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Κανονιζμός (ΔΚ) αριθ. 543/2008, όπως ιζτύει 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο  θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ. 
Κανονιζμός (ΔΚ) αριθ. 589/2008, όπως ιζτύει 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ. 

Τπ' αριθμ. 313875/07.12.2004 Kοινή Τποσργική Απόθαζη, ΚΤΑ  

(ΦΔΚ 1844 Β΄/13.12.2004 

"Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή Γηαηάμεσλ ησλ ΚΑΝ (ΔΟΚ) 1906/90 θαη 
1907/90 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ θαη 

νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο γηα ηα απγά αληίζηνηρα." 
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1  ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

1.1.1 Με ην λφκν 2637/98 (ΦΔΚ 200Α’/1998) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζπζηάζεθε ν 
Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
AGROCERT, ν νπνίνο απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), ην νπνίν έρεη δηνηθεηηθή 
θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ. Σν θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ AGROCERT δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 
1.1.2 θνπφο 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 
πξνέιεπζή ηνπο, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζνδν, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο αεηθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. ην πιαίζην 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηιακβάλνληαη:  

i. 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 
απνλνκήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο ή πηζηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ 
πνηφηεηαο ή ζπζηεκάησλ αγξνπεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ii. ε ζχληαμε, έθδνζε, αλαγλψξηζε- ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ- ησλ θιαδηθψλ πξναηξεηηθψλ 
πξνηχπσλ, νδεγψλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο, νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο, ζπζηεκάησλ θαη 
πξντφλησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θπηηθήο ή δσηθήο παξαγσγήο. 

iii. ε ηήξεζε επίζεκνπ κεηξψνπ ζπλεξγαδνκέλσλ εξγαζηεξίσλ 
iv. ε ηήξεζε κεηξψσλ επηζεσξεηψλ, εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ειεγθηψλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζήο ηνπ 
v. ε ηήξεζε εηδηθψλ κεηξψσλ γηα ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη ηηο πηζηνπνηεκέλεο αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

 
1.1.3 Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξαγσγή ησλ Πξντφλησλ Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ 

(Δ.Π.Δ) θαη πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ηζρχνπζα λνκνζεζία» είλαη: 
Κανονιζμός (ΔΚ) αριθ. 543/2008, όπως ιζτύει 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ. 
Κανονιζμός (ΔΚ) αριθ. 589/2008, όπως ιζτύει 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ησλ απγψλ. 
Τπ' αριθ. 313875/07.12.2004  Κοινή Τποσργική Απόθαζη, ΚΤΑ (ΦΔΚ 1844B’/13.12.2004) 
"Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή Γηαηάμεσλ ησλ ΚΑΝ (ΔΟΚ) 1906/90 θαη 
1907/90 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ θαη 
νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο γηα ηα απγά αληίζηνηρα." 

 
 

1.2  ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ  

1.2.1 H αλεμαξηεζία ηνπ AGROCERT δηαζθαιίδεηαη απφ ην λνκηθφ ηνπ πιαίζην, ηνπο θαλνληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δηάξζξσζε, ηε δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απηνηέιεηα. 

 
1.2.2 Ο AGROCERT δελ απνζθνπεί ζε νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ / επηρεηξήζεσλ. 
 
1.2.3 Ο ΑGROCERT δελ πξνκεζεχεη πξντφληα ηνπ ηχπνπ πνπ πηζηνπνηεί, νχηε εκπιέθεηαη θαζ' νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ελδηαθεξφκελεο εθκεηαιιεχζεηο / επηρεηξήζεηο . 
 
1.2.4 Όιεο νη εθκεηαιιεχζεηο / επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ AGROCERT, ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Οη φξνη 
ηεο Πηζηνπνίεζεο είλαη νη ίδηνη, ηφζν γηα ηηο ππφ αμηνιφγεζε εθκεηαιιεχζεηο / επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα 
ηνπο θαηφρνπο Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ φπσο απηά νξίδνληαη 

ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 313875/07.12.2004. 
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2  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Ο παξψλ Καλνληζκφο θαζνξίδεη: 
 

i. ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν AGROCERT γηα ηελ έληαμε ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο  
εθκεηαιιεχζεσλ / επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ Πξντφληα Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ φπσο 
απηά νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 313875/07.12.2004, απνθαινχκελα ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο 
πξντφληα Δ.Π.Δ, ζχκθσλα κε  ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ii. ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ν AGROCERT γηα ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 
ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε ησλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ΚΤΑ αξηζ. 313875/07.12.2004 ή θαη ην ζήκα ηνπ AGROCERT κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο. 

iii. ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ / επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ AGROCERT. 
iv. ην θφζηνο ππεξεζηψλ ηνπ AGROCERT. 

 

3  ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχνπλ oη νξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 
313875/07.12.2004 θαη επηπιένλ λννχληαη σο: 
 
i. Δπηρείξεζε: 

θάζε εθκεηάιιεπζε/επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη ζηελ αξηζ. 313875/07.12.2004  ΚΤΑ, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα 
ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξντφλησλ Δ.Π.Δ θαη ζέηεη ζε εκπνξία θξέαο πνπιεξηθψλ ή απγά 
νξλίζσλ πνπ θέξνπλ ζηελ επηζήκαλζή ηνπο ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο πξντφλησλ Δ.Π.Δ, φπσο φια ηα αλσηέξσ 
θαζνξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ΚΤΑ αληίζηνηρα. Μεηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ν AGROCERT 
ρνξεγεί ζηελ επηρείξεζε ην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή ΚΤΑ. 

 
ii. Πξνκεζεπηήο : 

θάζε εθκεηάιιεπζε / επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 313875/07.12.2004, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηηο 
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξντφλησλ Δ.Π.Δ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
ηνλ πξνκεζεπηή ρνξεγείηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, κφλνλ ε Βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 
313875/07.12.2004 θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

 
iii. Με πκκφξθσζε: 

νη παξαηππίεο ή παξαβάζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή θαη ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ ή/θαη ηεο χκβαζεο 
Διέγρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ Δ.Π.Δ. 

 
iv. Παξαηήξεζε: 

κεκνλσκέλε απφθιηζε ζηελ ηεθκεξίσζε ή ζηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ή θαη ηεο 
χκβαζεο Διέγρνπ. 

 

4  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

4.1  ΓΔΝΙΚΑ         

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα : 
 
i. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
ii. Τπνβνιή Αίηεζεο γηα έληαμε ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 
iii. Αμηνιφγεζε Αίηεζεο  
iv. Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο 
v. Έιεγρνο Δπηηήξεζεο  
vi. Δηδηθφο Έιεγρνο 
vii. Αμηνιφγεζε Δπξεκάησλ Διέγρνπ 
viii. Υνξήγεζε πηζηνπνίεζεο 

ix. Αλαλέσζε πηζηνπνίεζεο 
x. Σξνπνπνίεζε πηζηνπνίεζεο 
xi. Πξνζσξηλή / Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ  
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4.2  ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Κάζε επηρείξεζε -ή/θαη πξνκεζεπηήο- επηθνηλσλεί γξαπηψο κε ηνλ AGROCERT πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηα 
έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ Δ.Π.Δ (Έληππν Αίηεζεο γηα 
Πηζηνπνίεζε, Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο, Καηάινγνο Κφζηνπο Πηζηνπνίεζεο) πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη δηαηίζνληαη 
κε κέξηκλα ηνπ AGROCERT. 
 
 
4.3  ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

4.3.1 Κάζε επηρείξεζε -ή/θαη πξνκεζεπηήο- πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη 
Πηζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ' αξηζ. 313875/07.12.2004 ΚΤΑ πξέπεη: 
α) λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ AGROCERT  
β) λα ζπλάςεη ζχκβαζε ειέγρνπ κε ηνλ AGROCERT 

 
4.3.2 Η ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε θαηαζέηεη ηελ αίηεζε ζηνλ AGROCERT, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή. 
 
4.3.3 ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξντφλησλ Δ.Π.Δ ζπκκεηέρνπλ απεπζείαο θαη 

πξνκεζεπηέο, θαηαηίζεηαη αίηεζε μερσξηζηά απφ θάζε πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο. Σν αλσηέξσ 
ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζπλάπηεη ζπλεξγαζία γηα πξντφληα Δ.Π.Δ κε λέν 
πξνκεζεπηή ηεο. Η  ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ AGROCERT 
ζα ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ AGROCERT θαη απφ ηελ επηρείξεζε 
πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ελ ιφγσ πξνκεζεπηή ε νπνία ζα επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νινθιήξνπ 
καδί κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηα ζεκεία πνπ απηή εκπιέθεηαη.  

 
 
4.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

4.4.1 Η αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, ελεκεξψλεηαη γξαπηά ε επηρείξεζε - ή/θαη ν πξνκεζεπηήο ηεο - πξνθεηκέλνπ 
λα απνζηείινπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

 
4.4.2 Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο δηελεξγείηαη ηερληθή αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο. Δάλ 

εληνπηζηνχλ κε ζπκκνξθψζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (iii) ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ ή ζηνηρεία γηα ηα νπνία απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, ελεκεξψλνληαη 
γξαπηά ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο ηεο-, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ θαηά πεξίπησζε ζε 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ή λα απνζηείινπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 

 
Σα  ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ πξέπεη λα 
απνζηαινχλ ζηνλ AGROCERT, εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή γξαπηή 
ελεκέξσζε ηνπ AGROCERT πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη ηειενκνηνηππηθψο. Η απνδνρή ησλ 
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε πιεξφηεηα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ πξνυπφζεζε 
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο. 

 
Δάλ ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- δελ αληαπνθξηζεί εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ε 
αίηεζε ηίζεηαη ζην αξρείν θαη ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ε 
επηρείξεζε εμαθνινπζεί λα επηζπκεί ηελ έληαμε ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα 
ππνβάιιεη λέα αίηεζε. 

 
 
4.5  ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

4.5.1 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT κεξηκλά: 
 
i. γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ Διεγθηέο, εθ 

ησλ νπνίσλ έλαο νξίδεηαη επηθεθαιήο.  
ii. γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ. Η  επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- ελεκεξψλεηαη 

γηα ην Πξφγξακκα Διέγρνπ. 
 

4.5.2 Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη γξαπηά ηελ εμαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε 
κέινπο ή θαη κειψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ αλαθέξνληαο απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο πνπ ζπλεγνξνχλ 
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ππέξ απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT αμηνινγεί ην αίηεκα θαη αλ 
γίλεη δεθηφ, κεξηκλά γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο  Οκάδαο Διέγρνπ. 

 
4.5.3 Γηα λα δηελεξγεζεί ν Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ζηελ επηρείξεζε –ή/θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο- απαηηείηαη 

ε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο -ή θαη ηνπ πξνκεζεπηή- φπσο απηέο 
πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην 15 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
4.5.4 Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ Αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ ρψξα ηα εμήο ζηάδηα : 
 

i. Δλαξθηήξηα χζθεςε: 
 

Απηή πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζηάζε απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Διεγθηή ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ θαη 
ηελ αλάιπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Διέγρνπ.  

 
ii. Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο -ή/θαη ηνπ πξνκεζεπηή-: 
 

Γηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Διέγρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Διέγρνπ, εμεηάδεηαη ε ηήξεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ Δ.Π.Δ ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ. Καηά ηνλ έιεγρν θαη εθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηπρφλ Με πκκνξθψζεηο θαη 
Παξαηεξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (iii) ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, θαηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα. 

 
Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ έιεγρν θάζε ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη 
απξαίηεην γηα ηα  αθξηβή απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ.  

 
iii. χληαμε Πξαθηηθνχ Διέγρνπ απφ ηελ Οκάδα Διέγρνπ: 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Διέγρνπ, ε Οκάδα Διέγρνπ πξνβαίλεη ζε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Διέγρνπ 
εηο δηπινχλ φπνπ αλαθέξνληαη νη ηπρφλ Με πκκνξθψζεηο θαη Παξαηεξήζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά 
ηνλ έιεγρν φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (iii) θαη (iv) ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ Με πκκνξθψζεσλ απηέο θαηαγξάθνληαη ζην εληχπν 
Αλαθνξάο Με πκκφξθσζεο ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πξαθηηθνχ Διέγρνπ. 

 
iv. Αλαθνίλσζε Δπξεκάησλ Διέγρνπ 
 

Ο Δπηθεθαιήο Διεγθηήο παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηνπ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ πξνκεζεπηή.  
 

Σν Πξαθηηθφ Διέγρνπ ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σπρφλ άξλεζε ππνγξαθήο ηνπ Πξαθηηθνχ Διέγρνπ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
επηρείξεζεο ή ηνπ πξνκεζεπηή ηζνδπλακεί κε ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ζην χζηεκα 
Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. 

 
Έλα εθ ησλ Πξαθηηθψλ Διέγρνπ παξαδίδνληαη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ πξνκεζεπηή θαη ην άιιν 
ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT. 

 
4.5.5 Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ηε ζπκκεηνρή αμηνινγεηψλ ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) θαη λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο ηεο, θαηά ηνπο Διέγρνπο ηνπ AGROCERT ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπίζηεπζήο ηνπ. 

 
4.5.6 Οη Έιεγρνη έρνπλ ραξαθηήξα δεηγκαηνιεπηηθφ, θαη ηα επξήκαηα θάζε Διέγρνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά 

ηα ζεκεία πνπ ειέγρζεθαλ.  
 
4.5.7 ε πεξίπησζε πνπ πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ή δηαθφπηεηαη κε ππαηηηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξνκεζεπηή, ζπκπιεξψλεηαη ην Πξαθηηθφ Διέγρνπ κε ηπρφλ επξήκαηα πνπ 
έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπήο. Σν Αξρηθφ Κφζηνο 
πηζηνπνίεζεο φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θεθάιαην 15 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δελ επηζηξέθεηαη. Ο 
έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη κε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξνκεζεπηή θαηά 
πεξίπησζε θαη εάλ πξνθχςνπλ μαλά ιφγνη δηαθνπήο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο -ή ηνπ 
πξνκεζεπηή- ή απηνί αξλεζνχλ ηελ επαλάιεςή ηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT δηαθφπηεη ηε 
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο. 
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4.5.8 ε πεξηπηψζεηο κε δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ AGROCERT, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε 
επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- κε επηζηνιή γηα ηνπο ιφγνπο κε δηελέξγεηαο ηνπ Διέγρνπ θαη ν 
έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή. 

 
 
4.6  ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ  

4.6.1 θνπφο ησλ Διέγρσλ Δπηηήξεζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο –
ή/θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο- κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
θαη ηεο χκβαζεο Διέγρνπ.  

 
4.6.2 Ο Έιεγρνο Δπηηήξεζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.5 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.   
 
4.6.3 Οη Έιεγρνη Δπηηήξεζεο δηεμάγνληαη κε ηε ζπρλφηεηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
4.6.4 Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ν Έιεγρνο Δπηηήξεζεο κπνξεί λα είλαη έθηαθηνο δίρσο πξνεγνχκελε 

πξνεηδνπνίεζε.  
 

4.7  ΔΙΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

4.7.1 Δηδηθφο Έιεγρνο δηελεξγείηαη κε ρξέσζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο : 

i. Όηαλ απαηηείηαη ε επηηφπηα επαιήζεπζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πξνο άξζε ησλ Με πκκνξθψζεσλ 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (iii) ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνπ 
εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Διέγρνπ Αμηνιφγεζεο ή Δπηηήξεζεο. 

ii. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ κεηαβνιέο ή έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξντφλησλ 
Δ.Π.Δ ηφζν ζηελ επηρείξεζε φζν θαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην 
αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 

4.7.2 Ο Δηδηθφο Έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο ρξέσζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξνκεζεπηή φηαλ κεηά απφ 
αίηεζε δεηεζεί ή απαηηεζεί απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην πιαίζην δηκεξψλ ή 
πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ ηνπ AGROCERT, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο επηρείξεζεο 
ή ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
4.7.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ν AGROCERT πξνβεί ζε Δηδηθφ Έιεγρν ζην πιαίζην ρεηξηζκνχ εγγξάθσλ 

θαηαγγειηψλ θαη παξαπφλσλ ηξίησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε απηψλ, ην θφζηνο ηνπ Δηδηθνχ 
Διέγρνπ επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ πξνκεζεπηή. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην θφζηνο βαξχλεη 
ηνλ AGROCERT.  

 
4.7.4 Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην o AGROCERT πξνβαίλεη ζε Δηδηθνχο Διέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην 

δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πάζεο θχζεσο (ειεθηξνληθφ, έληππν, ηειενπηηθφ, θιπ) πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε 
ηνπ θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν γλσζηνπνίεζεο πεξί παξάλνκεο ρξήζεο ησλ 
ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
4.7.5 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Δηδηθψλ Διέγρσλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4.5 ηνπ 

θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε εμέηαζεο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ 
φπνπ ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ Διέγρνπ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ηνπ  απφ ηελ ειεγρφκελε 
εθκεηάιιεπζε/ επηρείξεζε. 

 
4.7.6 Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ν Δηδηθφο Έιεγρνο κπνξεί λα είλαη έθηαθηνο δίρσο πξνεγνχκελε 

πξνεηδνπνίεζε.  
 
 
4.8  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ  

4.8.1 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Διέγρσλ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ θαη δηαπηζηψλνληαη ηπρφλ 
Με πκκνξθψζεηο ή/θαη Παξαηεξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (iii) θαη (iv) ηνπ 

θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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4.8.2 Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο-, νθείιεη λα απνζηείιεη ζηνλ AGROCERT εληφο δεθαπέληε (15) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ Με πκκνξθψζεσλ ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Η 
παξέιεπζε απξάθηνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απνζηνιήο ησλ δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ, ηζνδπλακεί κε αξλεηηθή εηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ή εηζήγεζε γηα ηελ 
αλάθιεζή ηεο. 

 
4.8.3 Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- ελεκεξψλεηαη γξαπηψο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

AGROCERT εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 
ηεο επηρείξεζεο -ή/θαη ηνπ πξνκεζεπηή- γηα ηελ απνδνρή ή φρη ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν επαιήζεπζήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ απηέο δε 
γίλνπλ απνδεθηέο ε  επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- νθείιεη λα πξνηείλεη λέεο θαη επαλαιακβάλεηαη 
ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
ηελ εκεξνκελία Διέγρνπ κέρξη ηελ απνδνρή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
εμήληα (60) εξγάζηκεο εκέξεο ζπλνιηθά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT 
πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή εηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ή εηζήγεζε γηα ηελ αλάθιεζή ηεο. 

 
4.8.4 Η επαιήζεπζε ησλ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε: 
  

i. Απνζηνιή αληηθεηκεληθψλ απνδείμεσλ ζηνλ AGROCERT, 
ii. Έιεγρν Αμηνιφγεζεο, Δπηηήξεζεο ή Δηδηθφ. 

 
4.8.5 ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ Με πκκνξθψζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (iii) ηνπ 

θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζε πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο ν AGROCERT ελεκεξψλεη ηε 
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε. 

 
4.8.6 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Διέγρσλ ν AGROCERT δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη κε 
βάζε ηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 
ειέγρνπο ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 

 
 
4.9  ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

4.9.1 Σν Πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ' αξηζ. 313875/07.12.2004  ΚΤΑ ρνξεγείηαη κφλν ζηελ 
επηρείξεζε πνπ ζέηεη ζε εκπνξία πξντφληα Δ.Π.Δ θαη παξέρεη επαξθή εκπηζηνζχλε φηη ηα ελ ιφγσ 
πξντφληα ηεο επηρείξεζεο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο θαη ζήκαηα πηζηνπνίεζεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ΚΑΝ(ΔΚ) 543/08 ή ΚΑΝ(ΔΚ) 589/08, φπσο απηνί ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε 
ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο.   

 
4.9.2 Η δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ είλαη έλα (1) έηνο γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε θαη δχν (2) έηε απφ 

ηελ πξψηε αλαλέσζε. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ δχλαηαη λα είλαη θαη κηθξφηεξεο ρξνληθήο 
ηζρχνο αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ AGROCERT, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
4.9.3 Η αξκφδηα ππεξεζία ην AGROCERT εηζεγείηαη ζην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο γηα ηε ρνξήγεζε 

Πηζηνπνίεζεο κφλνλ εθφζνλ θαηά ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο ή ηνπο Διέγρνπο Δπηηήξεζεο δε βξέζεθαλ 
Με πκκνξθψζεηο ή έρεη επαιεζεπζεί ε άξζε ησλ ηπρφλ Με πκκνξθψζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ή Έιεγρνη Δπηηήξεζεο πξνκεζεπηψλ, ε 
εηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζηελ επηρείξεζε ππνβάιιεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
Διέγρσλ θαη ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε ηελ επηρείξεζε πξνκεζεπηέο. 

 
4.9.4 Σν πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαηά πεξίπησζε, κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ  AGROCERT γηα : 
i. ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζηελ επηρείξεζε -ή θαη ζηνλ πξνκεζεπηή- πνπ ζπλεξγάδεηαη κε 

ηελ επηρείξεζε  
ii. ηελ αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ επηρείξεζε -ή θαη ζηνλ πξνκεζεπηή- πνπ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηρείξεζε  
 

4.9.5 Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζηελ επηρείξεζε -ή/θαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή- θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο, απνζηέιιεηαη ε χκβαζε Διέγρνπ 
(ζε δχν αληίηππα) ζηελ επηρείξεζε -ή/θαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο-.  
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4.9.6 Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο-  νθείιεη λα ππνγξάςεη θαη λα απνζηείιεη ηε χκβαζε Διέγρνπ 
(θαη ηα δχν αληίηππα) εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο.  

 
4.9.7 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Διέγρνπ θαη απφ ηα δχν κέξε ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT 

απνζηέιιεη ζηελ επηρείξεζε ην έλα αληίηππν ηεο χκβαζεο Διέγρνπ, ην Πηζηνπνηεηηθφ θαη ηε ζρεηηθή 
ήκαλζε θαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο ην έλα αληίηππν ηεο χκβαζεο Διέγρνπ θαη ηε ζρεηηθή 
Βεβαίσζε. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
ηειεπηαίνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT. 

 
4.9.8 Η Βεβαίσζε ρνξεγείηαη ζε θάζε πξνκεζεπηή κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο 

ζηελ επηρείξεζε θαη εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν ζηνλ πξνκεζεπηή δηαπηζηψλεηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Η Βεβαίσζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
Πηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη 
κε ηελ επηρείξεζε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ν 
ηειεπηαίνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ηελ πξσηφηππε Βεβαίσζε ζηνλ AGROCERT. 

 

 
4.10  ΑΝΑΝΔΩΗ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

 
4.10.1 Δθφζνλ ε επηρείξεζε επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηεο Πηζηνπνίεζεο, ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη γξαπηά ηνλ AGROCERT δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο  ηζρχνο ηεο  γηα ηελ πξφζεζή 
ηεο λα αλαλεψζεη ηελ πηζηνπνίεζε θαη γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα επηθέξεη ζην αληηθείκελν 
ηεο Πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη θαη κε πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ ήδε 
εληαρζεί ζηνλ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη θαηάινγν κε ηνπο 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο πνπ επηζπκνχλ ηελ αλαλέσζε ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο. Η αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ AGROCERT αμηνινγεί αλ ζα ππνβιεζεί λέα αίηεζε απφ ηελ επηρείξεζε -ή θαη ηνπο 
πξνκεζεπηέο-. 

 
4.10.2 ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο λέαο αίηεζεο απφ ηελ επηρείξεζε – ή/θαη ηνπο πξνκεζεπηέο- δηελεξγείηαη 

εθ λένπ Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.5 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ.  

 
4.10.3 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ππνβνιή λέαο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο πηζηνπνίεζεο 

δηελεξγείηαη Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ζηελ επηρείξεζε – ή/θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο - ν νπνίνο επέρεη ηε 
ζέζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθά Διέγρνπ Δπηηήξεζεο. Η αξκφδηα ππεξεζία ην AGROCERT εηζεγείηαη ζην 
πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Πηζηνπνίεζεο ζηελ επηρείξεζε – ή/θαη ζηνπο 
πξνκεζεπηέο – θαη κφλνλ εθφζνλ θαηά ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο ή ηνπο Διέγρνπο Δπηηήξεζεο δελ 
βξέζεθαλ Με πκκνξθψζεηο ή έρεη επαιεζεπζεί ε άξζε ησλ ηπρφλ Με πκκνξθψζεσλ πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ. ηελ επηρείξεζε ρνξεγείηαη λέν Πηζηνπνηεηηθφ θαη ππνγξάθεληαη λέα χκβαζε 
Διέγρνπ θαη ζηνπο ηπρφλ πξνκεζεπηέο ρνξεγείηαη λέα Βεβαίσζε θαη ππνγξάθεληαη λέα χκβαζε 
Διέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 4.9 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

 
 

4.11  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε –ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- επηζπκεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
Πηζηνπνίεζεο φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ ή ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί θαηά 
πεξίπησζε (φλνκα θαη δηεχζπλζε επηρείξεζεο, πεδίν πηζηνπνίεζεο, δηάξθεηα ηζρχνο πηζηνπνίεζεο,θ.α), νθείιεη 
εθ ησλ πξνηέξσλ λα ππνβάιεη ζηνλ AGROCERT ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε έθζεζε κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Η 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ AGROCERT αμηνινγεί αλ ζα ππνβιεζεί λέα αίηεζε ηφζν απφ ηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ 
ηπρφλ πξνκεζεπηή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεζεί ην αληηθείκελν ηεο Πηζηνπνίεζεο ζηελ επηρείξεζε, 
ρνξεγείηαη λέν Πηζηνπνηεηηθφ θαη ππνγξάθεηαη λέα χκβαζε Διέγρνπ θαη αληίζηνηρα ρνξεγείηαη λέα Βεβαίσζε 
θαη ππνγξάγεηαη λέα χκβαζε Διέγρνπ κε ηπρφλ πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
παξαγξάθνπ 4.9 ηνπ θεθαιαίνπ 4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 
 

5  ΈΛΔΓΥΟ ΑΓΟΡΑ  

5.1 Ο AGROCERT ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δηελεξγεί ειέγρνπο ζε θάζε ρψξν ρνλδξηθήο ή 
ιηαληθήο πψιεζεο πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε 
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ησλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ' αξηζ. 
313875/07.12.2004  ΚΤΑ  ή θαη ην ζήκα ηνπ AGROCERT κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 
5.2 Ο AGROCERT δηελεξγεί έθηαθηνπο ειέγρνπο ζε εθκεηαιιεχζεηο/ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί 

ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ή θαη ζε θάζε ρψξν ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο πψιεζεο πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 
θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζεο πεξί παξάλνκεο ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ' αξηζ. 313875/07.12.2004 ΚΤΑ ή θαη ηνπ ζήκαηνο ηνπ AGROCERT. 

 
5.3 Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ζηελ αγνξά ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ Διέγρνπ απφ ηνπο αξκνδίνπο 

ειεγθηέο ηνπ AGROCERT ην νπνίν ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ παξηζηάκελν εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο 
επηρείξεζεο εκπνξίαο πξντφλησλ ΔΠΔ. Σπρφλ άξλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ δελ θαζηζηά άθπξε ηελ 
πξνδηθαζία ειέγρνπ θαη ζεσξείηαη φηη έιαβε γλψζε ε ειεγρφκελε επηρείξεζε, γελφκελεο εηδηθήο κλείαο 
ζην Πξαθηηθφ Διέγρνπ πεξί αξλήζεσο ππνγξαθήο.       

 

6  ΠΡΟΩΡΙΝΗ /ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  

6.1 Σν πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο ηνπ AGROCERT δχλαηαη λα πξνβεί κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ AGROCERT ζε: 
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
β) νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο  

 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο ιφγνη αλάθιεζεο νη θαησηέξσ: 

 
i. εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πηζηνπνίεζεο δηαπηζησζνχλ κεηαβνιέο, πνπ δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ Πηζηνπνίεζε, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ελεκεξσζεί γξαπηψο ν AGROCERT, 
ii. εθφζνλ εληνπηζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διέγρσλ Με πκκνξθψζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (iii) ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πνπ δελ επηδέρνληαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 
είηε ζηελ επηρείξεζε είηε ζε πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο, 

iii. εθφζνλ ε εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηηο Με πκκνξθψζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (iii) ηνπ θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πνπ εληνπίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
Διέγρσλ, δελ πινπνηείηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ηνλ AGROCERT ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

iv. εθφζνλ ε επηρείξεζε ή/θαη ν πξνκεζεπηήο δε δεηήζεη απφ ηνλ AGROCERT ηελ έγθξηζε γηα ηε ρξήζε ηεο 
ήκαλζεο / αλαθνξάο ή ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηξφπν παξαπιαλεηηθφ ην Πηζηνπνηεηηθφ, ηε Βεβαίσζε ή ηε 
ήκαλζε / αλαθνξά, 

v. εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διέγρσλ, δνζνχλ ζηελ Οκάδα Διέγρνπ παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο 
πιεξνθνξίεο, 

vi. εθφζνλ ε επηρείξεζε ή/θαη ν πξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ππνγξαθείζαο χκβαζεο 
Διέγρνπ, 

vii. εθφζνλ ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- θεξχμεη πηψρεπζε ή ζπλάςεη ζπκβηβαζκφ γηα κεξηθή 
εμφθιεζε πηζησηψλ ηεο ή ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ππνρξεσηηθή ή εζεινπζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθθαζάξηζεο γηα ζθνπνχο αλαζπγθξφηεζεο, ή παξαιείςεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα ζπκκνξθσζεί κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

viii. εθφζνλ παχζεη ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί ε επηρείξεζε, 
ix. εθφζνλ ζηακαηήζεη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

πξντφληνο, 
x. εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε -ή/θαη ηνλ πξνκεζεπηή- ε δηαθνπή ηζρχνο ηεο Πηζηνπνίεζεο, 
xi. εθφζνλ ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο αλαζεσξεκέλσλ 

εθδφζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ηνπ AGROCERT θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 
xii. εθφζνλ ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- ρξεζηκνπνηεί παξάλνκα ζε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηνπ πάζεο 

θχζεσο ελδείμεηο εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ εθηξνθψλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ' αξηζ. 
313875/07.12.2004  ΚΤΑ, 

xiii. εθφζνλ ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- δελ ηεξεί άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
6.2 ε θάζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο ελεκεξψλεηαη γξαπηά ε 

επηρείξεζε -ή/θαη νη ηπρφλ πξνκεζεπηέο ηεο-. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ 
AGROCERT ην πξσηφηππν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη γξαπηψο γηα ηελ απφζπξζε φισλ 
ησλ εκάλζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ζηελ Πηζηνπνίεζε, ελψ ν ηπρφλ πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην πξσηφηππν ηεο Βεβαίσζεο θαη λα δεζκεπηεί γξαπηψο γηα ηελ άξζε 
ρξήζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ. 
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Ο AGROCERT δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζηνπνίεζεο ηεο αλάθιεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

 

7  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ -Η/ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ ΣΗ- 

7.1 Οη θάηνρνη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πξντφλησλ Δ.Π.Δ θαη ηεο ζρεηηθήο Βεβαίσζεο ρξεζηκνπνηνχλ απηά γηα 
λα απνδείμνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
7.2  Η επηρείξεζε –ή/ θαη πξνκεζεπηήο  - έρεη θαηά πεξίπησζε ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο :  
 

i. λα εθαξκφδεη ζπλερψο θαη απνηειεζκαηηθά φζα πξνβιέπνληαη ζηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ θαη ζηε ππνγξαθείζα χκβαζε Διέγρνπ κε ηνλ AGROCERT, 

ii. λα πινπνηεί ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ AGROCERT Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπηζησζείζεο 

θαηά ηνπο ειέγρνπο ηνπ AGROCERT Με πκκνξθψζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (iii) ηνπ 
θεθαιαίνπ 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ηνλ AGROCERΣ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, 

iii. λα δηαθφςεη εληφο κίαο ην πνιχ εκέξαο θάζε ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο Βεβαίσζεο θαη ηεο 
ηζρχνπζαο ήκαλζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηά ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο 
Πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο,  

iv. λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ AGROCERT φηαλ ζρεδηάδεη κεηαβνιέο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 
Πηζηνπνίεζε φπσο αιιαγή ηδηνθηεζίαο, δηνίθεζεο, νξγαλσηηθήο δνκήο, δηαθνπή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
επηρείξεζεο θαη πξνκεζεπηή ηεο, έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε λέν πξνκεζεπηή, επέθηαζε ή δηαθνπή 
παξαγσγήο, παξαγσγή λένπ πξντφληνο, αιιαγή ππνδνκψλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο,  

v. λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ AGROCERT κέζα ζε δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ πνπιεξηθψλ ζηνπο πηελνηξνθηθνχο ζαιάκνπο γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο πνπιεξηθψλ ή 
απγψλ αξλίζσλ, 

vi. λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ AGROCERT γηα νπνηεζδήπνηε εηδηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε -ή/θαη ηνλ πξνκεζεπηή- ζηελ αλάθιεζε πξντφλησλ ηνπ, 

vii. λα αλαγλσξίδεη ηα Πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο Βεβαηψζεηο ηνπ AGROCERT πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε άιιεο 

εθκεηαιιεχζεηο / επηρεηξήζεηο, 
viii. λα ρξεζηκνπνηεί ην Πηζηνπνηεηηθφ, ηε Βεβαίσζε  θαη ηε ηζρχνπζα ήκαλζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζην θεθάιαην 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 
ix. λα κελ θάλεη ρξήζε ηεο Πηζηνπνίεζεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηθέξεη θαθή θήκε ζηνλ AGROCERT,  
x. λα δηαζέηεη θαη λα ηεξεί αξρείν ησλ παξαπφλσλ πνπ ηεο γίλνληαη γλσζηά απφ πειάηεο ή θαηαλαισηέο, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πξνο ηηο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ηα παξάπνλα απηά θαη λα 
ηεθκεξηψλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη, 

xi. λα εθπιεξψλεη εκπξφζεζκα ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ AGROCERΣ,  
xii. λα παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζηελ Οκάδα Διέγρνπ ηνπ AGROCERT ζε φηη αθνξά ηα πξντφληα Δ.Π.Δ. 

Δπίζεο λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ Διέγρνπ θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά κέηξα 
(αζθάιεηα, δηάζεζε πξνζσπηθνχ, παξνπζία εθπξνζψπνπ, δηάζεζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ,θιπ) θαη λα δίλεη 
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε. 

 
 

8 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ AGROCERT  

 
8.1 Ο AGROCERT ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ηελ επηρείξεζε -ή/θαη ηνλ πξνκεζεπηή- πνπ ηεο έρεη ρνξεγήζεη  

Πηζηνπνηεηηθφ ή ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε, ζηα Μεηξψα Διεγρφκελσλ Δπηρεηξήζεσλ ή/θαη Πξνκεζεπηψλ. 
 
8.2 Ο AGROCERT πξνβάιιεη θαη δεκνζηνπνηεί ηελ Πηζηνπνίεζε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη 

ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο απνθαζίδνληαη απφ ηνλ AGROCERT. 
 
8.3 Ο AGROCERT πξαγκαηνπνηεί ηνπο Διέγρνπο επηιέγνληαο ηα κέιε ηεο Οκάδαο Διέγρνπ απφ ην 

θαηάιιεια αμηνινγεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ή απφ αμηνινγεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Αλ κία επηρείξεζε -
ή/θαη πξνκεζεπηήο- δηαηππψζεη ηεθκεξησκέλα παξάπνλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ Διέγρνπ, ν AGROCERT, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπφλσλ θαη 
εθφζνλ απηά γίλνπλ απνδεθηά, δηελεξγεί λέν Έιεγρν ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο -
ή/θαη ηνπ πξνκεζεπηή-, κε δηαθνξεηηθή Οκάδα Διέγρνπ. 

 
8.4 Ο AGROCERT πιεξνθνξεί εγθαίξσο, κέζσ επηζηνιήο, ηειενκνηνηππίαο (fax), ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (email), ή αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην δηαδχθηην (internet) γηα νπνηεζδήπνηε 
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αιιαγέο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη δίδεη ινγηθή ρξνληθή πξνζεζκία, 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο- ή/θαη ηνπ πξνκεζεπηή-. Όηαλ ε 
επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο-  νινθιεξψζεη ηηο πξνζαξκνγέο ηνπ πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά 
ηνλ AGROCERT.  

 
8.5 Ο AGROCERT δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εγεξζνχλ απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο γηα ζέκαηα πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο ιφγσ δεκηψλ απφ πξντφληα ηεο επηρείξεζεο -ή/θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή-. 

 
8.6 Ο AGROCERT ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε -ή/θαη ηνλ πξνκεζεπηή- ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζε Έιεγρφ ηνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη αμηνινγεηέο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ).  
 
 

9  ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ, ΣΗ ΒΔΒΑΙΩΗ, ΣΗ ΗΜΑΝΗ 
ΚΑΙ ΥΔΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

9.1 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Διέγρνπ θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, ε επηρείξεζε δχλαηαη 
λα ρξεζηκνπνηεί επί ησλ πξντφλησλ Δ.Π.Δ. ηνπ πεδίνπ πηζηνπνίεζεο ή/θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ή/θαη 
ζε έληππν θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηεο, ήκαλζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ : 

i. Σηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
ii. Σα αληίζηνηρα ζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη  κε ην πεδίν πηζηνπνίεζεο φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη θάζε 

θνξά απφ ηνλ AGROCERT θαη αλαθέξνληαη ζε απγά νξλίζσλ ή θξέαο πνπιεξηθψλ. Σα ελ ιφγσ ζήκαηα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή γιψζζα. Πξέπεη ηα ζήκαηα λα είλαη 
επθξηλψο εθηππσκέλα  ζε ρξψκαηα αλαθνξάο (Pantone πξάζηλν 362 θαη κπιέ 661) θαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο επεκβάζεηο ζε δηαζηάζεηο αλαινγηθέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη κηθξφηεξεο 
ησλ 15 mm πιάηνο Υ 10 mm χςνο. 

 

                
 
 
 

iii. Σελ έλδεημε: 
 

Αρ. Πιζηοποιηηικού : 0/000-0000.00  ή  
Certificate No : 0/000-0000.00 

 
O θσδηθφο 0/000-0000.00 αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ 

 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξντφληνο θαη 
λα ζπλνδεχνληαη κε ηελ ρνξεγεζείζα έλδεημε, ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη αλαθέξνληαη ζηελ 
πηζηνπνίεζε θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. Η ρνξεγεζείζα έλδεημε δελ κπνξεί λα είλαη εκθαλέζηεξε 
φζνλ αθνξά ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηεο γξακκαηνζεηξάο απφ ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ 
πξντφληνο.   

 
9.2 Η ήκαλζε / αλαθνξά κπνξεί λα αλαγξάθεηαη θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 
 
9.3 Σα ήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απαξάγξαθν 9.1 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ απνηεινχλ 

θαηνρπξσκέλε απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ AGROCERT. 
 
9.4 Η ήκαλζε / αλαθνξά αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί Πηζηνπνίεζε θαη 

δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε απηήο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. 
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9.5 Σν Πηζηνπνηεηηθφ θαζψο θαη ε ζήκαλζε /αλαθνξά αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα πξντφληα ηνπ πεδίνπ 
πηζηνπνίεζεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επεθηείλνληαη ζε ηπρφλ άιια πξντφληα 
πνπ παξάγεη ή/θαη δηαζέηεη ε επηρείξεζε. 

 
9.6 Η ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, ηεο ηζρχνπζαο ήκαλζεο / αλαθνξάο, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο Βεβαίσζεο, 

εμεηάδεηαη απφ ηνλ AGROCERT ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διέγρσλ φζν θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
ρξνληθή ζηηγκή ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ παξάλνκε ρξήζε απηψλ θαηά ηελ εκπνξία θαη δηαθήκηζε 
πηεληξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 
9.7 Ο AGROCERT δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο φζν αθνξά ηε ρξήζε ησλ εκάησλ ησλ ελδείμεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ζε θάζε ρψξν πψιεζεο ή θαη δηάζεζεο πξντφλησλ Δ.Π.Δ, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ ππ' αξηζ. 313875/07.12.2004  ΚΤΑ. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ 
Διέγρνπ ή/θαη Γειηίν Γεηγκαηνιεςίαο εάλ θξηζεί απαξαίηεηε ε ιήςε δείγκαηνο πξντφληνο. 

 
 

10  ΔΝΣΑΔΙ  

10.1 Η επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- δχλαηαη λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηπρφλ αληίξξεζή ηεο θαηά ηεο 
απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο.  Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ επηρείξεζε -ή/θαη ηνλ πξνκεζεπηή-. 

 
10.2 Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ AGROCERT. Η άζθεζε ηεο ελζηάζεσο δελ 

αλαζηέιιεη ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο. 
 
10.3 Η απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε έλα ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

έλζηαζεο, θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηoλ ελδηαθεξφκελν θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά.  
 
 

11 ΠΑΡΑΠΟΝΑ  

11.1 Η επηρείξεζε, ν πξνκεζεπηήο ή άιινο ηξίηνο ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα εθθξάζεη παξάπνλα πνπ 
αθνξνχλ πιεκκειή δηεμαγσγή ειέγρνπ, κε ηήξεζε ερεκχζεηαο, ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, θαθή 
ζπκπεξηθνξά Διεγθηψλ, θ.ι.π.. Σα παξάπνλα  ππνβάιινληαη γξαπηψο ζηε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 
AGROCERT. 

   
11.2 Η απφθαζε ηνπ AGROCERT επη ησλ παξαπφλσλ αλαθνηλψλεηαη γξαπηά ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  
 
 

12 ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ AGROCERT, ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο, ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, θαζψο θαη 
νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ AGROCERT, ππνρξενχληαη λα ρεηξίδνληαη ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο  πξντφλησλ Δ.Π.Δ, σο απζηεξψο εκπηζηεπηηθέο. 
 
 

13 ΑΝΑΘΔΩΡΗΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ Δ.Π.Δ  

13.1 Ο παξψλ Καλνληζκφο κπνξεί λα ππνζηεί αλαζεσξήζεηο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ AGROCERT. 

 
13.2 Ο αλαζεσξεκέλνο Καλνληζκφο απνζηέιιεηαη ζηελ επηρείξεζε -ή/θαη ζηνλ πξνκεζεπηή- πνπ έρεη 

ζπλάςεη χκβαζε Διέγρνπ κε ηνλ AGROCERT.  
 
13.3      ε θάζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηφζν ηνπ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο, φζν θαη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο, ν AGROCERT ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο -ή/θαη ηνπο πξνκεζεπηέο- γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο απαηηήζεηο εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 
θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν επαιήζεπζεο ηεο πινπνίεζεο απηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο. 

 
13.4 Ο παξψλ Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη άκεζα κε ηελ έθδνζή ηνπ. Οη κέρξη ηελ έθδνζε ππνγξαθείζεο 

ζπκβάζεηο παξακέλνπλ ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν ππνγξαθήο 
ηνπο.  

 



 

SPE-R-01/3: Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ                                   ειίδα 13 απφ 14  

13.5 Οη επηρεηξήζεηο -ή/θαη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην ζχζηεκα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο 
ππνρξενχληαη κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ 
Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο λα δεζκεπηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Καλνληζκνχ. 

  
 

14 ΜΗΣΡΩΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ -Η/ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ- 

14.1       Ο AGROCERT ηεξεί Μεηξψα Πηζηνπνηεκέκσλ Δπηρεηξήζεσλ -ή/θαη Πξνκεζεπηψλ-. 
 
14.2 Σα Μεηξψα πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηε 

δηεχζπλζή ηεο, ηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πεδίν Πηζηνπνίεζεο, ηνλ αξηζκφ ηνπ 
Πηζηνπνηεηηθνχ, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, ηελ έλδεημε γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ην Πηζηνπνηεηηθφ θαη 
ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή/θαη ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά 
ζηνηρεία γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

 
14.3 Σα Μεηξψα πνπ αθνξνχλ ηνπο πξνκεζεπηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή, ηε 

δηεχζπλζή ηνπ, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, 
ηνλ αξηζκφ ηεο βεβαίσζεο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ηελ έλδεημε γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε βεβαίσζε 
θαη ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή/θαη ηνπ λφκηκνπ εθπξφζψπνπ ηνπ. 

 
14.4  Σα ζηνηρεία ησλ Μεηξψσλ Διεγρφκελσλ Δπηρεηξήζεσλ ή/θαη Πξνκεζεπηψλ δεκνζηνπνηνχληαη.  
 

15 0ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

15.1  ΓΔΝΙΚΑ  
 
15.1.1 Η θνζηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ -ή/θαη πξνκεζεπηψλ- γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην χζηεκα Διέγρνπ 

θαη Πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη : 
 

i. Αξρηθφ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο  :  
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη ην θφζηνο δηελέξγεηαο ηνπ Διέγρνπ Αμηνιφγεζεο 
 
ii. ην Δηήζην Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο : 
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ Διέγρσλ Δπηηήξεζεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο. 
 
iii.    ην Κφζηνο Eηδηθψλ Διέγρσλ : 
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ Δηδηθψλ Διέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
Πηζηνπνίεζεο. 

 
15.1.2 Oη αλσηέξσ θαηεγνξίεο θφζηνπο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν Κφζηνπο Πηζηνπνίεζεο ηνπ 

AGROCERT. 
 

15.1.3 O Καηάινγνο Κφζηνπο Πηζηνπνίεζεο ηνπ AGROCERT είλαη δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε Απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ AGROCERT. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηνπ Κφζηνπο Πηζηνπνίεζεο 
ε λέα θνζηνιφγεζε εθαξκφδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο χκβαζεο Διέγρνπ . 

 
15.1.4 Δηδηθψο ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαιιφκελνο ζπλδέεηαη ή πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί κε 

ηνλ AGROCERT κε νηθεία ζχκβαζε πνπ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ ησλ κία πξναηξεηηθψλ  
ελδείμεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ(ΔΚ) 589/08, ηνπ παξέρεηαη έθπησζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40% ζηα 
ππνινγηδφκελα θφζηε ησλ ελδείμεσλ πιήλ ηνπ θφζηνπο ηεο έλδεημεο κε ην πςειφηεξν ππνινγηδφκελν 
θφζηνο.  Η έθπησζε απηή ηζρχεη εθφζνλ νη έιεγρνη (φισλ ησλ κνλάδσλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ ελδείμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ίδην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα 
ή νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 100 ρικ. 
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15.2  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
15.2.1 Αξρηθή Υνξήγεζε Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ Δ.Π.Δ  
 
i. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεηαη ην Αξρηθφ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο 

ηεο Πηζηνπνίεζεο ζηελ επηρείξεζε -ή θαη ζηνλ πξνκεζεπηή - απηφ ζπκςεθίδεηαη κε ην Δηήζην Κφζηνο 
Πηζηνπνίεζεο θαηά πεξίπησζε. 

ii. Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Διέγρνπ, θαηαβάιιεηαη ην Δηήζην Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο, ζε δπν 
δφζεηο σο εμήο: 

 
α) Η πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο Διέγρνπ   
Σν χςνο ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο δφζεο απνηειεί ην 70% ηνπ εθηηκνχκελνπ εηεζίνπ θφζηνπο ην νπνίν 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν Κφζηνπο Πηζηνπνίεζεο ηνπ AGROCERT. Η πξψηε δφζε ζα 
εμνθιείηαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ πιεξσκήο. 

 
β) Η δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηεο χκβαζεο Διέγρνπ.  
Σν ηειηθφ χςνο ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο δφζεο (30%) πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ είραλ εληαρζεί ζην χζηεκα Διέγρνπ θαη 
Πηζηνπνίεζεο θαη ηνλ ζπκςεθηζκφ κε ην αξρηθφ χςνο ηεο πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν 
Κφζηνπο Πηζηνπνίεζεο ηνπ AGROCERT. Η δεχηεξε δφζε ζα εμνθιείηαη εληφο 1 κελφο απφ ηελ έθδνζε 
ηνπ ηηκνινγίνπ πιεξσκήο. 

 
Με πιεξσκή θάπνηαο δφζεο κέζα ζηα σο άλσ ρξνληθά δηαζηήκαηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 
AGROCERT λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 
15.2.2 Αλαλέσζε Πηζηνπνίεζεο  
i. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο λέαο αίηεζεο γηα αλαλέσζε ηεο Πηζηνπνίεζεο, θαηαβάιινληαη φια ηα 

θφζηε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 15.1.1 ηνπ θεθαιαίνπ 15 ην παξφληνο Καλνληζκνχ. 
ii. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο γηα αλαλέσζε ηεο Πηζηνπνίεζεο, 

θαηαβάιινληαη ηα θφζηε ησλ παξαγξάθσλ 15.1.1 (iii) θαη (iv) ηνπ θεθαιαίνπ 15 ην παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

 
15.2.3 Αλάθιεζε Πηζηνπνίεζεο 

ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο, δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην 
Δηεζίν θφζηνο πηζηνπνίεζεο θαη θαηαβάιιεηαη ην θφζηνο ηπρφλ Δηδηθψλ Διέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 
κέρξη ηε ζηηγκή ηεο αλάθιεζεο. 

 
15.2.4 Σν Κφζηνο Αξρηθφ Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο πνπ θαηαβιήζεθε, δελ επηζηξέθεηαη αλεμάξηεηα απφ ην 

απνηέιεζκα ηνπ Διέγρνπ Αμηνιφγεζεο θαη ηε ρνξήγεζε ή φρη ηεο Πηζηνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή 
ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη επίζεο θαη ην Κφζηνο Δηδηθψλ Διέγρσλ πνπ ηπρφλ 
δηελεξγήζεθαλ. 

 
 
 
 

 


