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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 
Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του 
βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου. 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1825/25.08.2000 
Για τη θέσπιση λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την επισήµανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας. 
Υπ' αριθµ. 412013/14.12.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1594 Β΄/29.12.2000) 
"Συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισµών που αφορούν την επισήµανση του 
βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας." 
Εγκύκλιος αριθµ. 333140/19.01.2001  
Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ΄ αριθµ. 412013/14.12.2000 Υπουργικής Απόφασης             (ΦΕΚ 
1594Β΄/29.12.2000) 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1.1 Με το νόµο 2637/98 (ΦΕΚ 200Α/27.08.98) συστάθηκε ο Οργανισµός Πιστοποίησης και 
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε το διακριτικό τίτλο AGROCERT,  ο οποίος 
αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), το οποίο έχει διοικητική και οικονοµική 
αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας. 
Σκοπός του AGROCERT, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι η προαγωγή και η 
διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν την προέλευσής 
τους, µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο, καθώς και η προώθηση συστηµάτων προστασίας και 
διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκµεταλλεύσεων (άρθρο 32). Στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του περιλαµβάνεται:  
 
• η πιστοποίηση της συµµόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή 

συστηµάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες µε τη 
µορφή σηµάτων συµµόρφωσης ή πιστοποιητικών συστηµάτων ποιότητας ή συστηµάτων 
αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης  

• η τήρηση µητρώων επιθεωρητών, εµπειρογνωµόνων και ελεγκτών καθώς και η εφαρµογή και 
υλοποίηση συστηµάτων αξιολόγησής τους, 

• η τήρηση µητρώου συνεργαζοµένων µε αυτόν εργαστηρίων, καθώς και η εφαρµογή και 
υλοποίηση συστηµάτων αξιολόγησής τους  

• η τήρηση ειδικών µητρώων για τις πιστοποιηµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, και 

• η τήρηση ειδικών µητρώων για τα πιστοποιηµένα αγροτικά προϊόντα και επιχειρήσεις. 
 
1.1.2. H υπ’ αριθ. 412013/29-12-2000 Κ.Υ.Α. καθορίζει συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή 
των ΚΑΝ (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθώς και του ΚΑΝ (ΕΚ) 
1825/2000 της Επιτροπής όσον αφορά την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση 
το βόειο κρέας. Σύµφωνα µε την παραπάνω Κ.Υ.Α. ο AGROCERT ορίζεται αρµόδιος να υποδέχεται τις 
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων που αιτούνται άδεια χρήσης προαιρετικών ενδείξεων στην επισήµανση 
του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας. Αξιολογεί τις αιτήσεις και διαβιβάζει 
την τεκµηριωµένη γνώµη του στη Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής (Γ∆ΖΠ) του Υπουργείου 
Γεωργίας. Αναλαµβάνει τον έλεγχο των επιχειρήσεων ή οργανώσεων των οποίων η συγγραφή 
υποχρεώσεων έχει εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
 
1.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

1.2.1 H ανεξαρτησία του AGROCERT διασφαλίζεται από το νοµικό του πλαίσιο, τους κανονισµούς 
λειτουργίας, την οργανωτική του διάρθρωση, τη διοικητική και την οικονοµική του αυτοτέλεια. 
 
1.2.2 Ο AGROCERT δεν αποσκοπεί σε οφέλη που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης/οργάνωσης. 
 
1.2.3 Ο ΑGROCERT δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις/οργανώσεις για την σύνταξη και εφαρµογή της συγγραφής 
υποχρεώσεων τους. 
 
1.2.4 Ο AGROCERT συνεργάζεται µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις/οργανώσεις, µε αποκλειστικό 
αντικείµενο την ορθή ερµηνεία της νοµοθεσίας σχετικά µε την επισήµανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, της Τεχνικής Οδηγίας AGRO 5-1 και του παρόντος Kανονισµού. 
 
1.2.5 Όλες οι επιχειρήσεις/οργανώσεις, οι οποίες έρχονται σε επικοινωνία µε τον AGROCERT, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. Οι όροι 
της πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις/οργανώσεις όσο και για τους 
κατόχους της άδειας χρήσης των προαιρετικών ενδείξεων στην επισήµανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο AGROCERT για : 
α) την αξιολόγηση της αίτησης και της συγγραφής υποχρεώσεων της επιχείρησης/οργάνωσης που 
αιτάται την άδεια χρήσης ειδικών σηµάνσεων βοείου κρέατος ή/και των προϊόντων µε βάση το βόειο 
κρέας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 
β) τον έλεγχο της επιχείρησης/οργάνωσης για την ορθή εφαρµογή της εγκριθείσας από τη Γ∆ΖΠ 
συγγραφής υποχρεώσεων. 
 
 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ισχύουν οι ορισµοί του ΚΑΝ (ΕΚ) 1760/2000 καθώς και της υπ’ αριθ. 333140/19-1-01 εγκυκλίου για την 
εφαρµογή της υπ’ αριθ.412013/29-12-2000 Κ.Υ.Α.. 
 
 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1 Η διαδικασία έγκρισης περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 

· Aνταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων 

· Υποβολή αίτησης και συγγραφής υποχρεώσεων 

· Αξιολόγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και υποβολή αιτιολογηµένης γνώµης στη Γενική 
∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής (Γ∆ΖΠ) του Υπουργείου Γεωργίας. 

· Έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων από τη Γ∆ΖΠ του Υπουργείου Γεωργίας. 

· Υπογραφή σύµβασης ελέγχου µεταξύ AGROCERT και αιτούντα. 

 

4.2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

4.2.1 Οι επιχειρήσεις/οργανώσεις οι οποίες επιθυµούν τη χρήση προαιρετικών ενδείξεων στην 
επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, έρχονται σε γραπτή 
επικοινωνία µε τον AGROCERT προκειµένου να παραλάβουν το έντυπο Αίτησης, τον Κανονισµό 
Εφαρµογής του Προαιρετικού Συστήµατος Επισήµανσης και αν το επιθυµούν και την Τεχνική Οδηγία 
AGRO 5-1 περί ιχνηλασιµότητας βοείου κρέατος.  
 

4.2.2 Κατά τη φάση αυτή µπορούν να ενηµερώσουν τον AGROCERT για τα γενικά στοιχεία της 
δραστηριότητας και της υποδοµής τους, προκειµένου να τους πληροφορήσει για τις διαδικασίες που θα 
πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 

4.2.3 Η ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων µέχρι τη φάση της υποβολής της Αίτησης δεν έχει 
κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο. 
 

 

4.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4.3.1 Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις/οργανώσεις υποβάλλουν την Αίτησή τους στο Τµήµα 
Πιστοποίησης της ∆/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT, συνοδευόµενη από τη 
συγγραφή υποχρεώσεων που απαιτείται για την τεκµηρίωση της αιτούµενης προαιρετικής ένδειξης. 
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4.3.2 Στις περιπτώσεις όπου στη διαδικασία παραγωγής εµπλέκονται προµηθευτές ή υπεργολάβοι, οι 
δραστηριότητες των οποίων πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο προκειµένου να επαληθευθεί η 
συµµόρφωση προς τη συγγραφή υποχρεώσεων , τότε ο ενδιαφερόµενος οφείλει µαζί µε την Αίτησή 
του να επισυνάψει κατάλογο προµηθευτών ή υπεργολάβων αναφέροντας σαφώς τα τµήµατα της 
παραγωγικής διαδικασίας στα οποία εµπλέκονται καθώς και τον τρόπο εµπλοκής τους. Πρέπει επίσης να 
παράσχει τεκµηρίωση για το είδος της σχέσης του µε τους εµπλεκόµενους προµηθευτές ή 
υπεργολάβους καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται σαφώς η πρόθεσή 
τους να υπόκεινται στον έλεγχο του AGROCERT για τις δραστηριότητές τους που αφορούν την 
εφαρµογή της συγγραφής υποχρεώσεων του ενδιαφερόµενου. Πρέπει τέλος να δεσµευθεί για την 
ανάληψη του κόστους που αφορά τους ελέγχους στους εµπλεκόµενους προµηθευτές ή υπεργολάβους. 
 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 
ΣΤΗΝ Γ∆ΖΠ 

4.4.1 Η συγγραφή υποχρεώσεων αξιολογείται από το Τµήµα Πιστοποίησης της ∆/νσης Πιστοποίησης & 
Προδιαγραφών του AGROCERT και στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ενηµερώνεται γραπτά 
η επιχείρηση/οργάνωση. 

4.4.2 Σε περίπτωση που απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορούν την πληρότητα της 
συγγραφής υποχρεώσεων ή την ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων, αυτά πρέπει να αποσταλούν στον 
AGROCERT εντός ενός µηνός από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τον ενδιαφερόµενο. Εάν 
ο ενδιαφερόµενος δεν ανταποκριθεί, η ∆/νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών υποβάλλει αρνητική 
εισήγηση προς την Γ∆ΖΠ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος εξακολουθεί να επιθυµεί την 
προαιρετική σήµανση πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση. 
 

4.4.3 Το Τµήµα Πιστοποίησης της ∆/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT µετά την 
διαδικασία αξιολόγησης συντάσσει αιτιολογηµένη γνώµη. 
 

4.4.4 Η αιτιολογηµένη γνώµη του AGROCERT, η Αίτηση και η συγγραφή υποχρεώσεων, υποβάλλονται 
στην Γ∆ΖΠ, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τη συγγραφή υποχρεώσεων και ενηµερώνει σχετικά τον 
AGROCERT, την ενδιαφερόµενη επιχείρηση/οργάνωση καθώς και τις αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 412013/2000 Κ.Υ.Α. 
 

4.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.5.1 Μετά την έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων από τη Γ∆ΖΠ, ο AGROCERT σε συνεργασία µε 
την ενδιαφερόµενη επιχείρηση/οργάνωση καταρτίζει σύµβαση όπου καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που 
αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους, τις υποχρεώσεις και τους οικονοµικούς όρους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ως άνω Κ.Υ.Α. 

4.5.2 Η επιχείρηση/οργάνωση οφείλει να συνυπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) εργασίµων 
ηµερών από την κοινοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση ο AGROCERT διατυπώνει αίτηµα προς τη 
Γ∆ΖΠ του Υπουργείου Γεωργίας για ανάκληση της έγκρισης χρήσης των προαιρετικών ενδείξεων. 
 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

5.1.1 Ο σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση της συνεχούς εφαρµογής των υποχρεώσεων της 
εγκριθείσας συγγραφής καθώς και των απαιτήσεων που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό και 
στην συνυπογραφείσα σύµβαση.  
 
5.1.2 Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις/οργανώσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα 
του AGROCERT, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα σηµεία ελέγχου και θέτοντας στη διάθεσή τους 
κάθε ζητούµενο στοιχείο ή πληροφορία που αφορά τον διενεργούµενο έλεγχο. 
 
5.1.3 Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται προβλέπονται από τη σύµβαση µεταξύ του AGROCERT και 
της επιχείρησης/οργάνωσης. Οι έλεγχοι µπορούν να γίνουν κατόπιν ειδοποίησης ή και χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση της επιχείρησης/οργάνωσης.  
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5.2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.2.1 Μετά από την συνυπογραφή της σύµβασης, το Τµήµα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ∆/νσης 
Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα τακτικών ελέγχων της 
επιχείρησης/οργάνωσης, και ενηµερώνει σχετικά την επιχείρηση. 
 
5.2.2 Για την διενέργεια κάθε ελέγχου, το Τµήµα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ∆/νσης Πιστοποίησης 
& Προδιαγραφών συγκροτεί Οµάδα Ελέγχου η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές εκ των 
οποίων ένας ορίζεται ως Επικεφαλής. Την Oµάδα Ελέγχου µπορεί να συνεπικουρεί και 
Εµπειρογνώµονας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι ανωτέρω επιλέγονται από το Μητρώο των 
Ελεγκτών/Επιθεωρητών/Εµπειρογνωµόνων του AGROCERT.1 ή/και το προσωπικό του AGROCERT 
 
5.2.3 Ο AGROCERT µεριµνά ώστε στην οµάδα ελέγχου να µην συµµετέχουν άτοµα που η σχέση τους 
µε την ελεγχόµενη επιχείρηση/οργάνωση µπορεί να επηρεάσει την αµεροληψία και την 
αντικειµενικότητα του ελέγχου. 
 
5.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.3.1  Η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 
 
- Εναρκτήρια Σύσκεψη 
H Εναρκτήρια Σύσκεψη πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή της Οµάδας Ελέγχου του AGROCERT, του 
νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης/οργάνωσης, ή/και εξουσιοδοτηµένου, για το σκοπό αυτό, 
εκπροσώπου της.  
Κατά την Εναρκτήρια Σύσκεψη ο Επικεφαλής Ελεγκτής προβαίνει σε σύντοµη ανασκόπηση του 
αντικειµένου και των στόχων του ελέγχου, παρουσιάζει το πρόγραµµα ελέγχου και επιβεβαιώνει ότι τα 
απαιτούµενα µέσα για την διευκόλυνση του ελέγχου είναι διαθέσιµα. 
 
- Έλεγχος Επιχείρησης/Οργάνωσης  
Η Οµάδα Ελέγχου επισκέπτεται όλους τους χώρους της επιχείρησης/οργάνωσης που συνιστούν σηµεία 
ελέγχου και πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε συνεντεύξεις, εξέταση εγγράφων και παρατήρηση 
δραστηριοτήτων και συνθηκών στους τοµείς της επιχείρησης/οργάνωσης.  
Στην περίπτωση που στοιχεία της συγγραφής υποχρεώσεων απαιτούν εργαστηριακή επαλήθευση ο 
έλεγχος µπορεί να περιλαµβάνει δειγµατοληψία  από τα ζώα, ή/και τις ζωοτροφές, ή και τα παραγόµενα 
προϊόντα. Η διαδικασία της δειγµατοληψίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 
εργαστηριακή επαλήθευση πραγµατοποιείται σε συνεργαζόµενα µε τον AGROCERT εργαστήρια.  
Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία του ελέγχου προκύψουν σοβαρά προβλήµατα συνεργασίας µε 
την επιχείρηση/οργάνωση, τότε ο Επικεφαλής Ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει τη διακοπή του ελέγχου, 
καταγράφοντας τους λόγους της απόφασής του. 
 
- Σύσκεψη Ανασκόπησης 
H Σύσκεψη Ανασκόπησης πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή της Οµάδας Ελέγχου του AGROCERT, του 
νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης/οργάνωσης, ή/και εξουσιοδοτηµένου, για το σκοπό αυτό, 
εκπροσώπου της.  
Κατά την Σύσκεψη Ανασκόπησης ο Επικεφαλής Ελεγκτής παρουσιάζει τα ευρήµατα ελέγχου και τα 
αναλύει, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 
 
5.4 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
5.4.1 Η Οµάδα Ελέγχου συµπληρώνει το Έντυπο Ελέγχου και καταγράφει σ΄αυτό λεπτοµερώς τα 
ευρήµατα που αφορούν τη µη τήρηση υποχρεώσεων. Εφόσον απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος και 
πραγµατοποιηθεί δειγµατοληψία, συµπληρώνεται το Πρακτικό ∆ειγµατοληψίας. 

 

5.4.2 Το Έντυπο Ελέγχου και το Πρακτικό ∆ειγµατοληψίας συνυπογράφουν οι ελεγκτές και ο ιδιοκτήτης 
ή ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό, εκπρόσωπος της 
επιχείρησης/οργάνωσης. Στην περίπτωση που ο ελεγχόµενος διαφωνεί µε τα ευρήµατα, καταγράφει τις 
απόψεις του στο ίδιο έντυπο. Άρνηση υπογραφής από τον ελεγχόµενο θεωρείται άρνηση ελέγχου και 
εποµένως µη τήρηση της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο Επικεφαλής Ελεγκτής παραδίδει τα πρωτότυπα 

                                                           
1
 Από την έναρξη της εφαρµογής του Κανονισµού και µέχρι την ενεργοποίηση του επίσηµου Μητρώου 
του AGROCERT, τα µέλη της Οµάδας Ελέγχου επιλέγονται µε απόφαση του ∆/ντα Σύµβουλου του 
AGROCERT.  
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των παραπάνω εγγράφων στο Τµήµα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ∆/νσης Πιστοποίησης & 
Προδιαγραφών και τα αντίγραφά τους στον ελεγχόµενο. 
 
5.4.3 Το Τµήµα Πιστοποίησης της ∆/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, αξιολογεί τα ευρήµατα 
ελέγχου και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων και συντάσσει σχετική έκθεση.  
 
5.5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5.5.1 Σε περίπτωση µη τήρησης της συγγραφής υποχρεώσεων, το Τµήµα Πιστοποίησης της ∆/νσης 
Πιστοποίησης & Προδιαγραφών διαβιβάζει την έκθεση στη Γ∆ΖΠ του Υπουργείου Γεωργίας και 
εισηγείται την απόσυρση της έγκρισης. 
Στην περίπτωση που η Γ∆ΖΠ αποφασίσει να επιβάλλει στην επιχείρηση/οργάνωση συµπληρωµατικούς 
όρους για την διατήρηση της έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της υπ’ αριθ. 412013/29-12-2000 
Κ.Υ.Α και σε επόµενο έλεγχο από τον AGROCERT η επιχείρηση/οργάνωση δεν τους τηρεί, η έκθεση 
διαβιβάζεται στη Γ∆ΖΠ του Υπουργείου Γεωργίας σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 
 

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

6.1 Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται : 
• να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά όσα περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων 
• να τηρεί τους συµπληρωµατικούς όρους που τυχόν έχουν επιβληθεί προκειµένου να διατηρήσει 

την έγκριση 
• να διακόψει άµεσα κάθε χρήση ή διαφήµιση ή αναφορά στη σχετική σήµανση, στην περίπτωση 

απόσυρσης της έγκρισης. Η επιχείρηση/οργάνωση υποχρεούται να ενηµερώσει γραπτώς τον 
AGROCERT για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στη σχετική σήµανση. 

• να ειδοποιεί αµέσως τον AGROCERT στις περιπτώσεις που η συγγραφή υποχρεώσεων δεν 
ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας, βάση της οποίας έχει αξιολογηθεί, 
καθώς και για τυχόν έκτακτες καταστάσεις που οδήγησαν σε αποκλίσεις από αυτήν 

• να ενηµερώνει τον AGROCERT για οποιεσδήποτε ειδικές καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να 
οδηγήσουν την επιχείρηση/οργάνωση στην ανάκληση προϊόντων της. 

• να εκπληρώνει εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς τον AGROCERT. 
 
6.2 Ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στην Οµάδα 
Ελέγχου του AGROCERT, σε ότι αφορά τη συγγραφή υποχρεώσεων που εφαρµόζει. Όλα τα έγγραφα 
της επιχείρησης/οργάνωσης που έχουν σχέση µε τον έλεγχο πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα. Η 
επιχείρηση/οργάνωση πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία του ελέγχου, λαµβάνοντας τα κατάλληλα 
οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει την υποχρέωση ώστε να παρευρίσκεται στους προγραµµατισµένους 
ελέγχους, ο επιχειρηµατίας ή νόµιµος εκπρόσωπός του ή νόµιµος εκπρόσωπος της οργάνωσης και το 
υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο κατά τη διάρκεια του ελέγχου για 
ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε την Οµάδα Ελέγχου.  
 
6.3 Το προσωπικό πρέπει να είναι ενήµερο για το ενδεχόµενο αιφνιδιαστικού ελέγχου και να 
συνεργάζεται µε τους ελεγκτές του ακόµα και εάν δεν παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπός του. 
 
6.4 Η επιχείρηση/οργάνωση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής ελέγχων που 
καθορίζονται από τον AGROCERT. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών διεξαγωγής των 
ελέγχων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις ηµεροµηνίες διεξαγωγής τους, θα 
συνεκτιµώνται από τον AGROCERT και µπορεί να συνιστούν λόγο για εισήγηση απόσυρσης της 
έγκρισης. 
 
6.5 Ο κάτοχος της έγκρισης φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι του AGROCERT για την ορθή 
εφαρµογή της συγγραφής υποχρεώσεων, του παρόντος Κανονισµού και της σύµβασης ελέγχου για τον 
ίδιο και για τους προµηθευτές ή υπεργολάβους της παραγράφου 4.3.2. 
 
 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AGROCERT 

7.1 Ο AGROCERT υποχρεούται να εγγράψει τις επιχειρήσεις/οργανώσεις µε τις οποίες έχει υπογράψει 
σύµβαση ελέγχου στο Μητρώο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων/οργανώσεων. Το Μητρώο αυτό 
περιλαµβάνει την επωνυµία, την διεύθυνση της επιχείρησης/οργάνωσης, τα προϊόντα που καλύπτονται 
από την έγκριση και την εγκεκριµένη ένδειξη ή ενδείξεις. 
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7.2 Ο AGROCERT υποχρεούται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και µε τη σύµφωνη γνώµη των 
επιχειρήσεων/οργανώσεων, να προβάλλει και να δηµοσιοποιεί τις χρησιµοποιούµενες προαιρετικές 
ενδείξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας 
αποφασίζονται από τον AGROCERT, σε συνεργασία και µε άλλους φορείς. 
 

7.3 Ο AGROCERT συγκροτεί την Οµάδα Ελέγχου, επιλέγοντας τα µέλη της από το τηρούµενο Μητρώο 
των Ελεγκτών/Επιθεωρητών/Εµπειρογνωµόνων. Ο AGROCERT µεριµνά ώστε στην Οµάδα Ελέγχου να 
µη συµµετέχουν άτοµα που η σχέση τους µε την ελεγχόµενη επιχείρηση/οργάνωση µπορεί να 
επηρεάσει την αµεροληψία και την αντικειµενικότητα του ελέγχου.  
 

7.4 Ο AGROCERT δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω ζηµιών από 
ελαττωµατικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης/οργάνωσης µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση 
ελέγχου. 
 
 

8. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Σε περίπτωση που µετά την άδεια χρήσης της προαιρετικής ένδειξης διαπιστωθεί η µη τήρηση του 
παρόντος Κανονισµού, ανεξάρτητα από τη διενέργεια των ελέγχων της επιχείρησης/οργάνωσης, το 
Τµήµα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ∆/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT 
εισηγήται την απόσυρση της έγκρισης. 
 
 

9. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ 

9.1. Οι επιχειρήσεις/οργανώσεις που έχουν συνάψει σύµβαση ελέγχου µε τον AGROCERT µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν, τις ενδείξεις για τις οποίες έχουν λάβει έγκριση από τη Γ∆ΖΠ του Υπουργείου 
Γεωργίας, στην υποχρεωτική ετικέτα του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, 
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην κοινοτική και εθνική νοµοθεσία για το υποχρεωτικό 
και προαιρετικό σύστηµα επισήµανσης. 

9.2 Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες, µετά από έγκριση του 
AGROCERT. 

 

10. ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  

10.1 Το ειδικό σήµα του AGROCERT του παραρτήµατος Α σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη 
προαιρετική ένδειξη επιτρέπεται µόνο επί των προσυσκευασµένων προϊόντων και υπό τις εξής 
προϋποθέσεις : 
 

α) Για την εξασφάλιση της ορθής χρήσεως του ειδικού σήµατος του AGROCERT, ο κάτοχος της 
έγκρισης, πριν από την καθ΄οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή του, υποχρεούται να υποβάλλει στην 
∆/νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT σχετικό αίτηµα συνοδευόµενο από την 
απαραίτητη για την έγκριση τεκµηρίωση. Η έγκριση χρήσεως του ειδικού σήµατος χορηγείται µε 
απόφαση του ∆/ντος Συµβούλου του AGROCERT. 
 

β) Το ειδικό σήµα του AGROCERT είναι κατοχυρωµένη αποκλειστική ιδιοκτησία του AGROCERT. 
 

γ) Η έγκριση χρήσεως του ειδικού σήµατος αφορά αποκλειστικά την επιχείρηση/οργάνωση στην οποία 
έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση αυτής καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

δ) Η επιχείρηση/οργάνωση δεσµεύεται να διακόψει πάραυτα τη χρήση του ειδικού σήµατος εάν 
αιτιολογηµένα το απαιτήσει ο AGROCERT ή παύσει να ισχύει η έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων. 

ε) Το ειδικό σήµα του AGROCERT χορηγείται από τον AGROCERT σε ηλεκτρονική µορφή στον κάτοχο 
της έγκρισης µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
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11.ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του AGROCERT 
υποχρεούνται να χειρίζονται τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αφορούν τη διενέργεια των 
διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων και ελέγχου επιχειρήσεων/οργανώσεων ως αυστηρώς 
εµπιστευτικές. 
 
 

12. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

12.1 Ο παρών Κανονισµός µπορεί να υποστεί αναθεωρήσεις κατόπιν αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του AGROCERT. 
 
12.2 Οι τυχόν αναθεωρήσεις του παρόντος Κανονισµού γνωστοποιούνται γραπτώς στις 
επιχειρήσεις/οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση χρήσης προαιρετικών ενδείξεων και 
καθορίζονται από τον AGROCERT τα χρονικά όρια προσαρµογής τους στις νέες απαιτήσεις. Σε 
περιπτώσεις διαφωνίας µε τις προαναφερόµενες αλλαγές, η επιχείρηση/οργάνωση δύναται να 
καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να διακόψει τη χρήση των προαιρετικών ενδείξεων. 
 
 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1 Τιµολόγηση υπηρεσιών 

13.1.1 Το κόστος για τον έλεγχο εφαρµογής της συγγραφής υποχρεώσεων, το οποίο καταβάλλεται από 
την επιχείρηση/οργάνωση στον AGROCERT περιλαµβάνει : 
α) το κόστος των επιτόπιων ελέγχων 
β) το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων 
 
13.1.2 Η ∆/νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών καθορίζει το κόστος των επιτόπιων ελέγχων κατά 
περίπτωση και ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις ελέγχου που απορρέουν από την εγκριθείσα συγγραφή 
υποχρεώσεων, λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τις παρακάτω παραµέτρους : 
 

- αριθµός ελέγχων ανά έτος 
- αριθµός ελεγκτών ανά έλεγχο 
- ανάγκη συµµετοχής εµπειρογνώµονα 
- δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και αµοιβής ελεγκτών/εµπειρογνώµονα 
- διάρκεια ελέγχων 
- έµµεσες δαπάνες του AGROCERT 
 

13.1.3 Ο αριθµός και το είδος των εργαστηριακών ελέγχων καθορίζεται στη σύµβαση, το δε κόστος 
των εργαστηριακών ελέγχων επιβαρύνει την επιχείρηση/οργάνωση. 
 
13.1.4 Το συνολικό κόστος των επιτόπιων ελέγχων αναφέρεται στη σύµβαση. 
 
13.2 Τρόπος πληρωµής 

 
• Με την υπογραφή της σύµβασης, καταβάλλεται στον AGROCERT το συνολικό κόστος των 

επιτόπιων ελέγχων, σε δύο ισόποσες δόσεις. 
• Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του πρώτου τριµήνου και η δεύτερη όχι αργότερα από την 

παρέλευση εννέα µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Και στις δύο περιπτώσεις αποστέλλεται 
στον AGROCERT αντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης. 

• Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων καταβάλλεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από 
την σχετική ειδοποίηση από τον AGROCERT.  

• Στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας χρήσης της ένδειξης, γίνεται εκκαθάριση των οικονοµικών 
υποχρεώσεων της επιχείρησης/οργάνωσης µε βάση τα δωδεκατηµόρια του κόστους ελέγχων. 
Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον AGROCERT ή την επιχείρηση/οργάνωση 
αντίστοιχα. 

 
Η µη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τον AGROCERT 
συνιστά αιτία εισήγησης για ανάκληση της άδειας χρήσης ένδειξης. 
 



                                                                      
 

BET-R-01/1: Κανονισµός Πιστοποίησης Κρέατος Ποιότητας Βοοειδών                                             Σελίδα 10 από 10   
                                     

 

  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΗΜΑNΣΗ AGROCERT 
 
Η σήµανση συνίσταται από: 
 
α) το ακόλουθο σήµα στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και σε αναλογικές διαστάσεις:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
β) την ένδειξη: 
 
  Αρ. έγκρισης χρήσης της προαιρετικής ένδειξης: 00/00.00.00 
    
     ή 
     

 
   Approval No: 00/00.00.00 
 
Ο αριθµός τοποθετείται εκτός του σήµατος (πάνω ή κάτω αυτού) και αποτελείται από τον 
αριθµό απόφασης µε τον οποίο η Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Γεωργίας εγκρίνει τη χρήση της προαιρετικής ένδειξης και την ηµεροµηνία έγκρισης.  
  
Η σήµανση µπορεί να αναγράφεται και σε άλλες γλώσσες µετά από έγκριση του AGROCERT.  


