ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GG AQUACULTURE & COC
ΓΕΝΙΚΑ


Επιλογές Πιστοποίησης:
 GLOBALG.A.P. AQUACULTURE: Option I & Option II
 GLOBALG.A.P. CoC (Chain of Custody): Option I (μόνο). Η επιλογή Option II είναι δυνατή με
ειδικές προϋποθέσεις και κατόπιν έγκρισης από τη Γραμματεία της GLOBALG.A.P.



Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της επιθεώρησης, θα πρέπει να υπάρχει αρχείο
τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία επιθεώρησης.



Ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει στον Φορέα Πιστοποίησης (Φ.Π.) τη σχετική αίτηση που θα
περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες (όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.2).



Με την εγγραφή, ο αιτών δεσμεύεται να συμμορφώνεται συνεχώς με τις απαιτήσεις πιστοποίησης
και να ενημερώνει τον Φ.Π. για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του, καθώς επίσης θα πρέπει να
ενημερώνεται για τις πληρωμές των εφαρμοζόμενων χρεώσεων που καθορίζονται από την GLOBAL
G.A.P. και από τον Φ.Π.



Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Φ.Π., έχει μέγιστη χρονική ισχύ τα τέσσερα (4) έτη και
μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα τέσσερα (4) έτη.



Η σύμβαση με τον Φ.Π. περιλαμβάνει:
 Υπογραφή του συμβολαίου F-2002 Certification Contract QMSCERT.
 Υπογραφή του Sublicense and Certification Agreement (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της
GLOABALG.A.P. και του Φορέα μας).
 Αποδοχή των Κανόνων Πρόσβασης Δεδομένων δίνοντας γραπτή άδεια στον Φ.Π. και στην
G.G. να χρησιμοποιούν τα δεδομένα εγγραφής για εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες
κύρωσης. Καμία πληροφορία δε θα μεταδίδεται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη
συμφωνία του αιτούντος παραγωγού.



Αν ένας παραγωγός έχει ήδη GGN σε άλλο φορέα πιστοποίησης, πρέπει να κρατήσει τον ίδιο.
Διπλή εγγραφή δεν επιτρέπεται.



Δεν μπορεί να εγγραφεί το ίδιο προϊόν σε διαφορετικούς Φ.Π. ή με διαφορετικές επιλογές
πιστοποίησης.



Ο παραγωγός ή η ομάδα μπορεί να εγγράφει διαφορετικά προϊόντα σε διαφορετικούς Φ.Π. και/ ή
κάτω από διαφορετικές επιλογές πιστοποίησης.
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Κάτοχοι πιστοποιητικών στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις δεν μπορούν να αλλάξουν Φ.Π.
έως ότου ο τρέχων Φ.Π. κλείσει τις αντίστοιχες μη-συμμορφώσεις.



Μεμονωμένα παραγωγοί-μέλη μιας ομάδας παραγωγών δεν επιτρέπεται να αφήσουν την ομάδα
και να εγγραφούν σε άλλη ομάδα (για τα εγγεγραμμένα προϊόντα) όταν εκκρεμεί κύρωση σε βάρος
τους από την ομάδα, ή υπάρχουν ανοικτά θέματα για τον παραγωγό εκ μέρους του Φ.Π.



Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου παραγωγού, δεν θα μπορεί να γίνει δεκτός για πιστοποίηση για
τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της ακύρωσης.



Για το πρότυπο υδατοκαλλιέργειας (Aquaculture) είναι υποχρεωτική η παράλληλη εφαρμογή του
GRASP.



Για το πρότυπο Υδατοκαλλιέργειας ο παραγωγός πρέπει να εγγραφεί στον ίδιο Φ.Π. και για τον
έλεγχο Υδατοκαλλιέργειας και για την εκτίμηση κατά GLOBAL.G.A.P. GRASP. Η εγγραφή για το
GRASP πρέπει να ακολουθεί τους Γενικούς Κανονισμούς GRASP.



Για το πρότυπο CoC και συγκεκριμένα για το Τσάι: Ο αριθμός GGN της/των μονάδας/ων
επεξεργασίας όπως προσδιορίζεται στην πιστοποίηση CoC, πρέπει να εισάγεται στη βάση
δεδομένων της GLOBAL G.A.P. μόλις τον μάθει ο παραγωγός και πρέπει να κοινοποιηθεί στον Φ.Π.
και ενημερώνεται όποτε υπάρχουν αλλαγές



Ο Φ.Π. πρέπει πρώτα να αποδεχτεί την εγγραφή του παραγωγού και εν συνεχεία να
πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος.



Για κάθε παραγωγική διαδικασία εγγεγραμμένων προϊόντων που έχουν γίνει αποδεκτά για
πιστοποίηση, πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο μια πλήρης εκτίμηση, με υποχρεωτική
επαλήθευση όλων των εφαρμοζόμενων σημείων ελέγχου, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού. Το
ίδιο ισχύει και όταν ο παραγωγός αλλάζει Φ.Π.



Ο επόμενος έλεγχος μπορεί να διεξάγεται οποιαδήποτε στιγμή εντός 8 μηνών: από 4 μήνες πριν
την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού και έως 4 μήνες μετά τη λήξη αυτού. Το τελευταίο
επιτρέπεται μόνο όταν ο Φ.Π. επεκτείνει την ισχύ του πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της
GLOBAL G.A.P.)
Παράδειγμα: Αν Ημερομηνία 1ης πιστοποίησης είναι η 14 Φεβρουαρίου 2015 (ημερομηνία λήξης
13 Φεβρουαρίου 2016) τότε ο 2ος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή από
τις 14 Οκτωβρίου 2015 έως τις 13 Ιουνίου 2016, αν έχει παραταθεί η ισχύς του πιστοποιητικού.
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Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο διάστημα 6 μηνών ανάμεσα σε δύο ελέγχους για
επαναπιστοποίηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ


Αν ένας ήδη εγγεγραμμένος παραγωγός αλλάζει Φ.Π. ή κάνει αίτηση σε νέο Φ.Π. για πιστοποίηση
διαφορετικού προϊόντος, ο παραγωγός πρέπει να κοινοποιήσει στο νέο Φ.Π. τον αριθμό GGN που
του έχει ανατεθεί από την GLOBAL G.A.P. Αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής θα έχει ως
αποτέλεσμα προσαύξηση στα τέλη εγγραφής της τάξης των 100€ για παραγωγό της Επιλογής 1
(Option 1) και 500€ για ομάδα παραγωγών της Επιλογής 2 (Option 2).



Ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να μην αποστείλει στον Φ.Π. συγκεκριμένα έγγραφα που του
ζητήθηκαν, εφ’ όσον θεωρούνται εμπιστευτικά. Στην περίπτωση αυτή η περιεχόμενη σε αυτά
πληροφορία θα πρέπει να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου.



Ο παραγωγός μπορεί κατ’ επιλογή να συμμετέχει στο Unannounced Reward Program. Ο Φ.Π.
πρέπει να ενημερώνει τον παραγωγό για τη δυνατότητα αυτή και θα πρέπει να προσφέρει το
Unannounced Reward Program.
Σημείωση: Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. έλεγχος παραπόνου), ο Φ.Π. διατηρεί το δικαίωμα
να προγραμματίζει αιφνίδιους ελέγχους κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.



Ο παραγωγός μπορεί να διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε ήδη εξουσιοδοτημένους από αυτόν
εμπορικούς εταίρους, ή μπορεί να αναθέσει την εργασία αυτή σε κάποιον τρίτο. Η εξουσιοδότηση
αυτή μπορεί να ανακληθεί ηλεκτρονικά οποιαδήποτε στιγμή.



Ο αιτών/ παραγωγός πρέπει να αναλαμβάνει εσωτερικές εκτιμήσεις (assessments) όλων των
παραγωγών και/ ή των σημείων παραγωγής, καλύπτοντας όλα τα προϊόντα και τις διαδικασίες
κάτω από το σκοπό πιστοποίησης για να επαληθεύσει και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις πιστοποίησης.



Οι εσωτερικές εκτιμήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Το ελάχιστο μία (1) εσωτερική επιθεώρηση του ΣΔΠ, η οποία να διεξάγεται από τον
εσωτερικό επιθεωρητή πριν την πρώτη επιθεώρηση από τον Φ.Π. και από εκεί και έπειτα
μία φορά το χρόνο.
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 Το ελάχιστο έναν (1) εσωτερικό έλεγχο για κάθε εγγεγραμμένο παραγωγό, σημείο
παραγωγής και εγκατάσταση χειρισμού προϊόντος, η οποία να διεξάγεται από τον
εσωτερικό ελεγκτή πριν τον πρώτο έλεγχο από τον Φ.Π. και από εκεί και έπειτα μία φορά το
χρόνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ο Φ.Π. πρέπει να στέλνει το πλάνο επιθεώρησης στη διοίκηση του αιτούντος παραγωγού πριν από
την επιθεώρηση.



Ο Φ.Π. θα ενημερώσει εκ των προτέρων τον παραγωγό το τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν
για την επίσκεψη του σε αυτόν, στη περίπτωση του απροειδοποίητου ελέγχου. Στην εξαιρετική
περίπτωση που ο παραγωγός δεν μπορεί να δεχτεί την προτεινόμενη ημερομηνία επιθεώρησης
(λόγο ιατρικών ή άλλων λόγων), ο παραγωγός θα έχει άλλη μια ευκαιρία να λάβει ενημέρωση για
έκτακτη επιθεώρηση ελέγχου. Ο παραγωγός θα λάβει γραπτή προειδοποίηση αν η πρώτη
προτεινόμενη ημερομηνία δεν γίνει αποδεκτή. Ο παραγωγός θα λάβει άλλη μία προειδοποίηση 48
ωρών για επίσκεψη. Αν η επίσκεψη δεν πραγματοποιηθεί για μη δικαιολογημένα αίτια, θα εκδοθεί
αναστολή.



Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης σε απροειδοποίητο έλεγχο, ο κάτοχος πιστοποιητικού θα
πρέπει να ενημερώνεται γραπτά από τον Φ.Π.



Αν διαπιστωθεί μη τήρηση των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πρέπει να επιδοθεί στον
παραγωγό μια προειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 28 ημερολογιακές
ημέρες. Σε περίπτωση που αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός 28 ημερών, ορίζεται ως ‘ανοιχτή μη
συμμόρφωση’ στη βάση δεδομένων της GG και αποστέλλεται στον παραγωγό μια επίσημη
προειδοποιητική επιστολή.



Ο Φ.Π. είναι υπεύθυνος:
 για την καταχώριση του αιτούντος παραγωγού στη βάση δεδομένων της GLOBAL G.A.P.,
 για την ενημέρωση των στοιχείων και τη συλλογή των χρεώσεων, καθώς επίσης
 για την ενημέρωση του αιτούντα για τις χρεώσεις της όλης διαδικασίας όπως αυτές
καθορίζονται από την GLOBAL G.A.P. και από τον Φ.Π.
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Ο παραγωγός θα ενημερώνεται λεπτομερώς για τις οικονομικές υποχρεώσεις του και σε
περίπτωση που για την απόδειξη της επίλυσης μιας μη τήρησης πρέπει να πραγματοποιηθεί
περαιτέρω επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του, ενδέχεται να υπάρξει νέα χρέωση.



Σε περίπτωση που ο ΦΠ επιθυμεί να λήξει την Διαπίστευσή του, ή σε περίπτωση που ο ΦΠ χάσει
την έγκριση GLOBALGAP, θα πρέπει να ενημερώσει τους πελάτες του μέσω γραπτής επιστολής πως
πρέπει να επαναπιστοποιηθούν ή να μεταφερθούν σε άλλο ΦΠ. Θα πρέπει να ενημερώσει εξίσου
και τον Φ.Δ. (Μέρος ΙΙΙ, 2.4 & 9.3.5).



Ο Φ.Π. είναι υπεύθυνος:
 για την ενημέρωση των πελατών του σχετικά με ενημερώσεις εγγράφων (αριθμό έκδοσης,
ημερομηνία τροποποίησης και κωδικό εγγράφου) οι οποίες θα κοινοποιούνται στον φορέα
από το GLOBALG.A.P.
 για την ενημέρωση όλων των GLOBAL G.A.P. πελατών του σχετικά με όλες τις ενημερώσεις
που τους αφορούν, όπως επίσης και τις ημερομηνίες πρώτης εφαρμογής και των περιόδων
χάριτος για κάθε καινούρια έκδοση των κανονιστικών εγγράφων της GLOBAL.G.A.P



Ο Φ.Π. πρέπει:
 να ενημερώνει τον παραγωγό για τις διαδικασίες που εφαρμόζει και είναι σχετικές με τα
παράπονα και τις εφέσεις. Αν ο Φ.Π. δεν ανταποκριθεί κατάλληλα στο παράπονο, ο
παραγωγός μπορεί να το καταθέσει στην Γραμματεία της GLOBAL.G.A.P. χρησιμοποιώντας
τη φόρμα Περιστατικού/Παραπόνου της GLOBAL.G.A.P., που είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του Φ.Π..
 να ενημερώνει και να εξηγεί στον παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών το έγγραφο για τους
Κανόνες Πρόσβασης Δεδομένων (Data Access Rules) που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
της GLOBAL G.A.P., όπως επίσης και για τις αλλαγές σε αυτό όποτε συμβαίνουν.



Τα δικαιώματα στην πρόσβαση δεδομένων (Data Access) πρέπει να καθορίζονται και να
υπογράφονται από τον παραγωγό/ομάδα παραγωγών κατά την εγγραφή με τον Φ.Π. Ο κάτοχος
των δεδομένων έχει την ευθύνη να χορηγεί και να καθορίζει το επίπεδο των δικαιωμάτων για την
πρόσβαση στα δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, ο κάτοχος των δεδομένων μπορεί να μεταφέρει την
ευθύνη σε άλλους χρήστες (π.χ. στον Φ.Π.).
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Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του συστήματος όπως ο παραγωγός,
ο Φ.Π., η GLOBAL G.A.P., συμμετέχοντες στην αγορά (market participants), το κοινό κ.α.



Περαιτέρω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του παραγωγού είναι παράνομη και
προλαμβάνεται από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο
Προστασίας Δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ.


Οι κάτοχοι πιστοποιητικού, για όσο χρονικό διάστημα είναι σε διαθεσιμότητα, δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν το λογότυπο/εμπορικό σήμα GLOBAL.G.A.P., την άδεια/πιστοποιητικό ή
οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το GLOBAL.G.A.P. σε
σχέση με το προϊόν που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.



Το λογότυπο/εμπορικό σήμα GLOBAL.G.A.P. δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται πάνω στο προϊόν,
στην τελική συσκευασία των προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή στο
σημείο πώλησης όπου αυτό είναι σε άμεση σύνδεση με μεμονωμένα προϊόντα, σε διαφημιστικά
αντικείμενα, είδη ενδυμασίας, εξαρτήματα, τσάντες ή αντικείμενα προσωπικής περιποίησης.
Μπορούν να το χρησιμοποιούν σε διαφημιστικές εκτυπώσεις, ιστοσελίδες, έντυπα, κάρτες, σε
υλικό και ηλεκτρονικές απεικονίσεις υπό την προϋπόθεση και πάλι ότι τηρούνται τα ανωτέρω.



Το QR Code Logo, επιτρέπεται να εμφανίζεται πάνω στο προϊόν, στη τελική συσκευασία των
προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή στο σημείο πώλησης όπου αυτό είναι
σε άμεση σύνδεση με πιστοποιημένα προϊόντα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ


Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σημείων ελέγχου, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται τόσο κατά τους
εσωτερικούς ελέγχους του παραγωγού όσο και από τον Φ.Π. Αυτές είναι:
 Κύριες Απαιτήσεις: απαιτείται 100% συμμόρφωση με όλες τις Κύριες Απαιτήσεις και τα
σημεία ελέγχου του ΣΔΠ για τη λήψη και τη διατήρηση του πιστοποιητικού
 Δευτερεύουσες Απαιτήσεις: απαιτείται 95% συμμόρφωση με όλες τις εφαρμόσιμες
Δευτερεύουσες Απαιτήσεις για τη λήψη και τη διατήρηση του πιστοποιητικού
 Συστάσεις: δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμόρφωσης



Κατά τον έλεγχο/επιθεώρηση από τον Φ.Π. τυχόν ευρήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:
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 Μη-συμμόρφωση (αφορά σημεία ελέγχου): Μία Δευτερεύουσα Απαίτηση ή Σύσταση εντός
της λίστας GLOBAL G.A.P. δεν εκπληρώνεται σύμφωνα με τα Κριτήρια Συμμόρφωσης
 Μη-τήρηση (αφορά τους κανόνες πιστοποίησης GLOBAL G.A.P.): Παραβίαση κανόνα της
GLOBAL G.A.P. που είναι απαραίτητος για τη λήψη του πιστοποιητικού (βλ. παραπάνω
αναφερόμενα ποσοστά συμμόρφωσης)
 Συμβολαιακές Μη-Συμμορφώσεις: Παραβίαση οποιουδήποτε από τα σημεία της
υπογεγραμμένης συμφωνίας ανάμεσα στον παραγωγό και τον Φ.Π. σχετικά με GLOBAL
G.A.P. ζητήματα (παραδείγματα: συναλλαγές με προϊόν που δε συμμορφώνεται με τη
νομοθεσία, ψευδής επικοινωνία από τον παραγωγό σχετικά με την πιστοποίηση GLOBAL
G.A.P., κακή χρήση του εμπορικού σήματος GLOBAL G.A.P. ή οι χρηματικές καταβολές δεν
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης κ.α.)


Για όλους τους τύπους ευρημάτων ο Φ.Π. θα εκδώσει ειδοποίηση:
 Στην περίπτωση αρχικού ελέγχου αν το αίτιο της ειδοποίησης δεν αρθεί εντός 3 μηνών
απαιτείται εκ νέου πλήρης έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού
 Στην περίπτωση ακολουθουμένου ελέγχου:


Οι μη-συμμορφώσεις πρέπει να επιλυθούν εντός 28 ημερολογιακών ημερών



Για τις μη-τηρήσεις, ο Φ.Π. αποφασίζει τον χρόνο που θα δοθεί στον παραγωγό για
να επιλύσει τα ζητήματα που ανέκυψαν και ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 28
ημέρες. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την κρισιμότητα της μη
τήρησης ενώ υπάρχει και η περίπτωση της άμεσης αναστολής του πιστοποιητικού
όταν εντοπίζεται σοβαρή απειλή που αφορά στην ασφάλεια τροφίμου,
εργαζομένων, περιβάλλοντος, καταναλωτών ή/και ακεραιότητα προϊόντος.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Σε περίπτωση καταγραφής μη-συμμόρφωσης ο Φ.Π. πρέπει να προβεί σε κύρωση (προειδοποίηση,
αναστολή ή ακύρωση του πιστοποιητικού).



Ο παραγωγός δεν μπορεί να αλλάξει Φ.Π. ωσότου κλείσει ικανοποιητικά η μη-συμμόρφωση.



Δικαίωμα άρσης της κύρωσης έχουν μόνο ο Φ.Π. ή η ομάδα παραγωγών που την εξέδωσε, εφόσον
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις της διορθωτικής ενέργειας εντός λογικού χρονικού διαστήματος
(είτε μέσω επαναληπτικής επίσκεψης ή άλλης έγγραφης ή οπτικής απόδειξης).
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Στην περίπτωση που η Γραμματεία GLOBAL G.A.P. λάβει πληροφορία για κάτοχο πιστοποιητικού
της η οποία μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση του πιστοποιητικού (αναστολή ισχύος ή και
απόσυρση) λόγω π.χ. υπέρβασης ορίων MRL, μικροβιακής επιμόλυνσης κλπ., τότε θα ενημερώσει
τον Φ.Π. και τον κάτοχο του πιστοποιητικού για το σχετικό θέμα. Είναι πλέον ευθύνη του κατόχου
του πιστοποιητικού και του Φ.Π. να αντικρούσουν τον ισχυρισμό επαληθεύοντας και παρέχοντας
αποδείξεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα της GLOBAL G.A.P.



Ο Φ.Π. πρέπει να αναφέρει τα ευρήματα και τις ενέργειες που λήφθηκαν στη Γραμματεία GLOBAL
G.A.P. εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.



Αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού και ο αντίστοιχος Φ.Π. δεν δώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις
συμμόρφωσης εντός του καθορισμένου από την Γραμματεία GLOBAL G.A.P. χρονικού διαστήματος,
θα υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό της GLOBAL G.A.P.



Στην περίπτωση που οι αποδείξεις περιλαμβάνουν εργαστηριακές αναλύσεις, πρέπει να
προέρχονται από διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια και από ανεξάρτητη δειγματοληψία.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Όταν γίνεται αναστολή προϊόντος, οι Φ.Π./ ομάδα παραγωγών πρέπει να καθορίσουν την
επιτρεπόμενη περίοδο για διόρθωση η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες.



Αν ο παραγωγός ενημερώσει τον Φ.Π. ότι η μη-συμμόρφωση έχει επιλυθεί πριν την καθορισμένη
περίοδο, η αντίστοιχη κύρωση μπορεί να αρθεί, να της αποδοθούν τα κατάλληλα αποδεικτικά
στοιχεία και να κλείσει.



Η αναστολή παραμένει για όσο καιρό ο Φ.Π. ή η ομάδα παραγωγών δεν κάνει άρση αυτής ή δεν
επιβάλλει ακύρωση.

ΑΥΤΟ-ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Στην περίπτωση που ένας παραγωγός αντιμετωπίζει δυσκολία συμμόρφωσης με το πρότυπο και
χρειάζεται χρόνο για να κλείσει οποιαδήποτε μη-συμμόρφωση, μπορεί να ζητήσει οικειοθελώς από
τον Φ.Π. την αναστολή του πιστοποιητικού. Αυτό μπορεί να γίνει για ένα, περισσότερα ή όλα τα
προϊόντα που καλύπτονται από την πιστοποίηση, εκτός αν ο Φ.Π. έχει ήδη επιβάλει κάποια
κύρωση.
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Η αναστολή αυτή δεν θα καθυστερήσει την ημερομηνία ανανέωσης, ούτε θα επιτρέψει στον
παραγωγό να αποφύγει την πληρωμή της εγγραφής και άλλες χρεώσεις.



Η καταληκτική ημερομηνία για το κλείσιμο κάποιας μη-συμμόρφωσης καθορίζεται από τον
παραγωγό/ ομάδα παραγωγών, και πρέπει να συμφωνείται με τον αντίστοιχο Φ.Π. (μέγιστο 28
μέρες).



Το ίδιο ισχύει για μέλη ομάδας παραγωγών που μπορούν οικειοθελώς να ζητήσουν από την ομάδα
τους την προσωρινή αναστολή των προϊόντων τους. Και σε αυτή την περίπτωση η καταληκτική
ημερομηνία για το κλείσιμο της μη-συμμόρφωσης καθορίζεται από τον παραγωγό και πρέπει να
συμφωνείται με την αντίστοιχη ομάδα παραγωγών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ


Ο παραγωγός πρέπει είτε να επιλύσει τη μη-συμμόρφωση που του έχει κοινοποιηθεί ή να ασκήσει
γραπτή έφεση στον Φ.Π. εναντίον της μη-συμμόρφωσης, εξηγώντας τους λόγους της έφεσης.



Αν οι μη-συμμορφώσεις δεν επιλυθούν εντός του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος, θα
υπάρξει κλιμάκωση των κυρώσεων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


Η ισχύς του πιστοποιητικού μπορεί να παραταθεί πέραν των αρχικών 12 μηνών για επιπλέον 4
μήνες ακόμα το μέγιστο. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν:
 Ο Φ.Π. θέλει να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο/επιθεώρηση μετά τη λήξη του
πιστοποιητικού προκειμένου:


να ελέγξει συγκεκριμένο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας το οποίο δεν είχε
ελεγχθεί στον προηγούμενο έλεγχο/επιθεώρηση, και το οποίο θεωρείται υψηλού
κινδύνου σε όρους ασφάλειας προϊόντος.



να ελέγξει ένα καινούριο προϊόν, διεργασία ή ένα καινούριο ή συγκεκριμένο μέλος
μιας ομάδας παραγωγών

 Ο Φ.Π. θέλει να έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει κάποια πιστοποιητικά λόγω περιορισμών
στους διαθέσιμους πόρους
 Ο Φ.Π. δεν μπόρεσε να διεξάγει τον επιτόπιο έλεγχο/επιθεώρηση και/ ή ο παραγωγός δεν
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μπόρεσε να δεχτεί τον έλεγχο/επιθεώρηση από το Φ.Π.


για λόγους ανωτέρας βίας όπως φυσική καταστροφή, πολιτική αστάθεια στην
περιοχή, εμφάνιση επιδημιών




εξαιτίας ανικανότητας του παραγωγού για ιατρικούς λόγους

Κατόπιν αιτήσεως που παραγωγού, ο Φ.Π. που έχει εκδώσει το εκτεταμένο (χρονικά)
πιστοποιητικό, αποδέχεται εκ νέου το προϊόν στη βάση δεδομένων της GLOBAL G.A.P. για ένα
πλήρη επόμενο κύκλο εντός της αρχικής περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.



Ο παραγωγός:
 Θα πρέπει να πληρώσει το πλήρες κόστος εγγραφής για τον επόμενο κύκλο πιστοποίησης
 Θα πρέπει να δεχτεί ξανά έλεγχο από τον Φ.Π. κατά τη διάρκεια της παράτασης της
πιστοποίησης
 Δεν μπορεί να αλλάξει Φ.Π. για τον κύκλο που ακολουθεί εκείνον για τον οποίο δόθηκε
παράταση.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


Ο παραγωγός θα πρέπει να έχει διαθέσιμη επιτόπου τη συμπληρωμένη λίστα QMS με σχόλια για
κάθε σημείο ελέγχου QMS, για ανασκόπηση από τον επιθεωρητή του Φ.Π. κατά την εξωτερική
επιθεώρηση.



Ο παραγωγός θα πρέπει να διατηρεί και να έχει διαθέσιμες τις πρωτότυπες αναφορές ελέγχου για
τον έλεγχο από τον Φ.Π.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ


Η θέση του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον μόνο όταν:
 Έχει παρακολουθήσει πρακτικά μαθήματα ελέγχου διάρκειας μιας μέρας όπου
καθορίζονται οι βασικές αρχές ελέγχου, και
 Υπήρξε παρατηρητής σε 2 ελέγχους από τον Φ.Π. ή εσωτερικούς από ειδικευμένο ελεγκτή,
είτε GLOBAL G.A.P. είτε άλλον, ΚΑΙ 1 επιτυχή δοκιμαστικό έλεγχο από τον εσωτερικό
επιθεωρητή, από έναν ειδικευμένο εσωτερικό ελεγκτή ή από τον Φ.Π.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ Φ.Π. ΣΕ ΑΛΛΟΝ Φ.Π.


Μόνο καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της GLOBAL.G.A.P., παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών
μπορούν να αλλάξουν Φ.Π. Για να μπορεί να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να έχουν κλείσει όλες τις
εκκρεμείς υποθέσεις κυρώσεων πριν μεταφερθούν σε νέο Φ.Π. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός
ενώ έχει εκκρεμείς κυρώσεις, θέλει να αλλάξει Φ.Π. και ο κύκλος πιστοποίησης έχει ήδη λήξει,
κατά παρέκκλιση ο τρέχων Φ.Π. μπορεί να άρει τη μη συμμόρφωση ενός ληγμένου πιστοποιητικού
χωρίς να έχει λάβει αποδείξεις των διορθωτικών ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή ο τρέχων Φ.Π.
πρέπει να διασφαλίσει ότι ο νέος Φ.Π. είναι πλήρως ενήμερος για τα αίτια της μη συμμόρφωσης.



Ο νέος Φ.Π. πρέπει να κλείσει τη διαδικασία εγγραφής έχοντας συμπεριλάβει την υπογραφή του
Συμφωνητικού Παραχώρησης Άδειας και Πιστοποίησης με τον παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών
πριν αποδεχτεί τη μεταφορά. Η μεταφορά των παραγωγών ανάμεσα στους Φ.Π. μπορεί να γίνει
μόνο όταν έχει λήξει το πιστοποιητικό και όταν δεν υπάρχει δεσμευτικό συμβόλαιο παροχής
υπηρεσίας ανάμεσα στον παραγωγό και τον τρέχον Φ.Π.



Ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για πιστοποίηση για τον
επόμενο κύκλο στον νέο Φ.Π.



Ο τρέχων Φ.Π. μπορεί να μειώσει την ισχύ του πιστοποιητικού που εκδίδεται.



Αν η Ημερομηνία Αποδοχής (υπογραφή του Συμφωνητικού Παραχώρησης Άδειας και
Πιστοποίησης) και η Ημερομηνία Επιθεώρησης είναι μετά τη λήξη του πιστοποιητικού από τον
τρέχον Φ.Π., τότε θα υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία ο παραγωγός δεν θα έχει πιστοποιητικό
σε ισχύ.



Αν παρ’ όλα αυτά η Ημερομηνία Αποδοχής και η Ημερομηνία Επιθεώρησης είναι πριν τη λήξη του
πιστοποιητικού από τον τρέχον Φ.Π., η απόφαση πιστοποίησης ισχύει μετά τη λήξη του
πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή ο κύκλος πιστοποίησης του παραγωγού δεν θα επηρεαστεί.



Αν η απόφαση πιστοποίησης ληφθεί μετά τη λήξη του πιστοποιητικού του τρέχοντος Φ.Π., ακόμα
και αν οι Ημερομηνίες Αποδοχής και Επιθεώρησης είναι πριν την ημερομηνία λήξης, θα υπάρχει
μια περίοδος που ο παραγωγός δεν θα έχει πιστοποιητικό σε ισχύ.



Ο τρέχον Φ.Π. παραμένει υπεύθυνος έως τη λήξη του πιστοποιητικού του. Ο παραγωγός μπορεί να
υπογράψει το Συμφωνητικό Παραχώρησης Άδειας και Πιστοποίησης με τον νέο Φ.Π. ενόσω ισχύει
το συμβόλαιό του με τον τρέχον Φ.Π. Το Συμφωνητικό Παραχώρησης Άδειας και Πιστοποίησης
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είναι δεσμευτικό για τον νέο Φ.Π. μόνο όταν ο τρέχον Φ.Π. έχει απελευθερώσει τον αριθμό GGN
του παραγωγού στη βάση δεδομένων της GLOBAL G.A.P.


Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού από τον τρέχον Φ.Π. , ο νέος Φ.Π. διαπιστώσει μητηρήσεις που δεν έχουν κλείσει μετά από 28 ημέρες, ο νέος Φ.Π. πρέπει να ενημερώσει τον τρέχον
Φ.Π. για αυτές ώστε να αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες.



Κατά τη μεταφορά από έναν Φ.Π. σε άλλον, η εγγραφή των προϊόντων στη βάση δεδομένων ίσως
να μην ολοκληρωθεί πριν τον έλεγχο, και η απόφαση πιστοποίησης μπορεί να μη ληφθεί εντός 28
ημερών.
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