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Θανονιζμόρ (ΔΘ) απιθ. 1760/17.07.2000 

Γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ 
βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 820/97 ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

Θανονιζμόρ (ΔΘ) απιθ. 1825/25.08.2000 
Γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ 
πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο. 

π' απιθμ. 412013/14.12.2000 ποςπγική Απόθαζη (ΦΔΘ 1594 Β΄/29.12.2000) 

"Ππκπιεξσκαηηθά κέηξα ζε εθηέιεζε θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηζήκαλζε ηνπ 

βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο." 
Δγκύκλιορ απιθμ. 333140/19.01.2001  

Ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ππ΄ αξηζκ. 412013/14.12.2000 πνπξγηθήο Απφθαζεο             (ΦΔΘ 
1594Β΄/29.12.2000) 

 

 

 

 

 

 

                          

 
 
ΞΝΟΓΔΗΝ AΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ 
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ & ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) 
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1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

1.1 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

1.1.1 Κε ην λφκν 2637/98 (ΦΔΘ 200Α/27.08.98) ζπζηάζεθε ν Νπγανιζμόρ Ξιζηοποίηζηρ και 

Δπίβλετηρ Γευπγικών Ξποφόνηυν (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.), κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν AGROCERT,  ν νπνίνο 

απνηειεί Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Λ.Ξ.Η.Γ.), ην νπνίν έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Γεσξγίαο. 

Πθνπφο ηνπ AGROCERT, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, είλαη ε πξναγσγή θαη ε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε πξνζηαζία φξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνέιεπζήο 
ηνπο, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζνδν, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηεο αεηθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (άξζξν 32). Πην πιαίζην ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη:  
 

 ε πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο ή 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπο πξνο πξναηξεηηθά θιαδηθά, εζληθά, επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα θαη 
πξνδηαγξαθέο ή πξνο ηζρχνληεο εζληθνχο, θνηλνηηθνχο ή δηεζλείο θαλφλεο θαη θψδηθεο κε ηε 
κνξθή ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο ή πηζηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ή ζπζηεκάησλ 
αγξνπεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

 ε ηήξεζε κεηξψσλ επηζεσξεηψλ, εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ειεγθηψλ θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη 
πινπνίεζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζήο ηνπο, 

 ε ηήξεζε κεηξψνπ ζπλεξγαδνκέλσλ κε απηφλ εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη 
πινπνίεζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζήο ηνπο  

 ε ηήξεζε εηδηθψλ κεηξψσλ γηα ηηο πηζηνπνηεκέλεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θαη 

 ε ηήξεζε εηδηθψλ κεηξψσλ γηα ηα πηζηνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα θαη επηρεηξήζεηο. 
 
1.1.2. H ππ’ αξηζ. 412013/29-12-2000 Θ..Α. θαζνξίδεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΘΑΛ (ΔΘ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ ΘΑΛ (ΔΘ) 
1825/2000 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε 
ην βφεην θξέαο. Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Θ..Α. ν AGROCERT νξίδεηαη αξκφδηνο λα ππνδέρεηαη ηηο 
αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ αηηνχληαη άδεηα ρξήζεο πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ ζηελ επηζήκαλζε 
ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο. Αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο θαη δηαβηβάδεη 
ηελ ηεθκεξησκέλε γλψκε ηνπ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Εσηθήο Ξαξαγσγήο (ΓΓΕΞ) ηνπ πνπξγείνπ 
Γεσξγίαο. Αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαλψζεσλ ησλ νπνίσλ ε ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Εσηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. 
 
 
1.2 ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ 

1.2.1 H αλεμαξηεζία ηνπ AGROCERT δηαζθαιίδεηαη απφ ην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, ηνπο θαλνληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο, ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δηάξζξσζε, ηε δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απηνηέιεηα. 
 
1.2.2 Ν AGROCERT δελ απνζθνπεί ζε νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο. 
 
1.2.3 Ν ΑGROCERT δελ εκπιέθεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο γηα ηελ ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηεο ζπγγξαθήο 
ππνρξεψζεσλ ηνπο. 
 
1.2.4 Ν AGROCERT ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο, κε απνθιεηζηηθφ 
αληηθείκελν ηελ νξζή εξκελεία ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ 
πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο, ηεο Ρερληθήο Νδεγίαο AGRO 5-1 θαη ηνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ. 
 
1.2.5 Όιεο νη επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο, νη νπνίεο έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ AGROCERT, ζην 
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Νη φξνη 
ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη νη ίδηνη, ηφζν γηα ηηο ππφ αμηνιφγεζε επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο φζν θαη γηα ηνπο 
θαηφρνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ ζηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ 

πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο. 
 
 
 



                                                                      
 

BET-R-01/2: Θαλνληζκφο Ξηζηνπνίεζεο Θξέαηνο Ξνηφηεηαο Βννεηδψλ                
Πειίδα 4 απφ 11 

                                     

 
  

 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

2.1 Ν παξψλ Θαλνληζκφο θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν AGROCERT γηα : 
α) ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο πνπ 
αηηάηαη ηελ άδεηα ρξήζεο εηδηθψλ ζεκάλζεσλ βνείνπ θξέαηνο ή/θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην 
θξέαο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. 
β) ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο εγθξηζείζαο απφ ηε ΓΓΕΞ 
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
 
 

3. ΝΟΗΠΚΝΗ 

Ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ ΘΑΛ (ΔΘ) 1760/2000 θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 333140/19-1-01 εγθπθιίνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ.412013/29-12-2000 Θ..Α.. 
 
 

4. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖΠ 

4.1 ΓΔΛΗΘΑ 

4.1.1 Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα : 

· Aληαιιαγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

· πνβνιή αίηεζεο θαη ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 

· Αμηνιφγεζε ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ππνβνιή αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Εσηθήο Ξαξαγσγήο (ΓΓΕΞ) ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

· Έγθξηζε ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ απφ ηε ΓΓΕΞ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

· πνγξαθή ζχκβαζεο ειέγρνπ κεηαμχ AGROCERT θαη αηηνχληα. 

 

4.2 ΑΛΡΑΙΙΑΓΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ 

4.2.1 Νη επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ ηε ρξήζε πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ ζηελ 
επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο, έξρνληαη ζε γξαπηή 
επηθνηλσλία κε ηνλ AGROCERT πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην έληππν Αίηεζεο, ηνλ Θαλνληζκφ 
Δθαξκνγήο ηνπ Ξξναηξεηηθνχ Ππζηήκαηνο Δπηζήκαλζεο θαη αλ ην επηζπκνχλ θαη ηελ Ρερληθή Νδεγία 
AGRO 5-1 πεξί ηρλειαζηκφηεηαο βνείνπ θξέαηνο.  
 

4.2.2 Θαηά ηε θάζε απηή κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ AGROCERT γηα ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ππνδνκήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πιεξνθνξήζεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
 

4.2.3 Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε θάζε ηεο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο δελ έρεη 
θαλέλα θφζηνο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν. 
 

 

4.3 ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΓΓΟΑΦΖΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

4.3.1 Νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο ππνβάιινπλ ηελ Αίηεζή ηνπο ζην Ρκήκα 
Ξηζηνπνίεζεο ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ AGROCERT, ζπλνδεπφκελε απφ ηε 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αηηνχκελεο πξναηξεηηθήο έλδεημεο. 
 

4.3.2 Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο εκπιέθνληαη πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνη, νη 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ , ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη καδί κε ηελ Αίηεζή 
ηνπ λα επηζπλάςεη θαηάινγν πξνκεζεπηψλ ή ππεξγνιάβσλ αλαθέξνληαο ζαθψο ηα ηκήκαηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα νπνία εκπιέθνληαη θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εκπινθήο ηνπο. Ξξέπεη επίζεο λα 
παξάζρεη ηεθκεξίσζε γηα ην είδνο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο πξνκεζεπηέο ή 
ππεξγνιάβνπο θαζψο θαη πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/1986 φπνπ ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ε πξφζεζή 
ηνπο λα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ AGROCERT γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 



                                                                      
 

BET-R-01/2: Θαλνληζκφο Ξηζηνπνίεζεο Θξέαηνο Ξνηφηεηαο Βννεηδψλ                
Πειίδα 5 απφ 11 

                                     

 
  

εθαξκνγή ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ξξέπεη ηέινο λα δεζκεπζεί γηα ηελ 
αλάιεςε ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνπο εκπιεθφκελνπο πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνπο. 
 

4.4 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΠΓΓΟΑΦΖΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ & ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΚΔΛΖΠ ΓΛΩΚΖΠ 
ΠΡΖΛ ΓΓΕΞ 

4.4.1 Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αμηνινγείηαη απφ ην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο & 
Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ AGROCERT θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ελεκεξψλεηαη γξαπηά 
ε επηρείξεζε/νξγάλσζε. 

4.4.2 Πε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα ηεο 
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ή ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ, απηά πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηνλ 
AGROCERT εληφο ελφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ 
ν ελδηαθεξφκελνο δελ αληαπνθξηζεί, ε Γ/λζε Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ ππνβάιιεη αξλεηηθή 

εηζήγεζε πξνο ηελ ΓΓΕΞ. Πε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο εμαθνινπζεί λα επηζπκεί ηελ 
πξναηξεηηθή ζήκαλζε πξέπεη λα ππνβάιιεη λέα Αίηεζε. 
 

4.4.3 Ρν Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ AGROCERT κεηά ηελ 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε γλψκε. 
 

4.4.4 Ζ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ AGROCERT, ε Αίηεζε θαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ππνβάιινληαη 
ζηελ ΓΓΕΞ, ε νπνία εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 
AGROCERT, ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε/νξγάλσζε θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 412013/2000 Θ..Α. 
 

4.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

4.5.1 Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ απφ ηε ΓΓΕΞ, ν AGROCERT ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε/νξγάλσζε θαηαξηίδεη ζχκβαζε φπνπ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ 
αθνξνχλ ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο σο άλσ Θ..Α. 

4.5.2 Ζ επηρείξεζε/νξγάλσζε νθείιεη λα ζπλππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν AGROCERT δηαηππψλεη αίηεκα πξνο ηε 
ΓΓΕΞ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ρξήζεο ησλ πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ. 
 

 

5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΠΓΓΟΑΦΖΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

5.1 ΓΔΛΗΘΑ 

5.1.1 Ν ζθνπφο ησλ ειέγρσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
εγθξηζείζαο ζπγγξαθήο θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη 
ζηελ ζπλππνγξαθείζα ζχκβαζε.  
 
5.1.2 Νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα 
ηνπ AGROCERT, παξέρνληαο ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα ζεκεία ειέγρνπ θαη ζέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο 
θάζε δεηνχκελν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνλ δηελεξγνχκελν έιεγρν. 
 
5.1.3 Νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ AGROCERT θαη 
ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο. Νη έιεγρνη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ή θαη ρσξίο 
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο.  
 
5.2 ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΝΚΑΓΑΠ ΔΙΔΓΣΝ 

5.2.1 Κεηά απφ ηελ ζπλππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην Ρκήκα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ ηεο Γ/λζεο 
Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ AGROCERT θαηαξηίδεη εηήζην πξφγξακκα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ηεο 
επηρείξεζεο/νξγάλσζεο, θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ επηρείξεζε. 
 
5.2.2 Γηα ηελ δηελέξγεηα θάζε ειέγρνπ, ην Ρκήκα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο 

& Ξξνδηαγξαθψλ ζπγθξνηεί Νκάδα Διέγρνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ Διεγθηέο εθ ησλ 
νπνίσλ έλαο νξίδεηαη σο Δπηθεθαιήο. Ρελ Oκάδα Διέγρνπ κπνξεί λα ζπλεπηθνπξεί θαη 
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Δκπεηξνγλψκνλαο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Νη αλσηέξσ επηιέγνληαη απφ ην Κεηξψν ησλ 
Διεγθηψλ/Δπηζεσξεηψλ/Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ AGROCERT.1 ή/θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ AGROCERT 
 
5.2.3 Ν AGROCERT κεξηκλά ψζηε ζηελ νκάδα ειέγρνπ λα κελ ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ ε ζρέζε ηνπο 
κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε/νξγάλσζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 
 
5.3 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ 

5.3.1  Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα : 
 
- Δναπκηήπια Πύζκετη 
H Δλαξθηήξηα Πχζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Νκάδαο Διέγρνπ ηνπ AGROCERT, ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο, ή/θαη εμνπζηνδνηεκέλνπ, γηα ην ζθνπφ απηφ, 

εθπξνζψπνπ ηεο.  
Θαηά ηελ Δλαξθηήξηα Πχζθεςε ν Δπηθεθαιήο Διεγθηήο πξνβαίλεη ζε ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ, παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα ειέγρνπ θαη επηβεβαηψλεη φηη ηα 
απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαζέζηκα. 
 
- Έλεγσορ Δπισείπηζηρ/Νπγάνυζηρ  
Ζ Νκάδα Διέγρνπ επηζθέπηεηαη φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο πνπ ζπληζηνχλ ζεκεία 
ειέγρνπ θαη πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν κε ζπλεληεχμεηο, εμέηαζε εγγξάθσλ θαη παξαηήξεζε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλζεθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο.  
Πηελ πεξίπησζε πνπ ζηνηρεία ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ απαηηνχλ εξγαζηεξηαθή επαιήζεπζε ν 
έιεγρνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δεηγκαηνιεςία  απφ ηα δψα, ή/θαη ηηο δσνηξνθέο, ή θαη ηα παξαγφκελα 
πξντφληα. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ 
εξγαζηεξηαθή επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ AGROCERT εξγαζηήξηα.  
Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πξνθχςνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε 
ηελ επηρείξεζε/νξγάλσζε, ηφηε ν Δπηθεθαιήο Διεγθηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαθνπή ηνπ ειέγρνπ, 

θαηαγξάθνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηνπ. 
 
- Πύζκετη Αναζκόπηζηρ 
H Πχζθεςε Αλαζθφπεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Νκάδαο Διέγρνπ ηνπ AGROCERT, ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο, ή/θαη εμνπζηνδνηεκέλνπ, γηα ην ζθνπφ απηφ, 
εθπξνζψπνπ ηεο.  
Θαηά ηελ Πχζθεςε Αλαζθφπεζεο ν Δπηθεθαιήο Διεγθηήο παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ειέγρνπ θαη ηα 
αλαιχεη, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. 
 
5.4 ΔΓΓΟΑΦΑ ΔΙΔΓΣΝ 
 
5.4.1 Ζ Νκάδα Διέγρνπ ζπκπιεξψλεη ην Έληππν Διέγρνπ θαη θαηαγξάθεη ζ΄απηφ ιεπηνκεξψο ηα 
επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κε ηήξεζε ππνρξεψζεσλ. Δθφζνλ απαηηείηαη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαη 
πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεςία, ζπκπιεξψλεηαη ην Ξξαθηηθφ Γεηγκαηνιεςίαο. 

 

5.4.2 Ρν Έληππν Διέγρνπ θαη ην Ξξαθηηθφ Γεηγκαηνιεςίαο ζπλππνγξάθνπλ νη ειεγθηέο θαη ν ηδηνθηήηεο 
ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ην ζθνπφ απηφ, εθπξφζσπνο ηεο 
επηρείξεζεο/νξγάλσζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγρφκελνο δηαθσλεί κε ηα επξήκαηα, θαηαγξάθεη ηηο 
απφςεηο ηνπ ζην ίδην έληππν. Άξλεζε ππνγξαθήο απφ ηνλ ειεγρφκελν ζεσξείηαη άξλεζε ειέγρνπ θαη 
επνκέλσο κε ηήξεζε ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. Ν Δπηθεθαιήο Διεγθηήο παξαδίδεη ηα πξσηφηππα 
ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζην Ρκήκα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο & 
Ξξνδηαγξαθψλ θαη ηα αληίγξαθά ηνπο ζηνλ ειεγρφκελν. 
 
5.4.3 Ρν Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ, αμηνινγεί ηα επξήκαηα 
ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε.  
 

                                                           
1
 Απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ επίζεκνπ Κεηξψνπ 

ηνπ AGROCERT, ηα κέιε ηεο Νκάδαο Διέγρνπ επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ/ληα Πχκβνπινπ ηνπ 
AGROCERT.  
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5.5 ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΚΖ ΡΖΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΓΓΟΑΦΖΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

5.5.1 Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ην Ρκήκα Ξηζηνπνίεζεο ηεο Γ/λζεο 
Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ζηε ΓΓΕΞ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη 
εηζεγείηαη ηελ απφζπξζε ηεο έγθξηζεο. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ΓΓΕΞ απνθαζίζεη λα επηβάιιεη ζηελ επηρείξεζε/νξγάλσζε ζπκπιεξσκαηηθνχο 
φξνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ππ’ αξηζ. 412013/29-12-2000 
Θ..Α θαη ζε επφκελν έιεγρν απφ ηνλ AGROCERT ε επηρείξεζε/νξγάλσζε δελ ηνπο ηεξεί, ε έθζεζε 
δηαβηβάδεηαη ζηε ΓΓΕΞ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 
 
 

6. ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ/ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΘΑΡΝΣΩΛ ΔΓΘΟΗΠΖΠ 

6.1 Ν θάηνρνο ηεο έγθξηζεο ππνρξενχηαη : 

 λα εθαξκφδεη ζπλερψο θαη απνηειεζκαηηθά φζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
 λα ηεξεί ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο πνπ ηπρφλ έρνπλ επηβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη 

ηελ έγθξηζε 
 λα δηαθφςεη άκεζα θάζε ρξήζε ή δηαθήκηζε ή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή ζήκαλζε, ζηελ πεξίπησζε 

απφζπξζεο ηεο έγθξηζεο. Ζ επηρείξεζε/νξγάλσζε ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνλ 
AGROCERT γηα ηελ απφζπξζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ζηε ζρεηηθή ζήκαλζε. 

 λα εηδνπνηεί ακέζσο ηνλ AGROCERT ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ δελ 
ηθαλνπνηεί πεξαηηέξσ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, βάζε ηεο νπνίαο έρεη αμηνινγεζεί, 
θαζψο θαη γηα ηπρφλ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε απνθιίζεηο απφ απηήλ 

 λα ελεκεξψλεη ηνλ AGROCERT γηα νπνηεζδήπνηε εηδηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε/νξγάλσζε ζηελ αλάθιεζε πξντφλησλ ηεο. 

 λα εθπιεξψλεη εκπξφζεζκα ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ AGROCERT. 
 
6.2 Ν ελδηαθεξφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζηελ Νκάδα 
Διέγρνπ ηνπ AGROCERT, ζε φηη αθνξά ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ εθαξκφδεη. Όια ηα έγγξαθα 
ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν πξέπεη λα είλαη έηνηκα θαη δηαζέζηκα. Ζ 
επηρείξεζε/νξγάλσζε πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια 
νξγαλσηηθά κέηξα θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ψζηε λα παξεπξίζθεηαη ζηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο 
ειέγρνπο, ν επηρεηξεκαηίαο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο νξγάλσζεο θαη ην 
ππεχζπλν πξνζσπηθφ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ ζα είλαη δηαζέζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ γηα 
ελδερφκελεο πιεξνθνξίεο, εμεγήζεηο ή ζπδεηήζεηο κε ηελ Νκάδα Διέγρνπ.  
 
6.3 Ρν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη ελήκεξν γηα ην ελδερφκελν αηθληδηαζηηθνχ ειέγρνπ θαη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ειεγθηέο ηνπ αθφκα θαη εάλ δελ παξεπξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λφκηκνο 
εθπξφζσπφο ηνπ. 
 
6.4 Ζ επηρείξεζε/νξγάλσζε ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ειέγρσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ AGROCERT. Ζ επαλαιακβαλφκελε κε απνδνρή ησλ εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο ησλ 
ειέγρσλ ή νη ζπλερείο αηηήζεηο γηα αλαβνιέο ή αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπο, ζα 
ζπλεθηηκψληαη απφ ηνλ AGROCERT θαη κπνξεί λα ζπληζηνχλ ιφγν γηα εηζήγεζε απφζπξζεο ηεο 
έγθξηζεο. 
 
6.5 Ν θάηνρνο ηεο έγθξηζεο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε έλαληη ηνπ AGROCERT γηα ηελ νξζή 
εθαξκνγή ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο ειέγρνπ γηα ηνλ 
ίδην θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2. 
 
 

7. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΝ AGROCERT 

7.1 Ν AGROCERT ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ηηο επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη ππνγξάςεη 
ζχκβαζε ειέγρνπ ζην Κεηξψν πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ/νξγαλψζεσλ. Ρν Κεηξψν απηφ 
πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία, ηελ δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο, ηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη 
απφ ηελ έγθξηζε θαη ηελ εγθεθξηκέλε έλδεημε ή ελδείμεηο. 
 

7.2 Ν AGROCERT ππνρξενχηαη, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 
επηρεηξήζεσλ/νξγαλψζεσλ, λα πξνβάιιεη θαη λα δεκνζηνπνηεί ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξναηξεηηθέο 
ελδείμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Νη ζπιινγηθέο ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο 
απνθαζίδνληαη απφ ηνλ AGROCERT, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο. 
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7.3 Ν AGROCERT ζπγθξνηεί ηελ Νκάδα Διέγρνπ, επηιέγνληαο ηα κέιε ηεο απφ ην ηεξνχκελν Κεηξψν 
ησλ Διεγθηψλ/Δπηζεσξεηψλ/Δκπεηξνγλσκφλσλ. Ν AGROCERT κεξηκλά ψζηε ζηελ Νκάδα Διέγρνπ λα 
κε ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε/νξγάλσζε κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  
 

7.4 Ν AGROCERT δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εγεξζνχλ απαηηήζεηο ιφγσ δεκηψλ απφ 
ειαηησκαηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο κε ηελ νπνία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε 
ειέγρνπ. 
 
 

8. ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

8.1 Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ άδεηα ρξήζεο ηεο πξναηξεηηθήο έλδεημεο δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ηνπ 
παξφληνο Θαλνληζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο, ην 
Ρκήκα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ ηεο Γ/λζεο Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ AGROCERT 
εηζεγήηαη ηελ απφζπξζε ηεο έγθξηζεο. 
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9. ΣΟΖΠΖ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΖΠ ΔΛΓΔΗΜΖΠ 

9.1. Νη επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε ειέγρνπ κε ηνλ AGROCERT κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηηο ελδείμεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιάβεη έγθξηζε απφ ηε ΓΓΕΞ ηνπ πνπξγείνπ 
Γεσξγίαο, ζηελ ππνρξεσηηθή εηηθέηα ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ην ππνρξεσηηθφ 
θαη πξναηξεηηθφ ζχζηεκα επηζήκαλζεο. 

9.2 Νη αλσηέξσ ελδείμεηο κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη θαη ζε άιιεο γιψζζεο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
AGROCERT. 

 

10. ΣΟΖΠΖ ΔΗΓΗΘΝ ΠΖΚΑΡΝΠ  

10.1 Ρν εηδηθφ ζήκα ηνπ AGROCERT ηνπ παξαξηήκαηνο Α ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθεθξηκέλε 
πξναηξεηηθή έλδεημε επηηξέπεηαη κφλν επί ησλ πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ θαη ππφ ηηο εμήο 
πξνυπνζέζεηο : 
 

α) Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο ρξήζεσο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ηνπ AGROCERT, ν θάηνρνο ηεο 
έγθξηζεο, πξηλ απφ ηελ θαζ΄νηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ 
Γ/λζε Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ ηνπ AGROCERT ζρεηηθφ αίηεκα ζπλνδεπφκελν απφ ηελ 
απαξαίηεηε γηα ηελ έγθξηζε ηεθκεξίσζε. Ζ έγθξηζε ρξήζεσο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ρνξεγείηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γ/ληνο Ππκβνχινπ ηνπ AGROCERT. 
 

β) Ρν εηδηθφ ζήκα ηνπ AGROCERT είλαη θαηνρπξσκέλε απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ AGROCERT. 
 

γ) Ζ έγθξηζε ρξήζεσο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε/νξγάλσζε ζηελ νπνία 

έρεη ρνξεγεζεί θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε απηήο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. 

δ) Ζ επηρείξεζε/νξγάλσζε δεζκεχεηαη λα δηαθφςεη πάξαπηα ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο εάλ 
αηηηνινγεκέλα ην απαηηήζεη ν AGROCERT ή παχζεη λα ηζρχεη ε έγθξηζε ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

ε) Ρν εηδηθφ ζήκα ηνπ AGROCERT ρνξεγείηαη απφ ηνλ AGROCERT ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ θάηνρν 
ηεο έγθξηζεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

 

11.ΔΣΔΚΘΔΗΑ 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην πξνζσπηθφ θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ AGROCERT 
ππνρξενχληαη λα ρεηξίδνληαη ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ/νξγαλψζεσλ σο απζηεξψο 
εκπηζηεπηηθέο. 

 
 

12. ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΔΗΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

12.1 Ν παξψλ Θαλνληζκφο κπνξεί λα ππνζηεί αλαζεσξήζεηο θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ AGROCERT. 
 
12.2 Νη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ γλσζηνπνηνχληαη γξαπηψο ζηηο 
επηρεηξήζεηο/νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε ρξήζεο πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ θαη 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ AGROCERT ηα ρξνληθά φξηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Πε 
πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο αιιαγέο, ε επηρείξεζε/νξγάλσζε δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα δηαθφςεη ηε ρξήζε ησλ πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ. 
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13. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

13.1 Ριμολόγηζη ςπηπεζιών 

Ρν θφζηνο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 
επηρείξεζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο αλζξσπνεκέξεο (ΑΖ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Ρν θφζηνο γηα θάζε αλζξσπνεκέξα νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400,00) 
Δπξψ.  
 
Ν αξηζκφο ησλ αλζξσπνεκεξψλ (ΑΖ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 
πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ειέγρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
εγθξηζείζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηηο  απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
 

Ζ Γ/λζε Ξηζηνπνίεζεο & Ξξνδηαγξαθψλ θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο αλζξσπνεκέξεο (ΑΖ) θαηά 
πεξίπησζε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ παξακέηξνπο. 
 
Δλδεηθηηθά ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ αλζξσπνεκεξψλ (ΑΖ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
αηηνχληαη ηελ άδεηα ρξήζεο εηδηθψλ ζεκάλζεσλ βνείνπ θξέαηνο ή/θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην 
θξέαο θαζνξίδεηαη σο εμήο:  
 

Πηάδιο Δλέγσος ζςμμόπθυζηρ  Απιθμόρ (ΑΖ) 

Έιεγρνο Φαθέινπ 1/2 

Έιεγρνο ζηελ Έδξα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο  2 

Έιεγρνο ζε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο βνείνπ θξέαηνο ή/θαη πξντφλησλ κε βάζε ην 
βφεην θξέαο κε ηηο εηδηθέο ζεκάλζεηο 

2 

 
Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε ειέγρνπ, ην 
δε θφζηνο απηψλ επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε. 
 
Δπηπιένλ έιεγρνη πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηδηαηηεξνηήησλ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. κεηαβνιέο ζην 
πξφγξακκα ζθαγψλ) επηβαξχλνπλ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε.  

 
Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ζε Δπξψ. Δπηπιένλ επηβαξχλνληαη κε ηνλ ηξέρνλ Φ.Ξ.Α. 
 
13.1.2 Ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, ην δε θφζηνο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε/νξγάλσζε. 
 
13.1.3 Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε. 
 
13.2 Ρπόπορ πληπυμήρ 

 
 Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηαβάιιεηαη ζηνλ AGROCERT ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

επηηφπησλ ειέγρσλ, ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο. 
 Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θαη ε δεχηεξε φρη αξγφηεξα απφ ηελ 

παξέιεπζε ελλέα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απνζηέιιεηαη 
ζηνλ AGROCERT αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνχ θαηάζεζεο. 

 Ρν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαηαβάιιεηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 
ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ηνλ AGROCERT.  

 Πηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο ηεο έλδεημεο, γίλεηαη εθθαζάξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο/νξγάλσζεο κε βάζε ηα δσδεθαηεκφξηα ηνπ θφζηνπο ειέγρσλ. 
Ρπρφλ πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ ππφινηπν βαξχλεη ηνλ AGROCERT ή ηελ επηρείξεζε/νξγάλσζε 
αληίζηνηρα. 

 
Ζ κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνλ AGROCERT 
ζπληζηά αηηία εηζήγεζεο γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο έλδεημεο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 
 

ΠΖΚΑNΠΖ AGROCERT 

 
Ζ ζήκαλζε ζπλίζηαηαη απφ: 

 
α) ην αθφινπζν ζήκα ζηελ ειιεληθή ή/θαη αγγιηθή γιψζζα θαη ζε αλαινγηθέο δηαζηάζεηο:  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

β) ηελ έλδεημε: 
 

  Απ. έγκπιζηρ σπήζηρ ηηρ πποαιπεηικήρ ένδειξηρ: 00/00.00.00 
    

     ή 
     

 

   Approval No: 00/00.00.00 
 

Ν αξηζκφο ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ ζήκαηνο (πάλσ ή θάησ απηνχ) θαη απνηειείηαη απφ ηνλ 
αξηζκφ απφθαζεο κε ηνλ νπνίν ε Γεληθή Γηεχζπλζε Εσηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ 

Γεσξγίαο εγθξίλεη ηε ρξήζε ηεο πξναηξεηηθήο έλδεημεο θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο.  

  
Ζ ζήκαλζε κπνξεί λα αλαγξάθεηαη θαη ζε άιιεο γιψζζεο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ AGROCERT.  


