήξηα (Άξζξν 38 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 848/2018): 
 
α) ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκάδσλ επηρεηξήζεσλ, 

β) ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο θαη νκάδεο επηρεηξήζεσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή, 
παξαζθεπή θαη δηαλνκή βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

γ) ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 

δ) ηελ ελδεδεηγκέλε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ε) ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

ζη) ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο 

δ) ηελ πηζαλφηεηα αλάκεημεο πξντφλησλ ή κφιπλζεο απφ κε εγθεθξηκέλα πξντφληα ή νπζίεο 

ε) ηελ εθαξκνγή παξεθθιίζεσλ ή εμαηξέζεσλ απφ ηνπο θαλφλεο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκάδσλ 
επηρεηξήζεσλ 

ζ) ηα θξίζηκα ζεκεία κε ζπκκφξθσζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα κε ζπκκφξθσζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο, 
ηεο παξαζθεπήο θαη ηεο δηαλνκήο· 

η) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππεξγνιαβίαο. 

 
 
Ο ΟΔΠ δηελεξγεί ειέγρνπο κεηά απφ θαηαγγειίεο πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ζε απηνχο, γηα 
παξαηππίεο ή παξαβάζεηο γηα ειιεληθά βηνινγηθά πξντφληα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ αγνξά άιισλ θξαηψλ 
κειψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Αξκφδηα Αξρή κέζσ αλάξηεζεο ζην ειεθηξνληθφ Δπξσπατθφ χζηεκα 
Πιεξνθνξηψλ γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία (ΟFIS), θαζψο θαη γηα θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ ζε εληαγκέλεο 
επηρεηξήζεηο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. 
 
 

Άξζξν 5  
Πιζηοποιηηικά 

 

α) Κε ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν βεβαηψλεηαη ε ηήξεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
848/2018. 

 ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν αλαγξάθνληαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ε επσλπκία θαη ε 
δηεχζπλζε ηνπ ΟΔΠ, ηα ζηνηρεία ησλ θπηηθψλ/δσηθψλ/κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
Απφθαζε Πηζηνπνίεζεο θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ΖΒΓ, θαζψο θαη ην ζηάδην πηζηνπνίεζεο ζην 
νπνίν βξίζθνληαη ηα ελ ιφγσ πξντφληα. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ νξίδεηαη σο 1 έηνο απφ 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ζπκκφξθσζεο. 
β) Όξνη ρξήζεο Απνδεηθηηθψλ Δγγξάθσλ: 

Σν Απνδεηθηηθφ Έγγξαθν: 
 ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα δειψζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζε απηφ κε ηνλ Θαλνληζκφ. 
 δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην επίζεκν θνξνινγηθφ έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα 
εμήο ζηνηρεία: 
- ηελ νλνκαζία θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο, 
- αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη εηδηθά ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη,  

 - ηελ νλνκαζία ή/θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ ΟΔΠ, 
 - ηνλ αξηζκφ ηνπ Απνδεηθηηθνχ Δγγξάθνπ 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ρνξεγεί ε ACERT, ηζρχνπλ γηα φιε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα κελ ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία 

θαη ην θχξνο ηνπ ΟΔΠ. 
Άξζξν 6 

Δικαιώμαηα και Υποσπεώζειρ Σςμβεβλημένων με ηην ACERT Επισειπήζεων  
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α. Δηθαηώκαηα: 
1. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα αηηεζεί αηηηνινγεκέλα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο επηζεψξεζεο 

έληαμεο ή ηαθηηθήο επηζεψξεζεο επηηήξεζεο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
2.  Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ αιιαγή κέινπο ή κειψλ ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο, 

εάλ θαη εθφζνλ κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη ηελ αληίξξεζή ηεο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  
3. Ο παξηζηάκελνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο, δχλαηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο, λα 

θαηαγξάςεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ δηαπηζηψζεσλ ή/θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο, 
θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν δεηγκαηνιεςίαο. Αθφκε, ν εθπξφζσπφο ηεο δχλαηαη λα θαηαγξάθεη ηηο 
επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ ζε φια ηα έληππα πνπ ζπλππνγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο. 

4. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δχλαηαη λα ιακβάλεη γλψζε ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ 
επηθεθαιήο επηζεσξεηή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεψξεζεο.  

5. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δχλαηαη λα δεηήζεη επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρεκηθήο 
αλάιπζεο, ζε πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο, εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ην 
θφζηνο επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε. 

7. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγνχκελα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ζήκαηα 
γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, φπσο επίηεπμε ζπκθσληψλ, πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ, επηβεβαίσζε παξαγγειηψλ, 
γηα ζθνπνχο πξνβνιήο θαη γηα λα απνδεηθλχεη πσο ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα  ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ σο πξνο ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα.    

  
β. Τπνρξεώζεηο:  

Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε νθείιεη:  
1. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΠ, ιακβάλνληαο  ηα θαηάιιεια 

νξγαλσηηθά κέηξα, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο έληαμεο  θαη επηζεψξεζεο επηηήξεζεο, ελψ αλ δελ 
παξαβξίζθεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο, πξέπεη λα νξίδεη εθπξφζσπφ ηεο ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη θαζ΄ φιε ηε 
δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηε κνλάδα θαζίζηαηαη 
αδχλαηε ή δπζρεξαίλεηαη απφ ππαηηηφηεηα ή/θαη θσιπζηεξγία ηνπ επηρεηξεκαηία απηφ ινγίδεηαη σο άξλεζε 
ειέγρνπ θαη ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ 
επηβνιή θπξψζεσλ. 

2. Λα παξέρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΠ θαη ζρεηηθνχο ειεγθηέο ηνπ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ θαη 
ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο, ζηα ινγηζηηθά 
βηβιία θαη ζηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 848/2018. Δπίζεο, 
νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ ΟΔΠ θάζε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηζεψξεζεο θαη λα 
επηηξέπεη ζηνπο ειεγθηέο ηνπ ΟΔΠ θαη ηνπ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ ηε ιήςε δεηγκάησλ, κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζε 
αλάιπζε γηα ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ πξντφλησλ θαη νπζηψλ ζηε βηνινγηθή παξαγσγή. 

2α. Λα ζπλππνγξάθεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ, ηα πξαθηηθά ιήςεο δεηγκάησλ θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ηπρφλ 
επηθπιάμεηο ηνπ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαη θαηαγξαθήο κε ζπκκνξθψζεσλ απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ αξκφδηνπ 
ΟΔΠ ή/θαη ηνπ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ 
ή/θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

3ν ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ζπκκνξθψζεσλ ππνρξενχηαη λα: 

αα) πξνβαίλεη ζε δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

ββ) ελεκεξψλεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη φηη αθαηξνχληαη απφ ηελ επηζήκαλζε 
ησλ πξντφλησλ θαη απφ ηε δηαθήκηζε απηψλ ελδείμεηο, φξνη, ζήκαηα θαη ινγφηππνη, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη 
κλεία ζηελ κέζνδν ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, 
γγ) απνζηέιιεη ζηνλ αξκφδην ΟΔΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο 
απφζπξζεο απφ απηφλ ησλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, γξαπηή ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε 
ηα ιεπηέα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο απφζπξζεο. 

3. Λα ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ππφ 

πηζηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Θσδηθψλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαη λα ηα ζέηεη, φπνηε ηνπ δεηείηαη, ζηε 
δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ ΟΔΠ θαη ηνπ ΔΙΓΟ- ΓΖΚΖΣΡΑ ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ ηνπο. 

4. ε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεψξεζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ 
πεξηζσξίσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί, εμαηηίαο θσιχκαηνο ηεο επηρείξεζεο, ππαίηηα θαζίζηαηαη ε επηρείξεζε θαη 
θαηαινγίδεηαη ζε απηήλ άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεψξεζεο. Αξκφδηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο είλαη ε 
Δπηηξνπή Θπξψζεσλ, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνλ 
Θαηάινγν Θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο. 

5. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, πξέπεη λα πξνζππνγξάθεη 
θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζεσξήζεσλ φια ηα έγγξαθα ηα νπνία ηνπ ππνδεηθλχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΠ. 
Άξλεζε ππνγξαθήο, θαηαινγίδεηαη σο άξλεζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηζεψξεζεο θαη παξαπέκπεηαη ζηελ 
Δπηηξνπή Θπξψζεσλ ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 

6. Λα εθαξκφδεη ζπλερψο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη, κε 
ηξφπν ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη πάληα κε ηνλ Θαλνληζκφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε πηζηνπνίεζε. 

7. Λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ απφ ηoλ ΟΔΠ, εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ζ κε άξζε 
ζπκκνξθψζεσλ εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, απνηειεί αηηία γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 
8. Λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ ΟΔΠ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα θάζε αιιαγή ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα 
πξνβεί ζηηο  εληαζζφκελεο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηφηεηεο ή/ θαη κεζφδνπο παξαγσγήο 
ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην αξρηθφ έληππν ηεο Γήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 848/2018 . 

9. Λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ ΟΔΠ φηαλ δηαπηζηψλεη πσο ηα πξντφληα πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη, εηζάγεη ή 
παξαιακβάλεη απφ άιιε επηρείξεζε δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλα.  
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10. Γηα πξντφληα  πνπ παξάγεη, παξαζθεπάδεη, ή εηζάγεη ε επηρείξεζε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ππνςίεο 
γηα κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ Θαλνληζκφ, λα ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
πψιεζή ηνπο σο ζπκβαηηθά.  

10α. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Θαλ. (ΔΔ) 848/2018 ζην ζχλνιν ηνπ. 
11. Ζ ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΔΠ. Οθείιεη λα δειψλεη πσο θαηέρεη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα κφλν γηα ηα πξντφληα ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζε απηά θαη λα ηα πξνβάιιεη νκνίσο. ε θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηα κέζα 
επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληχπσλ, ησλ θπιιαδίσλ ή/θαη ησλ δηαθεκίζεσλ λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΟΔΠ. 

12. Λα δειψλεη ηα πξντφληα πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα κφλν σο πξνο ην πξφηππν γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί 
πηζηνπνίεζε.  

13. Λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε κε ηξφπν πνπ λα επηθέξεη θαθή θήκε ζηνλ ΟΔΠ, ή κε ηξφπν πνπ 
κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηνλ ΟΔΠ σο παξαπιαλεηηθή.  

14. Λα δηαηεξεί αξρείν παξαπφλσλ θαζψο θαη αξρείν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ παξαπφλσλ. Σα αξρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ ΟΔΠ. 

15. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηαθφςεη άκεζα ηε 
ρξήζε θάζε απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ, ηε δηαθήκηζε αιιά θαη θάζε αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε.  

16. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα επηζηξέςεη φια ηα πξσηφηππα 
ρνξεγεζέληα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο.  

17. Λα αλαγλσξίδεη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ ΟΔΠ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 
18. Λα παξαιακβάλεη πξντφληα απφ άιιεο επηρεηξήζεηο, λα ζπζθεπάδεη θαη λα κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018. 
19. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεξγνιάβνη ηεο επηρείξεζεο ειέγρνληαη απφ άιινλ εγθεθξηκέλν ΟΔΠ 

πηζηνπνίεζεο, λα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηηο 
εξγαζίεο πνπ ειέγρνπλ. 

20. Λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ κε ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο.  

21. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζηελ πινπνίεζε αιιαγψλ φηαλ ελεκεξψλεηαη 
ζρεηηθά απφ ηνλ ΟΔΠ. 

22. Σα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πξντφληνο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 
θέξνπλ. 

23. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα θαηαζέζεη αληίγξαθα ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, λα παξέρεη αληίγξαθα φισλ 
ησλ εγγξάθσλ ηεο πηζηνπνίεζεο ή φπσο θαζνξίδεηαη απηφ απφ ην εθάζηνηε ζρήκα πηζηνπνίεζεο. 

24. Λα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΔΠ γηα θάζε αιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ζπκκφξθσζήο ηνπ 

κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, φπσο: αιιαγή λνκηθήο, εκπνξηθήο ή νξγαλσηηθήο θαηάζηαζεο, αιιαγή 
δηνίθεζεο, αιιαγή δηεχζπλζεο θαη ζεκείσλ παξαγσγήο.   
25. Λα ππνβάιεη αίηεκα κεηαγξαθήο ζε λέν ΟΔΠ ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΠ κε ηνλ νπνίν είλαη ζπκβεβιεκέλνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ ππνπεξ. (αα’) 
ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017. 
26. Λα ελεκεξψλεη ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε απηφλ ΟΔΠ γηα ηελ επηθείκελε εηζαγσγή ή θαη εμαγσγή βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ απφ ή ζε Σξίηεο ρψξεο, θαζψο θαη λα επηβεβαηψλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπο. 
 27. Λα πιεξνθνξεί ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε απηφλ ΟΔΠ γηα ηηο ηπρφλ θπξψζεηο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ 
άιινπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηνπ. 
28. Όηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο πηζηεχεη ή έρεη ππφλνηεο φηη έλα πξντφλ πνπ έρεη παξαγάγεη, παξαζθεπάζεη, 
εηζαγάγεη ή παξαιάβεη απφ άιινλ επηρεηξεκαηία δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, 
θηλεί δηαδηθαζίεο είηε γηα λα αθαηξέζεη απφ ην ελ ιφγσ πξντφλ θάζε αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγσγήο 
είηε γηα λα δηαρσξίζεη θαη λα ηαπηνπνηήζεη ην πξντφλ. Κπνξεί λα ην κεηαπνηήζεη ή λα ην ζπζθεπάζεη ή λα ην 
δηαζέζεη ζηελ αγνξά κφλνλ αθνχ εμαιεηθζνχλ νη ακθηβνιίεο, εθηφο εάλ ην πξντφλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά ρσξίο 
αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγσγήο. Δάλ ππάξρεη παξφκνηα ακθηβνιία, ν επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεη 
άκεζα ηνλ αξκφδην θνξέα ή ηελ αξρή ειέγρνπ. Ζ αξρή ή ν θνξέαο ειέγρνπ κπνξεί λα απαηηήζεη λα κελ δηαηεζεί 
ην πξντφλ ζηελ αγνξά κε ελδείμεηο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο κέρξη λα βεβαησζεί, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ή απφ άιιεο πεγέο, φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ ακθηβνιίεο. 
Δηδηθφηεξα, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο ππφλνηαο κε ζπκκφξθσζεο ιφγσ ηεο 
παξνπζίαο κε εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή νπζηψλ: 
Α. Όηαλ επηρείξεζε έρεη ππφλνηεο φηη, ιφγσ ηεο παξνπζίαο πξντφληνο ή νπζίαο πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλα γηα 
ρξήζε ζηε βηνινγηθή παξαγσγή ζε πξντφλ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα δηαηεζεί ζην εκπφξην σο 
βηνινγηθφ ή ππφ κεηαηξνπή πξντφλ, ην ηειεπηαίν πξντφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη, ε επηρείξεζε: 

i. Σαπηνπνηεί θαη δηαρσξίδεη ην νηθείν πξντφλ, 
ii. Δμεηάδεη εάλ ε ππφλνηα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί, 
iii. Γελ δηαζέηεη ην ελ ιφγσ πξντφλ ζηελ αγνξά σο βηνινγηθά ή ππφ κεηαηξνπή θαη δελ ην ρξεζηκνπνηεί ζηε 

βηνινγηθή παξαγσγή, εθηφο θαη εάλ ε ππφλνηα κπνξεί λα εμαιεηθζεί 
iv. Δθφζνλ ε ππφλνηα ηεθκεξηψλεηαη ή δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί, ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ A CERT 

(info@a-cert.org) θαη ηεο παξέρεη ηα θαηά πεξίπησζε δηαζέζηκα ζηνηρεία: 
 πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ πξνκεζεπηή (δειηίν απνζηνιήο, ηηκνιφγην, 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξνκεζεπηή, πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ)· 
 ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο κε ηελ ηαπηνπνίεζε παξηίδαο, ηελ πνζφηεηα ησλ 

απνζεκάησλ θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πσιήζεθαλ· 
 εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα, απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην θαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ είλαη 

δηαζέζηκα· 
 ην θχιιν δεηγκαηνιεςίαο ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο· 
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 θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηπρφλ ππφλνηεο πνπ είραλ αλαθχςεη ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε 
ην ζπγθεθξηκέλν κε εγθεθξηκέλν πξντφλ ή ηε ζπγθεθξηκέλε κε εγθεθξηκέλε νπζία· 

 θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο ππφζεζεο. 
v. πλεξγάδεηαη πιήξσο κε ηελ A CERT θαη ηελ αξκφδηα αξρή ειέγρνπ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ ιφγσλ γηα ηελ παξνπζία κε εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή νπζηψλ 
 B. Όηαλ ε ππφλνηα κε ζπκκφξθσζεο αθνξά εηζεξρφκελν βηνινγηθφ ή ππφ κεηαηξνπή πξντφλ, ε επηρείξεζε 
εμεηάδεη αλ:  
 

i. νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ βηνινγηθνχ ή ηνπ ππφ κεηαηξνπή πξντφληνο 
ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, 

ii. νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ πνπ παξαζρέζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
αθνξνχλ πξάγκαηη ην πξντφλ πνπ αγνξάζηεθε 

Γ. Όηαλ ππάξρεη ππφλνηα φηη ε παξνπζία ησλ κε εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή νπζηψλ νθείιεηαη ζε αηηία γηα ηελ 
νπνία ηελ επζχλε έρεη ε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε εμεηάδεη θάζε πηζαλή αηηία ηεο παξνπζίαο ησλ κε 
εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή νπζηψλ, ε επηρείξεζε εμεηάδεη θάζε πηζαλή αηηία ηεο παξνπζίαο ησλ κε 
εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή νπζηψλ.  
 
ε θάζε πεξίπηωζε ε επηρείξεζε ελεκεξώλεη άκεζα θαη ζπλεξγάδεηαη πιήξωο κε ηνλ Φνξέα. 

 
 

Άξζξν 7 
Υποσπεώζειρ ηηρ ACERT 

 
Ο ΟΔΠ ACERT νθείιεη: 
1. Λα ιεηηνπξγεί ζε φια ηα επίπεδα κε ηξφπν ακεξφιεπην, αληηθεηκεληθφ, θαη ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ 

ερεκχζεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο ρεηξίδεηαη. 
2. Λα παξέρεη ζηνλ αηηνχληα θάζε πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο. Λα γλσζηνπνηεί ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 848/2018, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  φπσο 
ηζρχνπλ θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη θάζε πξνζζήθε ή/θαη ηξνπνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζ’απηφλ. 
Λα εθπιεξψλεη έλαληη ηνπ επηρεηξεκαηία φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 
848/2018 θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3. Λα ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε εξγαζία πξνζσπηθφ αμηνινγεκέλν σο ηθαλφ θαη θαηάιιειν.  
4. Λα εθπαηδεχεη, θαη λα επηβιέπεη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ. 

5. Λα  νξγαλψλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζεσξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018. 

6. Λα ελεκεξψλεη ηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο επηζεψξεζεο θαη 
γηα ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο, γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θπξψζεσλ, θαζψο θαη γηα ηηο 
εκεξνκελίεο εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ θαη ησλ 
απνθάζεσλ απηήο.  

7. Λα εθδίδεη ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο φπσο νξίδνληαη ζηνπο Θαλνληζκνχο (ΔΘ) 848/2018 θαη 1006/2021. 
8. Λα εθδίδεη βεβαίσζε κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηρεηξεκαηία, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ 

επηρεηξεκαηίαο είλαη εληαγκέλνο ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ «Θαλνληζκψλ». Ζ βεβαίσζε 
ζα παξέρεηαη γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη ζα εθδίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
εμαηηίαο εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ Φνξέα δελ επαξθεί.  

9. Λα ηεξεί αηνκηθνχο θαθέινπο αλά ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία  γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα θάζε 
επηρεηξεκαηία νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη φπνηε απηνί δεηεζνχλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη απφ ηνλ ΔΙΓΟ 
ΓΖΚΖΣΡΑ. Οη θάθεινη απηνί ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ: 
α) ηελ αίηεζε-δήισζε έληαμεο ηνπ επηρεηξεκαηία, 
β) έλα αληίγξαθν ηεο χκβαζεο, 
γ) ηηο δειψζεηο πεξηγξαθήο ηεο επηρείξεζεο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ ειέγρνπ, 
δ) ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο ή παξαγσγήο ή παξαζθεπήο θαζψο θαη ηηο ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, 
ε) ηηο εθζέζεηο ειέγρσλ, 
ζη) ηα πξαθηηθά δεηγκαηνιεςηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηία θαη ηα απνηειέζκαηά 
ηνπο, 
δ) ηα έγγξαθα απνθάζεσλ πηζηνπνίεζεο, 
ε) ηα εθδνζέληα απνδεηθηηθά έγγξαθα, 
ζ) ηηο δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο, επηβιεζείζεο θπξψζεηο θαζψο θαη ηηο δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο πνπ επηβιήζεθαλ γηα ηελ άξζε ησλ επηπηψζεσλ, 
η) ηε ζρεηηθή κε ηνπο ειέγρνπο αιιεινγξαθία κε ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 
ηεο ΤΑ 2543/103240/03.10.2017  ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο. 
ηα) ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγέα, ηα θσηναληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Διέγρνπ γηα ηηο εηζαγσγέο βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο.  

10. Λα δηαβηβάδεη ζηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαηαιφγνπ κε ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαζψο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο δηαπηζησζείζεο κε 
ζπκκνξθψζεηο. 

11. Λα δηαβηβάδεη κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο, φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ 
ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 848/2018, θαζψο θαη θάζε άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηελ 
Αξκφδηα Αξρή θαη ηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ εληφο ηεο ηεζείζαο θάζε θνξά πξνζεζκίαο. 
11.1 Λα δηαβηβάδεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή θαη ηνλ ΔΙΓΟ- ΓΖΚΖΣΡΑ: 
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αα) 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 
ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 848/2018. 
ββ) Δληφο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο θάζε κήλα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο πεξ. (β΄) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ηνλ 
απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε 
θαη ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε. 
11.2 Σελ ππνβνιή ζηελ Αξκφδηα Αξρή ηεθκεξησκέλεο εηζήγεζεο πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξεκαηίεο λα εγθξηζνχλ 
γηα: 
αα) ην ζρέδην κεηαηξνπήο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
κε παξάιιειε παξαγσγή, ζε εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018, θαη 
ββ) ηελ αλαδξνκηθή αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο αγξνηεκαρίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 
848/2018. 
11.3 Λα δηαβηβάζεη ζηνλ ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ηεθκεξησκέλε έθζεζε ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αθαίξεζεο ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο απφ πξντφληα ζηα νπνία έρεη 
δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε πνπ επεξεάδεη ηε βηνινγηθή ηδηφηεηα ηνπο. 

12. Λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ΟΔΠ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζψο θαη κε ηνλ ΔΙΓΟ ΓΖΚΖΣΡΑ θαη 
ηελ Αξκφδηα Αξρή ζε εθαξκνγή ηνπ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 848/2018 αληαιιάζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη απνζηέιινληαο αληίγξαθν ηνπ ηεξνπκέλνπ αηνκηθνχ θαθέινπ ζε πεξίπησζε επηινγήο απφ ηνλ 
επηρεηξεκαηία δηαθνξεηηθνχ ΟΔΠ ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΙΓΟ 
ΓΖΚΖΣΡΑ. 

13. Λα ελεκεξψλεη ηελ επηβιέπνπζα αξρή γηα ηελ έθδνζε εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αλαζηνιή ή ηελ αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο ηελ επηβιέπνπζα θαη επνπηεχνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
εζληθή λνκνζεζία. 

13 Λα παξέρεη  δηεπθφιπλζε γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ δεχηεξνπ κέξνπο.  
14. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο πξάμεο ηνπ ΟΔΠ, χζηεξα απφ δηθαίσζε ππνβιεζείζαο έλζηαζεο ή 

πξνζθπγήο ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ, ηα έμνδα βαξαίλνπλ ηνλ ΟΔΠ. 
15. Ζ ACERT δελ επζχλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ εγεξζνχλ απαηηήζεηο ιφγσ θαηαλάισζεο κε αζθαιψλ 

ηξνθίκσλ απφ ηελ πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε. 
16. Ο ΟΔΠ ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε ηνπ γξαπηψο φηαλ εγθαιείηαη απφ ηνλ λφκν λα δεκνζηεχζεη 

πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε. 
17. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκψλ, απηέο ζα δνζνχλ 

απφ ηερληθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΠ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  
18. Ο ΟΔΠ ελεκεξψλεη ηηο πηζηνπνηεκέλεο απφ απηφλ επηρεηξήζεηο κέζσ e-mail ή κέζσ ηνπ επίζεκνπ 

ηζηνρψξνπ ηνπ ή κέζσ ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηνλ πειάηε. 
ζ) Λα εθαξκφζεη ηνπο Θαλνληζκνχο (ΔΔ) 848/2018 & 279/2021 ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ βάζηκεο ππφλνηεο 
γηα θάπνηνλ επηρεηξεκαηία φηη πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά πξντφλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο 

θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο αιιά θέξεη έλδεημε βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. 
19. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο θαη/ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ειέγρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ειέγρνπ, ε 

ACERT αληαιιάζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρφ ηεο κε ηνπο άιινπο 
θνξείο. 

20. ηελ πεξίπησζε κεηεγγξαθήο ζε άιινλ ΟΔΠ, ε ACERT είλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη ηελ 
θαηαγγειία ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο ηνπ αηηνχκελνπ επηρεηξεκαηία ην αξγφηεξν εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνβνιήο ηεο θαη λα παξαδίδεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηηο 
εθζέζεηο ειέγρνπ ζηνλ επφκελν ΟΔΠ ειέγρνπ εληφο 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειία ηεο 
χκβαζεο απφ ηνλ «παιηφ» ΟΔΠ ηεο. Ζ θαηαγγειία ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο ηνπ αηηνχκελνπ επηρεηξεκαηία 
γίλεηαη απνδεθηή 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, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ απηφλ.  
Αλ πθίζηαληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο εθθξεκφηεηεο ηεο παξ. 2, ν ΟΔΠ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ 
λέν ΟΔΠ 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. 
Αθνχ παξέιζεη ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ησλ (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ ηεο παξ. 2, εθφζνλ ν ζπκβεβιεκέλνο 
ΟΔΠ δελ βεβαίσζε εγγξάθσο ηνλ αηηνχληα επηρεηξεκαηία φηη ζπληξέρεη θψιπκα, ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε ιχεηαη 
απηνδηθαίσο. ηελ πεξίπησζε απηή ν «παιηφο» ΟΔΠ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηνλ ηεξνχκελν ζε απηφλ θάθειν 
ηνπ επηρεηξεκαηία ζην «λέν» ΟΔΠ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Κεηά ηελ ηεθκεξησκέλε εκεξνκελία άξζεο 
ησλ ηπρφλ εθθξεκνηήησλ ηεο παξ. 2, ν παιηφο ΟΔΠ νθείιεη λα θάλεη απνδεθηή ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ην 
αξγφηεξν, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Αθνχ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θαη ν «παιηφο» ΟΔΠ δελ απνζηείιεη ην θάθειν, ιχεηαη απηνδίθαηα ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

21. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο κεηεγγξάςεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ζηελ ACERT, ν ΟΔΠ 
εμαζθαιίδεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο ζα αληηκεησπίζεη ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ΟΔΠ ειέγρνπ. 

22. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο απνζχξεηαη απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ, ε ACERT νθείιεη λα ελεκεξψζεη πάξαπηα 
ηελ αξκφδηα αξρή. Όκνηα ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηεγγξαθήο 
23. Τπνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΔΙΓΟ- ΓΖΚΖΣΡΑ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (α΄) 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΤΑ2543/103240/03.10.2017. 
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24. Λα εηζεγείηαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απαγφξεπζεο ηεο εκπνξίαο πξντφλησλ κε κλεία 
πεξί ηεο βηνινγηθήο κεζφδνπ παξαγσγήο, ζηελ επηζήκαλζε θαη ζηε δηαθήκηζε ηνπο, γηα ηηο ζπκβεβιεκέλεο κε 
απηνχο επηρεηξήζεηο, ζε εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 848/2018. 
25. Όηαλ ε ACERT έρεη βάζηκεο ππφλνηεο φηη έλαο επηρεηξεκαηίαο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά πξντφλ πνπ 
δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο αιιά θέξεη έλδεημε βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, 
ε ACERT κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία λα κελ δηαζέζεη πξνζσξηλά ην πξντφλ ζηελ αγνξά κε απηή 
ηελ έλδεημε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ε ACERT. Πξηλ ιάβεη απηή ηελ απφθαζε, ε ACERT δίλεη ζηνλ 
επηρεηξεκαηία ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Ζ απφθαζε απηή ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ 
ππνρξέσζε λα αθαηξεζεί απφ ην πξντφλ θάζε αλαθνξά ζηε βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο, εάλ ε ACERT έρεη ηε 
βεβαηφηεηα φηη ην πξντφλ δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Δάλ, φκσο, ε ππφλνηα δελ 
επηβεβαησζεί εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο, ε αλαθεξφκελε ζην πξψην εδάθην απφθαζε αθπξψλεηαη ην 
αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο. Ο επηρεηξεκαηίαο ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ηελ ε ACERT γηα λα 
εμαιεηθζεί ε ππφλνηα. 

 
 

 
 

Άξζξν 8 
Πποζωπινά Μέηπα-Κςπώζειρ 

 
Ο ΟΔΠ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξφιεςεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 848/2018, 

δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαζηνιή ή/θαη ηελ αλάθιεζε ηεο ρνξεγεζείζαο πηζηνπνίεζεο. Αξκφδην φξγαλν 
γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ είλαη  ε Δπηηξνπή Θπξψζεσλ. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη κε βάζε ηνλ θαηάινγν 
θπξψζεσλ ηνπ ΟΔΠ θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή λνκνζεζία, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ επηρείξεζε θαη 
είλαη εθηειεζηέα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο. 

ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο, ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγεζέληα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ην ζήκα ηνπ ΟΔΠ, ελψ νθείιεη λα δηαθφςεη ηε δηάζεζε φζσλ πξντφλησλ θέξνπλ ζήκα 
πνπ απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ην πξφηππν πηζηνπνίεζεο. Δάλ ε επηρείξεζε πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο 
κε ζπκκφξθσζεο, νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα άξνπλ ηε κε ζπκκφξθσζε, ηφηε παχεη ε αλαζηνιή πηζηνπνίεζεο. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ε πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη νξηζηηθά, ε επηρείξεζε ελεκεξψλεηαη γξαπηψο θαη εληφο επηά 
(7) εκεξψλ πξέπεη λα επηζηξέςεη φια ηα πξσηφηππα ησλ ρνξεγεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ ACERT.  
Δπίζεο, ν ΟΔΠ δχλαηαη λα ελεκεξψζεη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο, κε φπνην 
κέζν θξίλεη θαηάιιειν. Όηαλ ν ΟΔΠ ζεσξεί φηη πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ ν ίδηνο έρεη επηβάιεη ζηνλ παξαγσγφ, 

είλαη απαξαίηεην λα ηνπ επηβιεζνχλ επηπιένλ δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 
παξάβαζεο, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ζπλνδεπκέλν απφ ηεθκεξησκέλε έθζεζή ηνπ ζηε Γηεχζπλζε 
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
 

Ζ ACERT πηνζεηεί ηελ αθφινπζε δηαβάζκηζε φζνλ αθνξά ηε δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ πνπ παξεθθιίλνπλ ή 
ηείλνπλ λα παξεθθιίλνπλ ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηχπσλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο:  
«Ήζζνλνο ζεκαζίαο» (Η): ε ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ζηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη πνπ δελ επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 
πξντφληνο θαη δελ επηθέξεη ηελ επηβνιή θπξσηηθψλ κέηξσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαη θαηά ηελ νπνία ε 
επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ακέζσο ή εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ε νπνία 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΟΔΠ Πηζηνπνίεζεο ζε ζπκθσλία κε ηελ επηρείξεζε. 
«Μείδνλνο ζεκαζίαο» (Μ): είλαη κε ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ηελ απνηπρία ηνπ ειεγρφκελνπ επηρεηξεκαηία λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ε νπνία επεξεάδεη 
ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ σο βηνινγηθψλ, ρσξίο φκσο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα 
φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.  Οη 
ελ ιφγσ κε ζπκκνξθψζεηο δελ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη δφιηεο. 
«Ιξίζηκεο» (Ι): είλαη κε ζπκκφξθσζε κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ αθνξά ηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ 
σο βηνινγηθψλ, έρνληαο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ε νπνία νθείιεηαη ζε πξφδειεο 
παξαβάζεηο. 
«Τπνηξνπή» λνείηαη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο κε ζπκκφξθσζεο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

απηή δηαπηζηψζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ.  
«Δηνξζώζεηο» λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν κε ζηφρν ηελ άξζε 
ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο. 
«Δηνξζωηηθέο ελέξγεηεο» λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν κε 
ζηφρν ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 
 
 
Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο κε ηελ έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηνπο 
ΟΔΠ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 
α) Τπνβηβαζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνϊόληνο (ΤΠΠ): Αθνξά ζπγθεθξηκέλε παξηίδα πξντφληνο ηνπ 
Δπηρεηξεκαηία πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε θαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη: 
αα) απφ κεηαπνίεζε, 
ββ) απφ ηελ παξαγσγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αγξνηεκαρίσλ, 
γγ) απφ ηελ παξαγσγή ησλ δψσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, 
δδ) απφ ηελ παξαγσγή θπθηψλ, 
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εε) απφ ηελ παξαγσγή δπκψλ θαη 
ζηζη) απφ εηζαγσγή απφ Σξίηε ρψξα. 
Ο ππνβηβαζκφο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απφ βηνινγηθά ή κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ζε ζπκβαηηθά 
πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία 
ΤΠΠ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν επηρεηξεκαηία εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηνλ ΟΔΠ, κε ηε δηαβίβαζε ζε απηφλ ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο. 
β) Τπνβηβαζκόο ζηαδίνπ πηζηνπνίεζεο αγξνηεκαρίνπ(ωλ) (ΤΠΑ) ή δώωλ (ΤΠΖ): 
Σα αγξνηεκάρηα ή ηα δψα ππνβηβάδνληαη ζε ζπκβαηηθά θαη επηβάιινληαη εθ λένπ νη πεξίνδνη κεηαηξνπήο. 
γ) Μεξηθή αλαζηνιή ηεο Πηζηνπνίεζεο (ΜΑΠ): Απαγνξεχεηαη ζηελ επηρείξεζε ε εκπνξία κηαο ή 
πεξηζζνηέξσλ παξηίδσλ πξντφληνο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν 
παξαγσγήο. 
δ) Αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο (ΑΠ): 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 ΟΔΠ. 
ε) Αλάθιεζε πηζηνπνίεζεο (ΑΝΠ): Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απαγφξεπζε ηεο επηρείξεζεο ηεο 
εκπνξίαο πξντφλησλ κε αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απφ 
έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε, κε ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο ζχκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ ΟΔΠ. ε 
επηρεηξεκαηία ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, απαγνξεχεηαη λα 
ζπλεξγαζηεί κε άιιν εγθεθξηκέλν ΟΔΠ πξηλ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο αλσηέξσ θχξσζεο. 
 
 

ΙΤΡΩΕΘ * ΤΝΕΠΕΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ 

Τπνβηβαζκφο 
Πηζηνπνίεζεο 
Πξντφληνο 

ΤΠΠ 
Αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ 
παξαγσγήο ηνπο 

Τπνβηβαζκφο ζηαδίνπ 
πηζηνπνίεζεο 
αγξνηεκαρίνπ (σλ) ή 
δψσλ: 

ΤΠΑ/ΤΠΕ 

Τπνβηβαζκφο αγξνηεκαρίσλ ή δψσλ θαη επηβνιή εθ λένπ πεξηφδνπ 
κεηαηξνπήο 

Κεξηθή αλαζηνιή ηεο 
Πηζηνπνίεζεο  

ΚΑΠ 
Απαγφξεπζε εκπνξίαο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ παξηίδσλ πξντφληνο ή 
θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν 
παξαγσγήο 

Αλαζηνιή ηεο 
πηζηνπνίεζεο: 

ΑΠ 

Απαγφξεπζε ηεο εκπνξίαο 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 ΟΔΠ 

Αλάθιεζε 
πηζηνπνίεζεο: 

ΑΛΠ 

Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απαγφξεπζε ηεο επηρείξεζεο ηεο 
εκπνξίαο πξντφλησλ κε αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο 
ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απφ έλα (1) έσο θαη ηξία (3) 
έηε, κε ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο ζχκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ 
ΟΔΠ. ε επηρεηξεκαηία ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο 
αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, απαγνξεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε 
άιιν εγθεθξηκέλν ΟΔΠ πξηλ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 
αλσηέξσ θχξσζεο 

 
 
 

 Ιαηάινγνο Ιπξώζεωλ 
 

Ο ΟΔΠ επηβάιεη θπξψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην είδνο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
θαηάινγν θπξψζεσλ ηνπ ΟΔΠ φπσο απηφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ΤΑ 2985/397197/24.01.2023. Δηδηθά ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ ε θξηζηκφηεηα κηαο θαηάζηαζεο επηβάιεη ηελ επείγνπζα δξάζε απφ πιεπξάο ηεο ACERT, ηφηε ν 
ΟΔΠ κπνξεί λα πξνβεί ζηε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ.  Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ΟΔΠ έρεη ηε βάζηκε ππνςία πσο 
κηα επηρείξεζε ηελ νπνία πηζηνπνηεί πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά πξντφλ πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ 
Θαλνληζκφ, αιιά θέξεη ελδείμεηο πεξί ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε κπνξεί λα αλαθαιέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
έρεη ρνξεγήζεη. Σα πξνζσξηλά κέηξα κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα ην πνιχ δπν (2) εβδνκάδεο θαη θνηλνπνηνχληαη 
ζηελ επηρείξεζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Δληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, ν Γηεπζπληήο Πηζηνπνίεζεο νθείιεη 
λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηελ Δπηηξνπή Θπξψζεσλ.  

 
Άξζξν 9 

Ενζηάζειρ-Πποζθςγέρ 
 

Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πξνζθπγήο έρνπλ νη επηζεσξνχκελεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηξίηα κέξε εάλ θαη 
εθφζνλ κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ην έλλνκν ηνπ ζπκθέξνληφο ηνπο.  

Ζ έλζηαζε κπνξεί λα αθνξά πξάμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΔΠ, ή απνηέιεζκα δεηγκαηνιεςίαο θαη κπνξεί λα 
ππνβιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ έληππν πνπ δηαζέηεη ν ΟΔΠ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ωο έγθπξε ζεσξείηαη ε 
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, απφ ηνλ επηζεσξνχκελν, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο ή θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ 
επηρείξεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ρεκηθή αλάιπζε δεηγκάησλ. Γηα ηξίηα κέξε ν ρξφλνο 
ππνβνιήο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, θαη εθφζνλ αηηηνινγείηαη θαη θξηζεί απφ ηνλ ΟΔΠ 
έλλνκν ην ζπκθέξνλ ηεο, παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  
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Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα αθνξά απφθαζε νξγάλνπ ηνπ ΟΔΠ θαη ππνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ έληππν. Ωο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο φηαλ γίλεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ επηρείξεζε. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 
δχλαηαη λα γίλεη δεθηή εθπξφζεζκε έλζηαζε κεηά  ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. 

Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ ζπλεδξηάδεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
έλζηαζεο/πξνζθπγήο. Ο εληζηάκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΟΔΠ γηα ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο 
θαη κπνξεί λα αηηεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε. Αλ ην αίηεκά ηνπ γίλεη δεθηφ απφ ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή, ηφηε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη  ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε/πξνζθπγή. Κέρξη ηε 
ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πξνζθπγή, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ππνβιεζεί.  Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα απαηηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, αλ 
θξηζεί απαξαίηεην, απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ή λα δεηήζεη ηελ ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο 
ππφ εμέηαζε ππφζεζεο. Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα ιάβεη απφθαζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο θαη o ΟΔΠ ελεκεξψλεη αλάινγα ηνπο εληζηακελνπο/ πξνζθεπγνληεο κε ηελ έθδνζε 
ηεο απφθαζεο.  

 
 

Άξζξν 10 
Λήξη Σςνεπγαζίαρ 

 
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ACERT θαη ηεο ζπκβεβιεκέλεο  επηρείξεζεο κπνξεί λα ιάβεη ηέινο κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο:  
 Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, θαη εθφζνλ δελ αηηεζεί 

αλαλέσζήο ηνπ ε επηρείξεζε. 
 Κε θαηαγγειία ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ΟΔΠ, ελψ δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηνπ 
πκθσλεηηθνχ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηεο 
ACERT A.E.  

 Κε θαηαγγειία ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ εθ κέξνπο ηεο ACERT. Ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 
ζε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ ΟΔΠ, απνηεινχλ: 
1. Κε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
2. Ζ εηζήγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Θπξψζεσλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Αξρή γηα ηελ απνβνιή ηνπ 
επηρεηξεκαηία απφ ην χζηεκα Διέγρνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξφληα ή ηελ 
αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εκπνξίαο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, ε νπνία κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο ηεθκεξίσζεο απνζηέιιεη ηελ ππφζεζε ζηελ 

Α’ βάζκηα Δπηηξνπή Δμέηαζεο Παξαηππηψλ & Παξαβάζεσλ κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Δπνπηεχνπζαο 
Αξρήο. 
 

Ζ ACERT Α.Δ., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηα 
δηθαηψκαηά ηεο, φπσο θαη λα δεηήζεη πνηληθή δίσμε επαπεηινχκελε κέζσ ζπθνθαληηθήο δπζθεκίζεσο, απφ 
νπνηνδήπνηε κέζνλ (έγγξαθν, παξαδνζηαθφ ή ςεθηαθφ ηχπν, ξαδηφθσλν, θιπ). 

 
Άξζξν 11 

Οικονομικοί Όποι 
 

Ζ ACERT αθνινπζεί εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ εθδίδεη ηηκνθαηαιφγνπο αλάινγα κε ην επηζπκεηφ αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο, φπνπ αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξψο νη νηθνλνκηθνί φξνη ζπλεξγαζίαο.  

Θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο νη ηηκνθαηάινγνη δχλαηαη λα αλαζεσξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 
πκβνχινπ  ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. 

 
Άξζξν 12  

Δημοζιεύζειρ 
 

ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ε ACERT, δεκνζηεχεη θαη 
παξέρεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο πιεξνθνξίεο φπσο: 

 Θαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο 
 Παξάξηεκα Θαλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

o Η Φπηηθή Παξαγσγή 
o ΗΗ Εσηθή Παξαγσγή 
o ΗΗΗ Παξαζθεπή Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη Εσνηξνθψλ 
o ΗV Δηζαγσγή Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ 

 Σηκνθαηαιφγνπο 
o Φπηηθήο Παξαγσγήο 
o Εσηθήο Παξαγσγήο 
o Παξαζθεπήο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη Εσνηξνθψλ 
o Δηζαγσγήο απφ Σξίηεο Υψξεο 

 Θαλνληζκφ Υξήζεο εκάησλ  
 Θαηάινγν Δληαγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ 
 Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ κε Πηζηνπνηεκέλα Πξντφληα. ην Κεηξψν πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΟΔΠ, ελψ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ε επσλπκία, ε 
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δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαζψο θαη φπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο θαηά 
πεξίπησζε κπνξεί λα απαηηνχληαη.  

 Κεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ. ην Κεηξψν απηφ θαηαρσξνχληαη φια ηα πξντφληα πνπ έρνπλ 
παξαρζεί, παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί, θαηά θαηεγνξία θαη είδνο  θαη ηα νπνία έρεη πηζηνπνηήζεη ν ΟΔΠ. 

 
Άξζξν 13 

Μεηαβολή Απαιηήζεων 
 

Οη θαλνληζκνί ηνπ ΟΔΠ αλαζθνπνχληαη θαη δχλαηαη λα αλαζεσξεζνχλ απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο φηαλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο ΟΔΠ αλαθνηλψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πξνο ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε, θαιψληαο ηα λα θαηαζέζνπλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο επί ησλ αιιαγψλ. Κεηά ηε ιήςε 
απφθαζεο γηα αιιαγέο ή αλαζεσξήζεηο, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, απηέο γλσζηνπνηνχληαη 
γξαπηψο ζηηο ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο.  

Ο ΟΔΠ δχλαηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα πηζηνπνίεζε θαη λα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο  ηνπ 
Θαλνληζκνχ θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο φπσο επηβάιιεηαη απφ απηήλ. 


