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SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
This Sublicense and Certification Agreement (“the Agreement”) for the participation within the framework
of the GLOBALG.A.P. System of Good Agricultural Practice
Αυτή η Συμφωνία Παραχώρησης και Πιστοποίησης («η Συμφωνία») για τη συμμετοχή στο πλαίσιο του
Συστήματος για Ορθή Γεωργική Αγροτική Πολιτική της GLOBALG.A.P
is between/ είναι μεταξύ

_____________________________________________________________________
(Company legal name and type, e.g. Inc., LLC, etc.; include D/B/A name if applicable.)
(Νομική επωνυμία εταιρίας και τύπος, π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ κτλ, συμπεριλάβετε όνομα D/B/A, Αν
υπάρχει).
“Certification Body (CB)’’ / ”Verification Body (VB)”
«Φορέα Πιστοποίησης (ΦΠ)» / «Φορέα Ελέγχου (ΦΕ)»
represented by/ που εκπροσωπείται από

____________________________________
Name (Use block capitals)
Όνομα (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)
and/ και

__________________________
Title
Τίτλος

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Company legal name and type, e.g. Inc., LLC, etc.; include D/B/A name if applicable.)
(Νομική επωνυμία εταιρίας και τύπος, π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ κτλ, συμπεριλάβετε όνομα D/B/A, Αν
υπάρχει).ςηατ τηευ στανδ φορ
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Company legal physical address.)
(Νομική, ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας)
“Contracting Party (CP)”
«Συμβαλλόμενο Μέρος (ΣΜ)»
represented by/ που εκπροσωπείται από

____________________________________
Name (Use block capitals)
Όνομα (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)
together - “the Parties” –
μαζί – «τα Μέρη»-
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__________________________
Title
Τίτλος
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English Version

Ελληνική έκδοση

Whereas

Επειδή

Worldwide
retailers,
food
service,
food
manufacturers, agricultural producers, and other
interested
parties,
have
developed
a
comprehensive system of good agricultural
practices (G.A.P.) designed to secure improved
consumer
and
environmental
protection,
sustainable production, as well as social and
animal welfare. The System is based on General
Regulations or General Rules, Control Points
and Compliance Criteria, Checklists and where
applicable, approved National Interpretation
Guidelines, Guidelines, supporting documents
and Approved Modified Checklist (AMC)
standard documents. The System furthermore
contains a Library of Agreements between legal
entities such as producers / producer groups /
members
of
producer
groups,
sales
organizations, packers, resellers, traders,
manufacturers, operators of quality assurance
systems, Farm Assurers, Certification Bodies
(CB),
Verification
Bodies
(VB),
Market
Participants and GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH.

Οι λιανέμποροι προϊόντων ανά τον κόσμο, οι υπηρεσίες
τροφίμων, οι παραγωγοί τροφίμων, οι παραγωγοί
αγροτικών καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουν
αναπτύξει ένα ενιαίο σύστημα ορθών γεωργικών
πρακτικών (G.A.P.), το οποίο είναι σχεδιασμένο να
διασφαλίζει την εξελιγμένη προστασία για τον καταναλωτή
και το περιβάλλον, την αειφόρο παραγωγή καθώς και την
κοινωνική ευημερία και σωστή μεταχείριση των ζώων. Το
Σύστημα βασίζεται σε Γενικούς Κανονισμούς ή Γενικούς
Κανόνες, Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης,
Λίστες Ελέγχου, και, όπου εφαρμόζονται, εγκεκριμένες
Εθνικές Οδηγίες Επεξήγησης, Οδηγίες Επεξήγησης,
υποστηρικτικά έγγραφα και Εγκεκριμένες Τροποποιημένες
Λίστες Ελέγχου (AMC). Το Σύστημα, επιπλέον
περιλαμβάνει μια Βιβλιοθήκη Συμφωνιών μεταξύ νομικών
οντοτήτων, όπως παραγωγοί/ ενώσεις παραγωγών/ μέλη
ενώσεων
παραγωγών,
οργανισμοί
πωλήσεων,
συσκευαστές, μεταπωλητές, εμπόρους, κατασκευαστές,
χρήστες διαπιστευμένων συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, Διασφαλιστές Φάρμας, Φορείς Πιστοποίησης
(ΦΠ), Φορείς Επιβεβαίωσης (ΦΕ), Συμμετέχοντες αγορών
και η GLOBALG.A.P./FoodPLUS GmbH.

Definitions

Ορισμοί

AB

means accreditation body and
refers to an organization that
accredits the Certification
Body according to ISO/IEC
17065 Standard and that has
signed the Memorandum of
Understanding with
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH.

ΦΔ

Σημαίνει φορέας διαπίστευσης και
αναφέρεται σε έναν οργανισμό
που, παρέχει τη διαπίστευση στον
Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με
το πρότυπο ISO/IEC 17065 και
έχει υπογράψει το Μνημόνιο
Κατανόησης με τη
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH.

Aliasing

means replacing the Data
Subject’s name and other
identifying features with
another identifier in order to
make it impossible or
extremely difficult to identify
the Data Subject.

Παραποίηση

Σημαίνει αντικατάσταση του
ονόματος του Ενδιαφερόμενου
Προσώπου και άλλων
χαρακτηριστικών ταυτοποίησης με
ένα άλλο αναγνωριστικό, ώστε να
γίνει αδύνατη ή εξαιρετικά
δύσκολη η ταυτοποίηση του
Ενδιαφερόμενου Προσώπου.

AMC

means approved modified
checklist and refers to a
standard with locally adapted
G.A.P. requirements that are
recognized by GLOBALG.A.P.
as equivalent to
GLOBALG.A.P. Control
Points and Compliance
Criteria (CPCC) and which
use the GLOBALG.A.P.

ΕΤΛΕ

Σημαίνει εγκεκριμένη
τροποποιημένη λίστα ελέγχου και
αναφέρεται σε ένα πρότυπο με
τοπικά υιοθετημένες απαιτήσεις
G.A.P. που αναγνωρίζονται από
τη GLOBALG.A.P. ως ισότιμες
των Σημείων Ελέγχου
GLOBALG.A.P. και των Κριτηρίων
Συμμόρφωσης (CPCC) και το
οποίο πρότυπο χρησιμοποιεί τον
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General Regulations (GR) as
certification rules.

Γενικό Κανονισμό (ΓΚ) της
GLOBALG.A.P. σαν κανόνες
πιστοποίησης.

CB

means certification body and
refers to an entity that has
signed the License and
Certification Agreement with
GLOBALG.A.P. to engage in
a contractual relationship with
Contracting Parties (CPs) to
perform inspection/audits on
their operations.

ΦΠ

Σημαίνει φορέας πιστοποίησης και
αναφέρεται σε μια οντότητα που
έχει υπογράψει μια Συμφωνία
Άδειας και Πιστοποίησης με τη
GLOBALG.A.P. στο να συμμετέχει
σε συμβατική σχέση με τα
Συμβαλλόμενα Μέρη (ΣΜ) για την
διεξαγωγή επιθεωρήσεων /
ελέγχων στις επιχειρήσεις τους.

CFM

refers to the GLOBALG.A.P.
Compound Feed
Manufacturing Standard. The
CFM Standard covers the
commercial manufacturing of
compound feed for the
feeding of livestock and
aquaculture species.

ΠΣΖ

Αναφέρεται στο Πρότυπο
Παραγωγής Σύνθετων
Ζωοτροφών της GLOBALG.A.P.
Το πρότυπο ΠΣΖ καλύπτει την
εμπορική παρασκευή σύνθετων
ζωοτροφών για τη σίτιση ζώων και
ειδών υδατοκαλλιέργειας.

Chain of
Custody

refers to the GLOBALG.A.P.
Chain of Custody Standard.
The Chain of Custody
Standard covers the whole
supply chain from the
producer to the retailer and is
to ensure segregation of the
GLOBALG.A.P. certified and
non-certified products and
traceability within the supply
chain.

Αλυσίδα
Φύλαξης

Αναφέρεται στο Πρότυπο
Αλυσίδας Φύλαξης της
GLOBALG.A.P. Το Πρότυπο
Αλυσίδας Φύλαξης καλύπτει όλη
την αλυσίδα εφοδιασμού από τον
παραγωγό μέχρι τον λιανοπωλητή
και υπάρχει για να διασφαλίζεται ο
διαχωρισμός των πιστοποιημένων
και μη πιστοποιημένων προϊόντων
GLOBALG.A.P. και η
ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα
εφοδιασμού.

CoC number

means the Chain of Custody
Number (CoC Number). It is
the combination of the “CoC”
prefix plus a 13-digit
numerical number, not
including the GLOBALG.A.P.
trademark, and is unique to
each and every Chain of
Custody company. For this
number GLOBALG.A.P. uses
existing Global Location
Numbers (GLN) issued and to
be purchased from the local
GS1 organization
(www.gs1.org) or alternatively
– in its absence –
GLOBALG.A.P. assigns its
own interim GLN.

Αριθμός CoC

Σημαίνει Αριθμός Αλυσίδας
Φύλαξης (Αριθμός COC). Είναι ο
συνδυασμός του προθέματος
«COC» συν έναν 13-ψήφιο
αριθμό, που δεν περιλαμβάνει το
εμπορικό σήμα της
GLOBALG.A.P. και είναι
μοναδικός σε κάθε εταιρία
Αλυσίδας Φύλαξης. Για αυτόν το
αριθμό, η GLOBALG.A.P.
χρησιμοποιεί υπάρχοντες
Αριθμούς Παγκόσμιους
Τοποθεσίας GLN (που έχουν
εκδοθεί και αγοράζονται από τον
τοπικό οργανισμό GS1
www.gs1.org) ή διαφορετικά, σε
περίπτωση απουσίας- η
GLOBALG.A.P αναθέτει ένα δικό
της GLN
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CP

means Contracting Party and
refers to those producers,
producer groups, producer
organizations, sales
organizations, packers,
resellers, traders, and
manufacturers that produce or
commercialize agricultural
products and undergo
verification/inspection/audit
and/or certification/approval
activities with GLOBALG.A.P.
licensed entities who are
either Certification Bodies,
Verification Bodies.

ΣΜ

Σημαίνει Συμβαλλόμενο Μέρος και
αναφέρεται σε αυτούς τους
παραγωγούς, ενώσεις
παραγωγών, οργανισμούς
παραγωγών, οργανισμούς
πωλήσεων, συσκευαστές,
μεταπωλητές, εμπόρους και
παρασκευαστές που παράγουν ή
διαθέτουν στο εμπόριο γεωργικά
προϊόντα και υποβάλλονται σε
επιβεβαίωση /έλεγχο/ λογιστικό
έλεγχο και/ή δραστηριότητες
πιστοποίησης/έγκρισης με
εγκεκριμένες από την
GLOBALG.A.P. οντότητες που
είναι είτε Φορείς Πιστοποίησης,
Φορείς Επαλήθευσης.

Data
Collecting

means the acquisition of data
on the Data Subject.

Συλλογή
Δεδομένων

Σημαίνει την απόκτηση δεδομένων
για το Ενδιαφερόμενο Πρόσωπο.

Data
Processing

means the recording,
alteration, transfer, blocking
and erasure of personal data
in accordance with section 3.
paragraph 4. of the German
Federal Data Protection Act
(BDSG).

Επεξεργασία
Δεδομένων

Είναι η καταγραφή, αλλαγή,
μεταφορά, μπλοκάρισμα και
διαγραφή προσωπικών
δεδομένων σύμφωνα με την
ενότητα 3, παράγραφο 4 της
Γερμανικής Πράξης περί
Προστασίας Δεδομένων (BDSG).

Data
Protection
Regulations

means the German Federal
Data Protection Act (BDSG)
and any and all subordinate
legislation made thereunder
and any and all primary and
secondary legislation for the
time being re-enacting,
consolidating or modifying the
same.

Κανονισμοί
Προστασίας
Δεδομένων

Είναι η Γερμανική Ομοσπονδιακή
Πράξη περί Προστασίας
Δεδομένων (BDSG) και
οποιαδήποτε νομοθεσία που
εκδόθηκε δυνάμει αυτής και
οποιαδήποτε και όλη η
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
νομοθεσία που επί του παρόντος
ενσωματώνει, εδραιώνει ή
τροποποιεί την ίδια.

Data Subject

means the individual which
the Personal Data identifies.

Ενδιαφερόμενο
Πρόσωπο

Είναι το άτομο που ορίζουν τα
Προσωπικά Δεδομένα.

Data Use

means any utilization of
personal data other than
processing.

Χρήση
Δεδομένων

Σημαίνει οποιαδήποτε
χρησιμοποίηση προσωπικών
δεδομένων εκτός για λόγους
επεξεργασίας.

Database

means the GLOBALG.A.P.
Database and refers to the
electronic database
containing both producer and
product information. The
physical database is
maintained by
GLOBALG.A.P., information
contained in the database is
uploaded by Certification
Bodies or by Verification

Βάση δεδομένων

Σημαίνει Βάση Δεδομένων της
GLOBALG.A.P. και αναφέρεται
στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που περιέχει και τα
στοιχεία του παραγωγού και του
προϊόντος. Η βάση δεδομένων
διατηρείται από την
GLOBALG.A.P., τα στοιχεία που
περιέχονται στη βάση δεδομένων
αποστέλλονται από τους Φορείς
Πιστοποίησης ή από τους Φορείς
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Bodies. For bookmarking in
the database, it is uploaded
by retailers, suppliers or by
supply chain participants. For
farming documentation
entered in the database, it is
uploaded by CP or by
authorized representatives of
CP.

Ελέγχου. Για προσθήκη
σελιδοδείκτη στη βάση
δεδομένων, αποστέλλεται από
τους λιανοπωλητές, τους
προμηθευτές ή από τους
συμμετέχοντες στην αλυσίδα
ανεφοδιασμού. Για την εισαγωγή
γεωργικών εγγράφων στη βάση
δεδομένων, αποστέλλεται από το
ΣΜ ή από εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους του ΣΜ.

Farm
Assurer

refers to an entity holding a
contractual relationship with
GLOBALG.A.P. to provide
additional services to CPs
including, but not limited to
consulting, training,
educational support and
second party verification.

Διασφαλιστής
Φάρμας

Αναφέρεται σε μια οντότητα, η
οποία βρίσκεται σε συμβατική
σχέση με τη GLOBALG.A.P. για
να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες
στα ΣΜ, συμπεριλαμβανομένων
χωρίς να περιορίζεται σε
συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε
υπηρεσίες κατάρτισης,
εκπαιδευτικής υποστήριξης και
ελέγχου δεύτερου μέλους.

GGN

means the GLOBALG.A.P.
Number (GGN). It is the
combination of the “GGN”
prefix plus a 13-digit
numerical number, not
including the GLOBALG.A.P.
trademark, and is unique to
each and every producer and
any other legal entity in the
GLOBALG.A.P. System. For
this number GLOBALG.A.P.
uses existing Global Location
Numbers (GLN) issued and to
be purchased from the local
GS1 organization
(www.gs1.org) or alternatively
– in its absence –
GLOBALG.A.P. assigns its
own interim GLN.

GGN

Σημαίνει Παγκόσμιος Αριθμός
GLOBALG.A.P. (GGN). Είναι ο
συνδυασμός του προθέματος
«GGN» μαζί με έναν 13-ψήφιο
αριθμό, που δεν περιλαμβάνει το
εμπορικό σήμα της
GLOBALG.A.P. και είναι
μοναδικός για κάθε παραγωγό και
οποιαδήποτε άλλη νομική
οντότητα εντός του Συστήματος
GLOBALG.A.P. Για αυτόν τον
αριθμό, η GLOBALG.A.P.
χρησιμοποιεί Αριθμούς
Παγκόσμιας Τοποθεσίας (GLN)
που έχουν εκδοθεί και
αγοράζονται από τον τοπικό
οργανισμό GS1 (www.gs1.org) ή
διαφορετικά- με την απουσία τουη GLOBALG.A.P. αναθέτει έναν
δικό της προσωρινού GLN.

Ισχυρισμός
GLOBALG.A.P.

Σημαίνει όταν το ΣΜ ισχυρίζεται
και/ή εμπορεύεται ότι μια
διαδικασία, υπηρεσία ή ένα προϊόν
συμμορφώνεται με ένα
πρότυπο/δομοστοιχεία/πρόγραμμα
του συστήματος GLOBALG.A.P..
Αυτό περιλαμβάνει σήμανση πάνω
στο προϊόν με το Λογότυπο
Κωδικού QR, έναν GLN, Αριθμό
CoC ή έναν Αριθμό LGN.

GLOBALG.A.P.
Claim

means when the CP claims
and/or markets that a
process, service or a
product complies with a
standard/module/program
of the GLOBALG.A.P.
System. This includes onproduct labeling with the
QR Code Logo, the GGN,
CoC Number or with the
LGN.
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GLOBALG.A.P.
Library of
Agreements

consists of License and
Certification Agreements
(between GLOBALG.A.P.
and Certification
Body/Verification Body), as
well as of Sublicense and
Certification Agreements
(between Certification
Body and Contracting
Party), License
Agreements for Farm
Assurers (between
GLOBALG.A.P. and the
Farm Assurers).

Βιβλιοθήκη
Συμφωνιών
GLOBALG.A.P.

Περιλαμβάνει τις Συμφωνίες
Άδειας και Πιστοποίησης (ανάμεσα
στη GLOBALG.A.P. και στον
Φορέα
Πιστοποίησης/Επιβεβαίωσης)
καθώς και τις Συμφωνίες
Παραχώρησης και Πιστοποίησης
(μεταξύ του Φορέα Πιστοποίησης
και του Συμβαλλόμενου Μέλους),
Συμφωνίες Άδειας για Ασφαλιστές
Αγροκτημάτων (μεταξύ της
GLOBALG.A.P. και των
Διασφαλιστών Φάρμας).

GLOBALG.A.P.
or
GLOBALG.A.P./
FoodPLUS
GmbH

refers to the owner and
administrator of the
GLOBALG.A.P. System,
FoodPLUS GmbH.

GLOBALG.A.P. ή
GLOBALG.A.P./
FoodPLUS
GmbH

Αναφέρεται τον ιδιοκτήτη και τον
διαχειριστή του συστήματος
GLOBALG.A.P., τη FoodPLUS
GmbH.

GLOBALG.A.P.
Risk
Assessment on
Social
Practices
(GRASP)

refers to the voluntary
GLOBALG.A.P. social
Add-On module including
its system rules as a scope
of the Licensed Services.

Αξιολόγηση
Κινδύνων
GLOBALG.A.P.
για Κοινωνικές
Πρακτικές
(GRASP)

Αναφέρεται στο εθελοντικό
πρόσθετο δομοστοιχείο
GLOBALG.A.P.
συμπεριλαμβανομένων των
κανόνων συστήματός τους ως
φάσμα εφαρμογής των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών.

GLOBALG.A.P.
System

comprises several
GLOBALG.A.P. and
localg.a.p. Standards or
Add-On modules and
system rules. Each one is
governed by General
Regulations or General
Rules, Control Points and
Compliance Criteria,
Checklists and where
applicable Approved
National Interpretation
Guidelines, Guidelines and
supporting documents,
which are available on the
GLOBALG.A.P. website. If
applicable it comprises
also AMC standard
documents.

Σύστημα
GLOBALG.A.P.

Περιλαμβάνει πρότυπα
GLOBALG.A.P. και localg.a.p. ή
Επιπρόσθετα Δομοστοιχεία και
κανόνες συστήματος. Κάθε ένα
διέπεται από τους Γενικούς
Κανονισμούς ή τους Γενικούς
Κανόνες, τα Σημεία Ελέγχου και τα
Κριτήρια Συμμόρφωσης, τις Λίστες
Ελέγχου και για όπου εγκεκριμένες
Εθνικές Οδηγίες Επεξήγησης και
έγγραφα υποστήριξης, τα οποία
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
της GLOBALG.A.P.. Αν
εφαρμόζεται, περιλαμβάνει επίσης
και έγγραφα προτύπου ΕΤΛΕ.

HPSS

refers to the Harmonized
Produce Safety Standard.

ΠΕΑΠ

Αναφέρεται στο Πρότυπο
Εναρμονισμένης Ασφάλειας
Παραγωγής.
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refers to the modular
GLOBALG.A.P. on-farm
certification Standard and
all its system rules as a
scope of the Licensed
Services.

Ολοκληρωμένη
Διασφάλιση
Φάρμας

Integrity
Assessment

refers to surveillance visits
and assessments
conducted or
commissioned by
GLOBALG.A.P. within the
framework of the Integrity
Program.

Αξιολόγηση
Ακεραιότητας

Αναφέρεται στις επισκέψεις
εποπτείας και στις αξιολογήσεις
που γίνονται ή ανατίθενται από τη
GLOBALG.A.P. εντός του
πλαισίου του Προγράμματος
Ακεραιότητας.

Integrity
Program

means the GLOBALG.A.P.
Integrity Program and is a
quality management
system designed to ensure
the consistent delivery and
execution of the standard
worldwide, as well as a
feedback mechanism to
continuously improve all
aspects of the System.
Further information is
contained in the relevant
GLOBALG.A.P. General
Regulations or General
Rules of the Licensed
Services.

Πρόγραμμα
Ακεραιότητας

Σημαίνει Πρόγραμμα Ακεραιότητας
GLOBALG.A.P. και είναι ένα
σύστημα διαχείρισης της
ποιότητας σχεδιασμένο για τη
διασφάλιση της συνεπής
παράδοσης και εκτέλεσης του
προτύπου παγκοσμίως, ενώ
λειτουργεί επίσης σαν μηχανισμός
ανατροφοδότησης για συνεχή
βελτίωση όλων των πτυχών του
Συστήματος. Περισσότερες
πληροφορίες περιέχονται στους
σχετικούς Γενικούς Κανονισμούς
της GLOBALG.A.P. ή τους
Γενικούς Κανόνες των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών.

Integrity
Surveillance
Committee
(ISC)

refers to a committee
established by
GLOBALG.A.P, which
advises the
GLOBALG.A.P. Secretariat
and recommends on the
sanctions as outlined in the
GLOBALG.A.P. General
Regulations or General
Rules of the Licensed
Services, following a caseby-case approach.

Επιτροπή
Εποπτείας
Ακεραιότητας
(ISC)

Αναφέρεται σε μια επιτροπή που
συστάθηκε από τη GLOBALG.A.P,
και η οποία συμβουλεύει τη
Γραμματεία της GLOBALG.A.P και
προτείνει κυρώσεις, όπως
περιγράφονται στους Γενικούς
Κανονισμούς της GLOBALG.AP ή
τους Γενικούς Κανόνες των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών,
ακολουθώντας μια προσέγγιση
κατά περίπτωση.

LGN

means the localg.a.p.
Number (LGN). It is the
combination of the “LGN”
prefix plus a 13-digit
numerical number, not
including the
GLOBALG.A.P. or
localg.a.p. trademark, and
is unique to each and
every producer and any
other legal entity in the
GLOBALG.A.P. System.
For this number
GLOBALG.A.P. uses

Αριθμός LGN

Σημαίνει Αριθμός localg.a.p.
(LGN). Είναι ο συνδυασμός του
προθέματος «LGN» μαζί με έναν
13-ψήφιο αριθμό, που δεν
περιλαμβάνει το εμπορικό σήμα
της GLOBALG.A.P. ή localg.a.p.
και είναι μοναδικός για κάθε
παραγωγό και οποιαδήποτε άλλη
νομική οντότητα εντός του
Συστήματος GLOBALG.A.P. Για
αυτόν τον αριθμό, η
GLOBALG.A.P. χρησιμοποιεί
Αριθμούς Παγκόσμιας Τοποθεσίας
(GLN) που έχουν εκδοθεί και
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(IFA)

Αναφέρεται στη δομοστοιχειωτή
πιστοποίηση GLOBALG.A.P. στο
αγρόκτημα και όλους τους κανόνες
ως φάσμα εφαρμογής των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών.
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existing Global Location
Numbers (GLN) issued
and to be purchased from
the local GS1 organization
(www.gs1.org) or
alternatively – in its
absence – GLOBALG.A.P.
assigns its own interim
GLN.

αγοράζονται από τον τοπικό
οργανισμό GS1 (www.gs1.org) ή
διαφορετικά- με την απουσία τουη GLOBALG.A.P. αναθέτει έναν
δικό της προσωρινού GLN.

Licensed
Services

refers to registration, third
party inspection/audit and
certification or second
party verification and
approval provided by
CB/VB as scope of
activities.

Αδειοδοτούμενες
Υπηρεσίες

Αναφέρεται στην εγγραφή, στον
έλεγχο/λογιστικό έλεγχο τρίτου
μέρους και πιστοποίηση ή
πιστοποίηση δεύτερου μέρους και
έγκριση που παρέχετε από τον
ΦΠ/ΦΕ ως πεδίο δραστηριοτήτων.

localg.a.p.

refers to a program where
a producer can comply
with a standard that is a
sub-set of the
GLOBALG.A.P Integrated
Farm Assurance Standard.

localg.a.p.

Αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα
όπου ο παραγωγός μπορεί να
συμμορφωθεί με ένα πρότυπο, το
οποίο είναι υποσύνολο του
Προτύπου Ολοκληρωμένη
Διασφάλιση Φάρμας
GLOBALG.A.P.

Market
Participant

refers to companies or
individuals who trade in the
product from certified
processes.

Συμμετέχων
στην αγορά

Αναφέρεται στις εταιρίες ή στα
άτομα που εμπορεύονται το
προϊόν από πιστοποιημένες
διαδικασίες.

Personal Data

means any information
concerning the personal or
material circumstances of
an identified or identifiable
natural person.

Προσωπικά
Δεδομένα

Σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία
που αφορά προσωπικές ή υλικές
συνθήκες ενός κατονομαζόμενου ή
αναγνωρίσιμου φυσικού
προσώπου.

PGM

refers to those producers
who are affiliated with CPs,
but have no direct
contractual agreement with
respect to registration
and/or certification
activities with a
GLOBALG.A.P. licensed
CB/VB.

PGM

Αναφέρεται σε εκείνους τους
παραγωγούς που σχετίζονται με
τα ΣΜ, αλλά δεν έχουν άμεση
συμβατική συμφωνία σε σχέση με
δραστηριότητες εγγραφής και/ή
πιστοποίησης με έναν ΦΠ/ΦΕ της
GLOBALG.A.P.

PPM

refers to the
GLOBALG.A.P. Plant
Propagation Material
Standard. The PPM
Standard covers the
production of propagation
material for the Integrated
Farm Assurance Crop
Scope.

PPM

αναφέρεται στο Πρότυπο
Πολλαπλασιαστικό Υλικού Φυτών
της GLOBALG.A.P. Το Πρότυπο
PPM καλύπτει την παραγωγή του
πολλαπλασιαστικού υλικού για
Πεδίο Εφαρμογής Καλλιέργειας
Ολοκληρωμένης Διασφάλισης
Φάρμας.
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PSS

means Produce Safety
Standard and is a subset
of Integrated Farm
Assurance Standard.

PSS

Σημαίνει Πρότυπο Ασφάλειας
Παραγωγής και είναι υποσύνολο
του Προτύπου Ολοκληρωμένης
Διασφάλισης Φάρμας.

QR Code Logo

means the GLOBALG.A.P.
QR (Quick Response)
Code Logo and refers to
the GLOBALG.A.P. design
QR Code Logos. Unless
otherwise provided for in
this Agreement, the rules
laid down in the relevant
Annexes are applicable.

Λογότυπο
Κωδικού QR

Σημαίνει Λογότυπο Κωδικού QR
(Quick Response-Γρήγορης
Απόκρισης) και αναφέρεται στα
σχεδιασμένα λογότυπα Κωδικού
QR της GLOBALG.A.P.. Εκτός και
αν παρέχεται διαφορετικά για
αυτήν τη Συμφωνία, εφαρμόζονται
οι κανόνες που αναφέρονται στα
σχετικά Παραρτήματα.

Territory

is world-wide, excluding
the United States of
America (USA) and
Canada. CB/VB willing to
provide GLOBALG.A.P.
Licensed Services in the
USA, and in Canada shall
enter into a contractual
agreement with
GLOBALG.A.P. North
America Inc.

Περιοχή

Είναι παγκόσμια, με εξαίρεση τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
(ΗΠΑ) και τον Καναδά. Οι ΦΠ/ΦΕ
που είναι διατεθειμένοι να
παρέχουν Αδειοδοτούμενες
Υπηρεσίες GLOBALG.A.P. στις
ΗΠΑ και στον Καναδά, θα πρέπει
να εισαχθούν σε μια συμβατική
συμφωνία με την GLOBALG.A.P.
North America Inc..

Trademark

refers to the names, logos,
QR Code Logos and
trademarks
“EUREPG.A.P.”,
“GLOBALG.A.P.”,
“localg.a.p.”,
‘’GLOBALG.A.P. Add-On’’
as owned by
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH

Εμπορικό σήμα

Αναφέρεται στις επωνυμίες, στα
λογότυπα, στα Λογότυπα Κωδικού
QR και τα εμπορικά σήματα
«EUREPG.A.P»,
«GLOBALG.A.P.», «localg.a.p.”, »,
«GLOBALG.A.P. Add-On», όπως
κατέχονται από τη
GLOBALG.A.P./FoodPLUS
GmbH.

VB

means verification body
and refers to a localg.a.p.
or Add-On inspection
and/or verification body.
The Certification Body or a
Farm Assurer may act as a
VB for certain localg.a.p. or
Add-On programs.

ΦΕ

Σημαίνει φορέας επαλήθευσης και
αναφέρεται σε έναν έλεγχο
localg.a.p. ή Add-On και/ή σε έναν
φορέα επιβεβαίωσης. Ο Φορέας
Πιστοποίησης ή ο Ασφαλιστής
Αγροκτημάτων μπορεί να ενεργεί
ως έναν ΦΕ για κάποια
συγκεκριμένα προγράμματα
localg.a.p. ή Add-On.
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NOW THEREFORE IT IS AGREED:

ΣΥΝΕΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ:

1.

1.

SUBJECT OF THIS AGREEMENT

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

This Agreement establishes the rights and
obligations
of
Certification
Body
(“CB”)/Verification
Body
(“VB”)
as
an
independent
organization
for
verification,
inspection, audit, certification and/or approval of
Contracting Party (“CP”) for the Licensed
Services (see clause 18.) within the framework of
the GLOBALG.A.P. System.

Η παρούσα Συμφωνία κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης («ΦΠ»)/Φορέα
Επαλήθευσης («ΦΕ») ως ένας ανεξάρτητος οργανισμός
επαλήθευσης, επιθεώρησης, ελέγχου, πιστοποίησης ή /
και έγκρισης Συμβαλλόμενου Μέρους (ΣΜ) για τις
Αδειοδοτούμενες Υπηρεσίες (βλέπε όρο 18.) μέσα στο
πλαίσιο του Συστήματος GLOBALG.A.P..

2.

GRANT OF SUBLICENSE

2.

2.1

GLOBALG.A.P. has granted a nonexclusive, non-transferable license to
CB/VB to use the Trademark and, if
applicable, the QR Code Logo, within
the Territory; to enter into Sublicense
and Certification Agreements with CPs;
register CPs; enter producer and product
information provided by CPs and their
PGMs into the Database; and to conduct
registration, third party inspection/audit
and certification or second party
verification and approval to CPs.

2.1

Η GLOBALG.A.P. έχει χορηγήσει μια μηαποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια σε ΦΠ/ΦΕ για
χρήση του Εμπορικού Σήματος και, κατά
περίπτωση, του Λογότυπου Κωδικού QR, εντός της
περιοχής, για να έρθουν σε Συμφωνίες
Παραχώρησης και Πιστοποίησης με ΣΜ, για την
εγγραφή ΣΜ, για την εισαγωγή πληροφοριών
παραγωγού και προϊόντων που παρέχονται από τα
ΣΜ και τα PGM τους στη Βάση Δεδομένων και τη
διεξαγωγή εγγραφής, ελέγχου/ λογιστικού ελέγχου
τρίτων και την πιστοποίηση ή επιβεβαίωση
δεύτερου μέρους και έγκριση σε ΣΜ.

2.2

CB/VB hereby grants a non-exclusive,
non-transferable sublicense to CP for
the use of the Trademark and, if
applicable, the QR Code Logo, provided
CP
has
been
successfully
certified/approved and is in compliance
with the relevant requirements of the
GLOBALG.A.P. System. The sublicense
granted to the CPs entitles the CPs to
distribute and market their products
under the Trademark and, if applicable,
under the QR Code Logo only to the
extent these products have been
registered with CB/VB and are
produced, handled or traded in a
production site or location registered
with CB/VB in full compliance with the
compulsory conditions of the relevant
General Regulations or Rules (i.e. all
Annexes to this Agreement) by the CPs
(or another Producer Group Member
that has been registered with CB/VB via
the CPs) according to the approval
conditions
of
the
relevant
GLOBALG.A.P. System rules (all
Annexes to this Agreement), as well as
National Interpretation Guidelines and
AMC’s (Annex 4) where they apply.

2.2

Ο ΦΠ/ΦΕ με το παρόν χορηγεί μια μηαποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια στο ΣΜ για τη
χρήση του εμπορικού σήματος, κατά περίπτωση,
του Λογότυπου Κωδικού QR, με την προϋπόθεση
ότι το ΣΜ έχει επιτυχώς πιστοποιηθεί/εγκριθεί και
συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του
Συστήματος
GLOBALG.A.P..
Η
άδεια
παραχώρησης που χορηγείται στα ΣΜ δίνει το
δικαίωμα στα ΣΜ να διανέμουν και να
εμπορεύονται τα προϊόντα τους φέροντας το
Εμπορικό Σήμα και, κατά περίπτωση, το Λογότυπο
Κωδικού QR μόνο στον βαθμό που η εγγραφή των
προϊόντων αυτών έχει γίνει σε κάποιον ΦΠ/ΦΕ και
παράγονται, διαχειρίζονται ή εμπορεύονται σε μια
μονάδα παραγωγής ή σε μια τοποθεσία
εγγεγραμμένη με έναν ΦΠ/ΦΕ και συμμορφώνονται
πλήρως με τους υποχρεωτικούς όρους των
σχετικών Γενικών Κανονισμών ή Κανόνων (δηλ. με
όλα τα Παραρτήματα αυτής της Συμφωνίας) από τα
ΣΜ (ή άλλο Μέλος Ένωσης Παραγωγών που είναι
εγγεγραμμένος με τον ΦΠ/ΦΕ μέσω των ΣΜ)
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους των
κανόνων του σχετικού Συστήματος GLOBALG.A.P.
(όλα τα Παραρτήματα σε αυτήν τη Συμφωνία),
καθώς και τις Εθνικές Οδηγίες Επεξήγησης και τις
ΕΤΛΕ (Παράρτημα 4) όπου εφαρμόζονται.

2.3

The CPs are not entitled to grant
sublicenses of the Trademark, nor of the
QR Code Logo.

2.3

Τα ΣΜ δεν έχουν το δικαίωμα να χορηγούν
παραχωρήσεις του Εμπορικού Σήματος, ούτε το
Λογότυπο Κωδικού QR.
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2.4

The sublicense is only valid to the extent
that all fees and duties to CB/VB and to
GLOBALG.A.P. have been settled in full.

2.4

3.

GLOBALG.A.P. SYSTEM

3.

3.1

GLOBALG.A.P. shall be responsible for
the further development of the
GLOBALG.A.P. System. CB/VB shall
make available to CP any changes
without
undue
delay, made
by
GLOBALG.A.P. in the GLOBALG.A.P
System documents as published on the
GLOBALG.A.P.
website
(http://www.globalgap.org) or by the
AMC owner.

3.1

Η GLOBALG.A.P. θα φέρει την ευθύνη για την
περαιτέρω
βελτίωση
του
Συστήματος
GLOBALG.A.P.. Οι ΦΠ/ΦΕ θα διαθέτουν στο ΣΜ
οποιαδήποτε αλλαγή έγινε από τη GLOBALG.A.P.
στα έγγραφα του Συστήματος GLOBALG.A.P.
χωρίς
αδικαιολόγητη
καθυστέρηση,
όπως
αναφέρεται
στην
ιστοσελίδα
της
GLOBALG.A.P.(http://www.globalgap.org) ή από
τον ιδιοκτήτη των ΕΤΛΕ.

3.2

CP shall comply with all provisions and
requirements of the GLOBALG.A.P.
System within the scope of the Licensed
Services in their most recent version and
with this Agreement.

3.2

Το ΣΜ θα συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και
τις απαιτήσεις του Συστήματος GLOBALG.A.P.
εντός
του
φάσματος
εφαρμογής
των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών στην πιο πρόσφατη
έκδοσή τους και με αυτήν τη Συμφωνία.

3.3

Where applicable for AMC’s and private
standards other than GLOBALG.A.P.
Standards, CP shall in addition to this
Agreement adhere to the rules laid down
under those standards, which may differ
from the GLOBALG.A.P. System.

3.3

Όπου εφαρμόζονται ΕΤΜΕς και ιδιωτικά πρότυπα
εκτός των Προτύπων GLOBALG.A.P, το ΣΜ πέραν
της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τηρεί τους
κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα
αυτά, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από το
Σύστημα GLOBALG.A.P.

4.

TRADEMARK AND QR CODE LOGO

4.

4.1

CP
shall
follow
the
relevant
GLOBALG.A.P. System rules and
obligations concerning the use of the
Trademark, GGN, LGN, CoC Number
and the QR Code Logo within the scope
of the Licensed Services.

4.1

Το ΣΜ θα πρέπει να ακολουθεί τους σχετικούς
κανόνες και τις υποχρεώσεις του Συστήματος
GLOBALG.A.P. που αφορούν τη χρήση του
Εμπορικού Συστήματος, του GGN, του LGN, του
Αριθμού CoC και του Λογότυπου Κωδικού QR
εντός του πεδίου εφαρμογής των Αδειοδοτούμενων
Υπηρεσιών.

4.2

The GLOBALG.A.P. trademark shall
never appear on the product, consumer
packing of the product nor at the point of
sale where it is in direct connection to
individual products.

4.2

Το εμπορικό σήμα GLOBALG.A.P. δεν θα πρέπει
να εμφανίζεται ποτέ πάνω στο προϊόν, στη
συσκευασία κατανάλωσης του προϊόντος ούτε στο
σημείο πώλησης όπου έρχεται σε άμεση σχέση με
μεμονωμένα προϊόντα.

(a)

The GLOBALG.A.P. trademark may be
used on Compound Feed Manufacturing
(CFM) certified feed, on GLOBALG.A.P.
certified Plant Propagation Material, and
on IFA certified aquaculture inputs (e.g.:
ova, seedlings, etc.) that are used as
inputs for the production of the final
products (as listed in the GLOBALG.A.P.
product list), are not intended to be sold
to final consumers, and will not appear
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Η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ισχύει μόνο
μέχρι τον βαθμό εκείνο που όλες οι αμοιβές και οι
υποχρεώσεις στον ΦΠ/ΦΕ και στην GLOBALG.A.P.
έχουν τακτοποιηθεί πλήρως.
ΣΥΣΤΗΜΑ GLOBALG.A.P.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΩΔΙΚΟΥ
QR

(a)

Το εμπορικό σήμα της GLOBALG.A.P. μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένες ζωοτροφές
σύμφωνα με το Πρότυπο Παρασκευής Σύνθετων
Ζωοτροφών (CFM) της GLOBALG.A.P. σε
πιστοποιημένο
κατά
GLOBALG.A.P.
Πολλαπλασιαστικό
Φυτικό
Υλικό
και
πιστοποιημένες
κατά
IFA
εισροές
υδατοκαλλιέργειας (π.χ. ωάρια, γόνοι κλπ.) που
χρησιμοποιούνται ως συστατικά για την παραγωγή
των τελικών προϊόντων (όπως καταγράφονται στη
λίστα προϊόντων της GLOBALG.A.P. ) δεν
διατίθενται προς
πώληση
στους
τελικούς
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at the point of sale to final consumers.

καταναλωτές και δεν θα εμφανίζονται στο σημείο
πώλησης στους τελικούς καταναλωτές.

4.3

The QR Code Logo may appear on the
product, consumer packing of the
product or at the point of sale where it is
in direct connection to individual
products.

4.3

Το Λογότυπο Κωδικού QR μπορεί να εμφανίζεται
πάνω στο προϊόν, στη συσκευασία κατανάλωσης
του προϊόντος ή στο σημείο πώλησης όπου έρχεται
σε άμεση σχέση με μεμονωμένα προϊόντα.

4.4

CP shall only use the Trademark and the
QR Code Logo in connection with
products/processes/services complying
with
the
requirements
of
the
GLOBALG.A.P. System within the scope
of the Licensed Services as indicated
under clause 18.

4.4

Το ΣΜ μπορεί μόνο
να χρησιμοποιήσει το
εμπορικό σήμα και το Λογότυπο Κωδικού QR σε
συνδυασμό με προϊόντα/διαδικασίες/υπηρεσίες που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Συστήματος
GLOBALG.A.P. εντός του πεδίου Αδειοδοτούμενων
Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στον όρο 18.

4.5

In case of a producer group, CP shall
ensure that all PGMs act according to
the rules mentioned in this Agreement.
This also applies to the Trademark,
GGN, LGN, CoC Number and to the QR
Code Logo.

4.5

Στην περίπτωση ένωσης παραγωγών, το ΣΜ θα
πρέπει να διαβεβαιώνει ότι όλα τα εγγεγραμμένα
μέλη PGM λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες
που αναφέρονται σε αυτήν τη Συμφωνία. Αυτό
εφαρμόζεται επίσης για το Εμπορικό Σήμα, τον
GGN, τον Αριθμό CoC και το Λογότυπο Κωδικού
QR.

4.6

CP shall only use the Trademark and, if
applicable, the QR Code Logo in the
manner provided by GLOBALG.A.P. and
the CB/VB shall not alter, modify, or
distort those in any way.

4.6

Το ΣΜ μπορεί μόνο να χρησιμοποιήσει το
Εμπορικό Σήμα και, κατά περίπτωση, το Λογότυπο
Κωδικού QR κατά τον τρόπο που παρέχεται από
την GLOBALG.A.P. και ο ΦΠ/ΦΕ δεν μπορεί να
αλλάξει, τροποποιήσει ή να τα καταστρέψει με
οποιονδήποτε τρόπο.

4.7

CP shall indicate when using the
Trademark and the QR Code Logo that it
is a registered trademark.

4.7

Το ΣΜ μπορεί να αναφέρει κατά τη χρήση του
Εμπορικού Σήματος και του Λογότυπου Κωδικού
QR ότι είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα.

4.8

CP is entitled to use the GLOBALG.A.P.
or localg.a.p. name or Trademark for
traceability/segregation/identification
purposes only on site at the production
and handling location.

4.8

Το ΣΜ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την
επωνυμία της GLOBALG.A.P. ή της localg.a.p. ή το
Εμπορικό
Σήμα
για
σκοπούς
ιχνηλασιμότητας/διαχωρισμού/ταυτοποίησης μόνο
στην μονάδα παραγωγής και στην τοποθεσία
διαχείρισης.

4.9

CPs
are
entitled
to
use
the
GLOBALG.A.P. or the localg.a.p. name
and Trademark and the QR Code Logo
in business-to-business communication
as the GLOBALG.A.P. Claim only
according to the GLOBALG.A.P. System
rules of the applicable scope of the
Licensed Services as indicated under
clause 18.

4.9

Τα ΣΜ έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την
επωνυμία της GLOBALG.A.P. ή της localg.a.p. και
το Εμπορικό Σήμα και το Λογότυπο Κωδικού QR
σε
επικοινωνία
μεταξύ
επιχειρήσεων
ως
GLOBALG.A.P. Ο ισχυρισμός γίνεται σύμφωνα με
τους κανόνες του Συστήματος GLOBALG.A.P. του
πεδίου
εφαρμογής
των
Αδειοδοτούμενων
Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στον όρο 18.

4.10

CP shall neither use the Trademark,
GGN, LGN, CoC Number nor the QR
Code Logo as part of CP’s company
name nor in any other way to identify
GLOBALG.A.P. as part of CP’s

4.10
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Το ΣΜ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το εμπορικό
σήμα, το GGN, τον LGN, τον Αριθμό CoC ούτε το
Λογότυπο Κωδικού QR ως μέρος της επωνυμίας
της εταιρίας ούτε με κανέναν άλλο τρόπο που
αναγνωρίζει τη GLOBALG.A.P. ως μέρος της
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business.

επιχείρησης του ΣΜ.

4.11

CP shall not use the Trademark, GGN,
LGN, CoC Number and the QR Code
Logo in any manner that could be
construed as distasteful, offensive, or
controversial.

4.11

Το ΣΜ δεν θα χρησιμοποιήσει εμπορικό σήμα, το
GGN, τον LGN, τον Αριθμό CoC ούτε το
Λογότυπο Κωδικού QR με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί απεχθές,
προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο.

4.12

CP shall not use the Trademark, GGN,
LGN, CoC Number and the QR Code
Logo in any manner that discredits or
tarnishes the reputation or goodwill of
GLOBALG.A.P.; is false or misleading;
violates the rights of others, any law,
regulation, or other public policy; or
mischaracterizes
the
relationship
between GLOBALG.A.P. and CB/VB
and/or between GLOBALG.A.P. and CP.

4.12

Το ΣΜ δεν θα χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα,
το GGN, τον LGN, τον Αριθμό CoC ούτε το
Λογότυπο Κωδικού QR με οποιονδήποτε τρόπο,
που προκαλεί ανυποληψία, αμαυρώνει τη φήμη ή
την καλή θέληση της GLOBALG.A.P., που είναι
λανθασμένος ή που εξαπατά, που παραβαίνει τα
δικαιώματα
άλλων,
οποιουδήποτε
νόμου,
κανονισμού ή άλλη
δημόσιας πολιτικής ή
παραπλανεί τη σχέση μεταξύ της GLOBALG.A.P.
και του ΦΠ/ΦΕ και/ή μεταξύ της GLOBALG.A.P.
και το ΣΜ.

4.13

CP shall make clear to third parties and
consumers that GLOBALG.A.P. is not
the producer of the goods/products. CP
shall indemnify GLOBALG.A.P. and
CB/VB against possible product liability
claims arising out of the use of the
Trademark, GGN, LGN, CoC Number or
the QR Code Logo.

4.13

Το ΣΜ θα πρέπει να καταστήσει σαφές σε τρίτους
και στους καταναλωτές ότι η GLOBALG.A.P. δεν
είναι παραγωγός αγαθών/προϊόντων. Το ΣΜ θα
αποζημιώσει τη GLOBALG.A.P. και τον ΦΠ/ΦΕ
κατά πιθανές απαιτήσεις αστικής ευθύνης
προϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση του
εμπορικού σήματος Εμπορικού Σήματος, του
GGN, του LGN, του Αριθμού CoC ή του
Λογότυπου Κωδικού QR.

4.14

CP agrees that the nature and quality of
the Licensed Services shall not be
contrary to the framework of the
GLOBALG.A.P. System, and all uses of
the Trademark, GGN, LGN, CoC
Number and the QR Code Logo in all
advertising, promotional and other forms
shall be under the control of
GLOBALG.A.P. CP agrees to cooperate
with GLOBALG.A.P. in facilitating
GLOBALG.A.P.’s control of such use of
the Trademark, GGN, LGN, CoC
Number and the QR Code Logo.

4.14

Το ΣΜ συμφωνεί ότι η φύση και η ποιότητα των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών δεν θα είναι
αντίθετη με το πλαίσιο του Συστήματος
GLOBALG.A.P. και οι χρήσεις του Εμπορικού
Σήματος, του GGN, του LGN, του Αριθμού CoC ή
του Λογότυπου Κωδικού QR στη διαφήμιση,
προώθηση και άλλες μορφές θα υπόκεινται στον
έλεγχο της GLOBALG.A.P. Το ΣΜ συμφωνεί ότι
θα συνεργαστεί με τη GLOBALG.A.P. στη
διευκόλυνση του ελέγχου της GLOBALG.A.P. για
τέτοια χρήση του Εμπορικού Σήματος, του GGN,
του LGN, του Αριθμού CoC ή του Λογότυπου
Κωδικού QR.

4.15

In the case of AMC’s and private
scheme trademarks, CP shall only use
them according to the owner’s rules and
specifications.

4.15

Σε περίπτωση ΕΤΛΕ και εμπορικά σήματα
ιδιωτικού προγράμματος, το ΣΜ μπορεί να τα
χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και
τις προδιαγραφές του ιδιοκτήτη.

4.16

CP shall advertise and promote the
Licensed Services in accordance with all
applicable national, state, provincial,
local, or other laws and regulations.
GLOBALG.A.P.’s approval of any
sample advertising or promotional
materials is not to be construed to mean
that GLOBALG.A.P. has determined that
the advertising or promotion conforms to
the laws or regulations of any

4.16

Το ΣΜ θα πρέπει να διαφημίζει και να προωθεί
τις Αδειοδοτούμενες Υπηρεσίες σύμφωνα με
όλους τους εφαρμόσιμους, εθνικούς, κρατικούς,
περιφερειακούς, τοπικούς ή άλλους νόμους και
κανονισμούς. Η έγκριση της GLOBALG.A.P. για
οποιαδήποτε δείγματα διαφήμισης ή υλικά δεν
πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η
GLOBALG.A.P. έχει προσδιορίσει ότι η διαφήμιση
ή προώθηση συμμορφώνεται με τους νόμους ή
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jurisdiction.

τις κανονισμούς οποιασδήποτε νομοθεσίας.

4.17

Any further variation of usage is to be
agreed upon by CP and CB/VB.
Amendments must be in writing and
require the prior written approval of
GLOBALG.A.P. to be valid.

4.17

Οποιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή της χρήσης θα
πρέπει να συμφωνείται από το ΣΜ και τον
ΦΠ/ΦΕ. Οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι
γραπτές και χρειάζεται η έγκριση της
GLOBALG.A.P. ώστε να είναι έγκυρες.

4.18

Where CP does not yet or no longer
complies with the requirements of the
Licensed Services (as indicated under
clause
18.),
the
GLOBALG.A.P.
trademark and Claim cannot be used.
This includes the use of the QR Code
Logo, GGN, LGN or CoC Number use or
on-product labeling.

4.18

Όπου το ΣΜ δεν έχει ακόμη ή δεν συμμορφώνεται
πλέον με τις απαιτήσεις των Αδειοδοτούμενων
Υπηρεσιών (όπως αναφέρεται στον όρο 18), το
εμπορικό σήμα της GLOBALG.A.P. και ο
Ισχυρισμός δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του Λογότυπου του
Κωδικού QR, τον GGΝ, τον LGN, τον Αριθμό
CoC και την ετικέτα στην συσκευασία του
προϊόντος.

4.19

Any objective evidence that indicates
that CP or an applicant has been
misusing the GLOBALG.A.P. trademark
and/or the GLOBALG.A.P. Claim shall
lead to the exclusion of the CP or an
applicant CP from the GLOBALG.A.P.
System for twelve (12) months after
evidence of misuse.

4.19

Οποιεσδήποτε αντικειμενικές ενδείξεις που
υποδεικνύουν ότι το ΣΜ ή ένας αιτών έχει κάνει
κακή χρήση του εμπορικού σήματος της
GLOBALG.A.P.
ή
του
Ισχυρισμού
GLOBALG.A.P. θα οδηγήσει στον αποκλεισμό
του ΣΜ ή ενός συμμετέχοντος ΣΜ από το
Σύστημα GLOBALG.A.P. για δώδεκα (12) μήνες
μετά την απόδειξη της κακής χρήσης.

4.20

CP shall promptly cease and desist from
any and all use of the Trademark and/or
QR Code Logo upon termination of this
Agreement for any reason.

4.20

Το ΣΜ θα παύσει και θα απέχει από οποιαδήποτε
χρήση του Εμπορικού Σήματος και/ή του
Λογότυπου Κωδικού QR κατά τη λύση της
παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο.

4.21

GLOBALG.A.P. reserves the right to
enforce all provisions set forth in clause
4. of this Agreement directly.

4.21

Η
GLOBALG.A.P.
επιφυλάσσεται
του
δικαιώματος να επιβάλλει όλους τους όρους που
βρίσκονται άμεσα στον όρο 4. της παρούσας
συμφωνίας.

5.

OWNERSHIP OF TRADEMARK AND QR CODE
LOGO

5.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ QR

5.1

The Trademark and the QR Code Logo
are the sole property of GLOBALG.A.P.
and non-exclusively licensed to CB/VB.
During the term of this Agreement and
thereafter, CP shall not attack the title of
CB/VB and GLOBALG.A.P. to the mark,
or aid others in questioning or disrupting
the validity of the marks or this
Agreement; and that all use of the mark
by CP inures to the benefit of CB/VB and
GLOBALG.A.P.

5.1

Το Εμπορικό Σήμα και το Λογότυπο Κωδικού QR
είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της GLOBALG.A.P
και μη αποκλειστική άδεια χρήσης στους ΦΠ/ΦΕ.
Κατά τη διάρκεια αυτής της Συμφωνίας και μετά
από αυτή, το ΣΜ δεν θα πρέπει να προσβάλλει
τον τίτλο του ΦΠ/ΦΕ και της GLOBALG.AP με το
σήμα ή να βοηθήσει άλλους σε αμφισβήτηση ή
διατάραξη της ισχύος των σημάτων ή αυτής της
Συμφωνίας και ότι όλη η χρήση του σήματος από
το ΣΜ βεβαιώνει το όφελος του ΦΠ/ΦΕ και της
GLOBALG.A.P.

5.2

CP shall provide documents and
information reasonably necessary with
respect to activities required to maintain
the rights of GLOBALG.A.P. and CB/VB
in the Trademark and the QR Code
Logo, and to confirm GLOBALG.A.P.
and CB/VB’s license ownership of those

5.2

Το ΣΜ θα παρέχει έγγραφα και πληροφορίες
λογικά απαραίτητα σε σχέση με τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διατήρηση των δικαιωμάτων
της GLOBALG.A.P. και του ΦΠ/ΦΕ στο Εμπορικό
Σήμα και στο Λογότυπο Κωδικού QR και να
επιβεβαιώσει
την
ιδιοκτησία
άδειας
της
GLOBALG.A.P. και του ΦΠ/ΦΕ αυτών των
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rights. CP shall cooperate with such
parties in obtaining and maintaining
applications and registrations as may be
required, for example by providing usage
information.

δικαιωμάτων. Το ΣΜ θα συνεργαστεί με αυτά τα
μέρη για τη λήψη και συντήρηση αιτήσεων και
εγγραφών όπως ίσως απαιτείται, για παράδειγμα,
με την παροχή χρήσης πληροφοριών.

6.

GLOBALG.A.P. NUMBER (GGN) AND
LOCALG.A.P NUMBER (LGN) AND CHAIN OF
CUSTODY NUMBER (COC NUMBER)

6.

ΑΡΙΘΜΟΣ GLOBALG.A.P. (GGN), ΑΡΙΘΜΟΣ
LOCALG.A.P LGN ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ (COC)

6.1

The GGN, LGN and the CoC Number
may appear on the product, consumer
packing of the product or at the point of
sale where in direct connection to
individual
products
as
the
GLOBALG.A.P. Claim.

6.1

Οι Αριθμοί GGN, LGN και CoC μπορεί να
εμφανίζονται στο προϊόν, στη συσκευασία
κατανάλωσης του προϊόντος ή στο σημείο
πώλησης όπου βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα
μεμονωμένα προϊόντα, όπως περιγράφεται στον
Ισχυρισμό GLOBALG.A.P.

6.2

CP may label only those products
originating from GLOBALG.A.P. IFA
certified production or process (certified
production/handling units, certified part
of the production) with the GGN.

6.2

Το ΣΜ μπορεί να προβαίνει στη σήμανση των
προϊόντων αυτών που προέρχονται από τη
GLOBALG.A.P. Πιστοποιημένη με IFA παραγωγή
ή
διαδικασία
(πιστοποιημένη
παραγωγή/
χειρισμών μονάδων, πιστοποιημένο μέρος της
παραγωγής) με τον GGN.

6.3

CP may label only those products
originating from production or process
complying with the relevant localg.a.p.
requirements with the LGN.

6.3

Το ΣΜ μπορεί να προβαίνει στη σήμανση των
προϊόντων εκείνων που προέρχονται από την
παραγωγή ή διαδικασία που συμμορφώνεται με
τις σχετικές απαιτήσεις localg.a.p. με τον LGN.

6.4

CP may label only those products
originating from GLOBALG.A.P. Chain of
Custody certified production or process
(certified production units, certified part
of the production) with the CoC Number.

6.4

Το ΣΜ θα μπορεί να προβαίνει στη σήμανση των
προϊόντων αυτών που προέρχονται από την
GLOBALG.A.P. πιστοποιημένη με Αλυσίδα
Φύλαξης παραγωγή ή διαδικασία (πιστοποιημένη
παραγωγή/ χειρισμού μονάδων, πιστοποιημένο
μέρος της παραγωγής) με τον Αριθμό CoC.

7.

INTEGRITY PROGRAM

7.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

7.1

CP shall cooperate with GLOBALG.A.P.
during Integrity Program activities and
close any CP non-conformity found
during Integrity Assessment. Refusing,
hindering or avoiding the Integrity
Assessment
may
lead
to
CP
suspension.

7.1

Το ΣΜ θα πρέπει συνεργάζεται με τη
GLOBALG.A.P.
κατά
τη
διάρκεια
των
δραστηριοτήτων του Προγράμματος Ακεραιότητας
και θα πρέπει να κλείνει οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση που βρεθεί κατά τη διάρκεια της
Αξιολόγησης Ακεραιότητας. Άρνηση, εμπόδιση ή
αποφυγή της Αξιολόγησης Ακεραιότητας μπορεί
να οδηγήσει στην αναστολή του ΣΜ.

7.2

Before, during and after the Integrity
Assessment CP shall grant CB/VB and
GLOBALG.A.P. access to its production,
storage, handling sites, company offices,
and
employees
and
to
all
GLOBALG.A.P.
System
related
documents and records, which are
necessary to show compliance with the
GLOBALG.A.P. System. CP shall also
provide
the
CB/VB
and/or
GLOBALG.A.P. with all GLOBALG.A.P.

7.2

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Αξιολόγηση
Ακεραιότητας, το ΣΜ θα παρέχει στον ΦΠ/ΦΕ και
στη GLOBALG.A.P. πρόσβαση στους χώρους
παραγωγής, αποθήκευσης, μονάδες διαχείρισης,
εταιρικά γραφεία και στους υπαλλήλους του και
σε όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία του
Συστήματος GLOBALG.A.P., τα οποία είναι
απαραίτητα ώστε να εμφανίζεται η συμμόρφωση
με το σύστημα GLOBALG.A.P. Το ΣΜ θα παρέχει
επίσης στον ΦΠ/ΦΕ και/ή στη GLOBALG.A.P.
όλες τις σχετικές πληροφορίες του Συστήματος
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System related information.

GLOBALG.A.P.

7.3

If subcontractors are involved in the
production,
CB/VB
and/or
GLOBALG.A.P. is entitled to perform a
full on-site verification/inspection/audit of
the subcontractor for those activities
related to the GLOBALG.A.P System.
CP shall ensure that free access as
stated in clause 7.2 is provided by the
subcontractor upon the request of
CB/VB and/or GLOBALG.A.P.

7.3

Αν εμπλέκονται υπεργολάβοι στην παραγωγή, ο
ΦΠ/ΦΕ και/ή η GLOBALG.A.P. έχει το δικαίωμα
να
διεξάγει
μια
πλήρη
επιτόπια
επιβεβαίωση/έλεγχο/ λογιστικό έλεγχο στον
υπεργολάβο για τις δραστηριότητες αυτές που
σχετίζονται με το Σύστημα GLOBALG.A.P.. Το
ΣΜ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ελεύθερη
πρόσβαση, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 7.2
παρέχεται από τον υπεργολάβο κατόπιν
αιτήματος του ΦΠ/ΦΕ ή / και της GLOBALG.A.P.

7.4

If CB/VB acting on behalf of
GLOBALG.A.P.
detects
nonconformities, CP shall bear any costs,
resulting from follow-up inspections.

7.4

Αν ο ΦΠ/ΦΕ ενεργώντας εκ μέρους της
GLOBALG.A.P. εντοπίσει περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης, το ΣΜ θα πρέπει να αναλάβει
οποιοδήποτε κόστος που προκύπτει από
ακόλουθες επιθεωρήσεις.

7.5

To verify the continuous compliance with
the GLOBALG.A.P. System, CB/VB is
entitled to perform unannounced on-site
and random verification/inspection/audit
according
to
the
relevant
GLOBALG.A.P. System rules. CP shall
grant access in these cases as
described in clause 7.2 and 7.3.

7.5

Για να επαληθευτεί η συνεχής συμμόρφωση με το
Σύστημα GLOBALG.A.P., το ΦΠ/ΦΕ έχει το
δικαίωμα να διεξάγει αιφνιδιαστικούς επί τόπου
και τυχαία επιβεβαίωση/έλεγχο/ λογιστικό έλεγχο
αιφνιδιαστικές επιτόπιες και τυχαίες επαληθεύσεις
/ επιθεωρήσεις / ελέγχους σύμφωνα με τους
σχετικούς
κανόνες
του
Συστήματος
GLOBALG.A.P. Το ΣΜ θα χορηγεί πρόσβαση
στις περιπτώσεις αυτές όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 7.2 και 7.3.

7.6

In addition to the conditions set forth in
clause 7.5, GLOBALG.A.P. is entitled to
directly
instruct
CB/VB
to
verify/inspect/audit CP.

7.6

Εκτός από τους όρους που καθορίζονται στην
παράγραφο 7.5, η GLOBALG.A.P. έχει το
δικαίωμα να αναθέσει απ' ευθείας στον ΦΠ/ΦΕ
για να επιβεβαιώσει/ελέγξει/ ελέγξει λογιστικά το
ΣΜ.

7.7

CP shall ensure that CB/VB, whether
acting
on
behalf
of
CP
or
GLOBALG.A.P.
provides
GLOBALG.A.P. upon request with
information according to the relevant
GLOBALG.A.P. System rules.

7.7

Το ΣΜ πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο ΦΠ/ΦΕ, είτε
ενεργώντας εξ ονόματος του ΣΜ ή της
GLOBALG.A.P., παρέχει κατόπιν αιτήματος στην
GLOBALG.A.P. όλες τις πληροφορίες σύμφωνα
με τους σχετικούς κανόνες της GLOBALG.A.P.

7.8

The results of the Integrity Assessment
will be available for CBs/VBs, the AB of
the CB – and where applicable – for the
AMC and private standard owner.

7.8

Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Ακεραιότητας
θα είναι διαθέσιμα για τους ΦΠ/ΦΕ, στον ΦΔ του
ΦΠ- και κατά περίπτωση- στην ΕΤΛΕ κα στον
ιδιωτικό ιδιοκτήτη του πρότυπου.

7.9

CP shall actively cooperate with
GLOBALG.A.P. during the management
of complaints related to the CP or to the
CB/VB. In particular, CP shall not refuse,
hinder or avoid residue, contamination,
traceability, fraud or other CB/VB
investigations in case of a complaint,
otherwise CP may be suspended.

7.9

Το ΣΜ θα πρέπει ενεργά να συνεργαστεί με τη
GLOBALG.A.P. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης
των καταγγελιών που σχετίζονται με το ΣΜ ή τον
ΦΠ/ΦΕ. Πιο συγκεκριμένα, το ΣΜ δεν μπορεί να
αρνηθεί, παρεμποδίσει ή αποφύγει έρευνες
υπολειμμάτων,
μόλυνσης,
ιχνηλασιμότητας,
απάτης ή άλλες έρευνες του ΦΠ/ΦΕ σε
περίπτωση καταγγελίας, διαφορετικά το ΣΜ
μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

7.10

In case of a residue, contamination,

7.10

Σε περίπτωση έρευνας υπολειμμάτων, μόλυνσης,
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traceability,
fraud
or
complaint
investigation,
GLOBALG.A.P.
and
CB/VB shall be entitled to directly take
product samples for laboratory analysis.
A summary/report of the investigation
shall be sent to the complaining party
and the CP. Where complaints are found
to be valid, GLOBALG.A.P. reserves the
right to charge CP all or part of the
investigation costs following the decision
of the Integrity Surveillance Committee.

ιχνηλασιμότητας ή καταγγελίας, η GLOBALG.A.P.
και ο ΦΠ/ΦΕ έχει το δικαίωμα να πάρει άμεσα
δείγματα προϊόντος για εργαστηριακή έρευνα. Μια
περίληψη/έκθεση της έρευνας θα πρέπει να
αποστέλλεται στο καταγγέλλον μέρος και στο ΣΜ.
Όπου οι καταγγελίες βρεθούν να είναι βάσιμες, η
GLOBALG.A.P. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει
το ΣΜ το σύνολο ή μέρος των δαπανών έρευνας
μετά την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας
Ακεραιότητας.

7.11

In the case of information bearing
potential impact on the product
status/claim is transmitted to the
GLOBALG.A.P. Secretariat about a
GLOBALG.A.P.
certified/registered
producer (e.g. exceeded residue limit,
microbial contamination, etc.), it is the
responsibility of the producer to refute
the claim by verifying and providing
evidence for compliance with the
GLOBALG.A.P. Standard.

7.11

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες έχουν
πιθανές επιπτώσεις στην κατάσταση/απαίτηση
του προϊόντος και μεταφερθούν στη Γραμματεία
της
GLOBALG.A.P.
σχετικά
με
έναν
πιστοποιημένο/εγγεγραμμένο
με
τη
GLOBALG.A.P. παραγωγό (π.χ. για υπέρβαση
ορίου υπολειμμάτων, μικροβιακής μόλυνσης,
κλπ), είναι ευθύνη του παραγωγού, ώστε να
αντικρούσει την απαίτηση του ελέγχου και την
παροχή
αποδεικτικών
στοιχείων
για
τη
συμμόρφωση με το Πρότυπο GLOBALG.A.P.

7.12

To maintain the integrity of the
GLOBALG.A.P. System, CB/VB and CP
shall immediately report any event likely
to have a negative impact on the
GLOBALG.A.P. System as a whole,
including but not limited to food safety
outbreaks,
recalls
or
official
investigations to GLOBALG.A.P. In
serious cases, GLOBALG.A.P. shall be
entitled to temporarily suspend CP.

7.12

Προς
διατήρηση
της
ακεραιότητας
του
Συστήματος GLOBALG.A.P., ο ΦΠ/ΦΕ και το ΣΜ
θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε
γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στο Σύστημα GLOBALG.A.P. στο σύνολό του,
συμπεριλαμβανομένων,
αλλά
χωρίς
να
περιορίζονται σε κρούσματα ασφάλειας των
τροφίμων, ανάκληση προϊόντων ή επίσημες
έρευνες για τη GLOBALG.A.P. Σε σοβαρές
περιπτώσεις, η GLOBALG.A.P. δικαιούται να
αναστείλει προσωρινά το ΣΜ.

7.13

Where CP found to have been misusing
any GLOBALG.A.P. claim, the CP shall
be precluded from participating in the
GLOBALG.A.P. System.

7.13

Όπου βρεθεί ότι το ΣΜ έχει κάνει κακή χρήση
οποιουδήποτε ισχυρισμού της GLOBALG.A.P., το
ΣΜ θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο
Σύστημα GLOBALG.A.P.

8.

REGISTRATION,
VERIFICATION/INSPECTION/AUDIT AND
CERTIFICATION/APPROVAL

8.

ΕΓΓΡΑΦΗ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ

8.1

CP shall provide CB/VB with registration
information in compliance with the
relevant GLOBALG.A.P. System rules,
of CP itself and of each PGMs.

8.1

Το ΣΜ θα πρέπει να παρέχει στο ΦΠ/ΦΕ
πληροφορίες εγγραφής σύμφωνα με τους
κανόνες του Συστήματος GLOBALG.A.P., του
ίδιου του ΣΜ και κάθε PGM.

8.2

CB/VB shall provide CP with an
individual and permanent GGN, LGN or
CoC Number according to the relevant
GLOBALG.A.P. System rules. Any other
PGM, who has registered its products
with CP to CB/VB, shall obtain such
number.

8.2

Ο ΦΠ/ΦΕ θα παρέχει στο ΣΜ με ένα μεμονωμένο
και μόνιμο GGN, LGN, Αριθμό CoC, σύμφωνα με
τους σχετικούς κανόνες του Συστήματος
GLOBALG.A.P. Οποιοδήποτε άλλο PGM, που
έχει εγγράψει τα προϊόντα του με το ΣΜ στον
ΦΠ/ΦΕ, θα πρέπει να λαμβάνει έναν τέτοιο
αριθμό.

8.3

CP shall inform CB/VB about any

8.3

Το ΣΜ θα πρέπει να πληροφορεί τον ΦΠ/ΦΕ για
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existing or expired GGN, LGN or CoC
Number
and
any
previous
verification/inspection/audit
or
certification/approval activities in its
organization including results. Failure to
do this will result in a surcharge of the
registration fee of EUR 100 to an
individual (option 1) producer and EUR
500 to an (option 2) producer group.

οποιοδήποτε GGN, LGN, Αριθμό CoC που έχει
λήξει
και
οποιεσδήποτε
προηγούμενες
δραστηριότητες επιβεβαίωσης/ελέγχου/λογιστικού
ελέγχου
ή
πιστοποίησης/έγκρισης
στον
οργανισμό του συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων. Η παράληψη αυτού θα έχει ως
αποτέλεσμα μιας προσαύξησης του τέλους
εγγραφής των 100 ευρώ για έναν μεμονωμένο
παραγωγό (επιλογή 1) και 500 ευρώ για μια
ένωση παραγωγών (επιλογή 2).

8.4

CB/VB agrees that GLOBALG.A.P. is
entitled to have access to all of CP’s
data registered in the Database and
release these data to third parties
according to the applicable rules of the
scope of the Licensed Services and
associated Data Access Rules (Annex
2).

8.4

Ο ΦΠ/ΦΕ συμφωνεί ότι η GLOBALG.A.P.
δικαιούται να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα
του ΣΜ που έχουν καταγραφεί στη Βάση
Δεδομένων και να διαθέσει αυτά τα δεδομένα σε
τρίτα μέρη, σύμφωνα με τους εφαρμόσιμους
κανόνες του πεδίου των Αδειοδοτούμενων
Υπηρεσιών
και
των
σχετικών
Κανόνων
Πρόσβασης Δεδομένων (Παράρτημα 2).

8.5

CP may authorize access for Market
Participants on CP individual level. CP
may instruct CB/VB or any other third
party who register CPs to authorize this
access accordingly.

8.5

Το ΣΜ μπορεί να εγκρίνει πρόσβαση σε
Συμμετέχοντες Αγοράς σε ατομικό επίπεδο ΣΜ.
Το ΣΜ μπορεί να δώσει οδηγίες στον ΦΠ/ΦΕ ή
οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που εγγράφει το
ΣΜ να εγκρίνει αυτήν την πρόσβαση ανάλογα.

8.6

GLOBALG.A.P.
is,
notwithstanding
clause 8.4, entitled to communicate to all
GLOBALG.A.P. members the instances
where CP’s certificate has been
suspended, cancelled or is under
investigation due to food safety crisis.
This
information
includes
CP’s
registration number(s) and/or GGN, LGN
or CoC Number, CP’s producer data and
product data.

8.6

Η GLOBALG.A.P. έχει, κατά παρέκκλιση του όρου
παρά της διαφορές στον όρο 8.4, το δικαίωμα να
ενημερώσει όλα τα μέλη της GLOBALG.A.P. για
τις περιπτώσεις που η πιστοποίηση του ΣΜ έχει
τεθεί σε διαθεσιμότητα, έχει ακυρωθεί ή βρίσκεται
υπό έρευνα λόγω κρίσης της ασφάλειας
τροφίμων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν
τον αριθμό (τους αριθμούς) εγγραφής του ΣΜ
και/ή τον GGN, τον LGN, τον Αριθμό CoC, τα
δεδομένα του παραγωγού του ΣΜ και τα
δεδομένα προϊόντος.

8.7

CB/VB shall be responsible for
establishing the fee structure for
certification
and
verification/inspection/audit
activities.
The fee structure shall be communicated
to CP in the framework of this
Agreement. At a minimum, the fee
structure will include the GLOBALG.A.P.
producer registration and certificate
license fees as set forth in the
GLOBALG.A.P. Fee Table (Annex 5.) in
its latest version.

8.7

Ο ΦΠ/ΦΕ θα είναι υπεύθυνος για την διάρθρωση
των τελών για την πιστοποίηση για την
πιστοποίηση και για τις δραστηριότητες
επιβεβαίωσης/ελέγχου/λογιστικού ελέγχου. Η
διάρθρωση των τελών κοινοποιείται στο ΣΜ στο
πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Κατ’
ελάχιστον η διάρθρωση των τελών , πρέπει να
περιλαμβάνει τα τέλη εγγραφής του παραγωγού
στην GLOBALG.A.P. και τα τέλη άδειας
πιστοποίησης, όπως καθορίζονται στον Πίνακα
Τελών GLOBALG.A.P. (Παράρτημα 5.) στην
τελευταία του έκδοση.

8.8

CB/VB shall issue a certification or
verification document after positive
evaluation
decision
following
the
deadlines
of
the
applicable
GLOBALG.A.P. System rules (Annex 2.)
and at the same time register the
certification, verification or approval in

8.8

Ο ΦΠ/ΦΕ θα πρέπει εκδώσει ένα έγγραφο
πιστοποίησης ή επαλήθευσης μετά από θετική
απόφαση
αξιολόγησης
σύμφωνα
με
τις
προθεσμίες των κανόνων του Συστήματος
GLOBALG.A.P. (Παράρτημα 2.) και την ίδια
στιγμή καταγράφει την πιστοποίηση, επαλήθευση
ή έγκριση στη Βάση Δεδομένων. Το ΣΜ μπορεί
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CP shall immediately inform CB/VB
about all changes in its undertaking
which might have an effect on this
Agreement, including but not limited to
changes in the CP’s legal or trade
(D/B/A) name, address, contact info,
production area, location or in the scope
of registered products, the existence,
grant or expiration of registration
numbers from other CBs/VBs in the
framework of the GLOBALG.A.P.
System; legal successions, acquisition
or disposal of related corporate entities
as well as changes of personnel or the
department, which is responsible for the
GLOBALG.A.P. System.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Το ΣΜ θα ενημερώσει άμεσα τον ΦΠ/ΦΕ για τις
αλλαγές στην ανάληψη υποχρεώσεων που
μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε αυτήν τη
Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς να
περιορίζεται στις αλλαγές στην νομική ή εμπορική
επωνυμία (D/B/A) του ΣΜ, στη διεύθυνση, στα
στοιχεία επικοινωνίας, στην περιοχή παραγωγής,
στην
τοποθεσία
ή
στο
πλαίσιο
των
εγγεγραμμένων προϊόντων, στην ύπαρξη, στη
χορήγηση ή λήξη των αριθμών εγγραφής από
άλλους ΦΠ/ΦΕ στο πλαισίου του Συστήματος
GLOBALG.A.P.,
τυχόν
νόμιμες
διαδοχές,
απόκτηση ή απόρριψη σχετικών εταιρικών
οντοτήτων, καθώς και αλλαγές που αφορούν στο
προσωπικό ή στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για
το Σύστημα GLOBALG.A.P.

10.

SANCTIONS

10.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

10.1

In the event of the CP’s willful or
negligent violation of the obligations of
the GLOBALG.A.P. System, in particular
obligations that CP has contractually
undertaken, GLOBALG.A.P. is entitled to
enforce the measures described in the
list of sanctions within the relevant
GLOBALG.A.P. System rules.

10.1

Σε περίπτωση που το ΣΜ εκ προθέσεως ή εξ
αμελείας παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
Συστήματος
GLOBALG.A.P.,
ιδίως
τις
υποχρεώσεις που έχει το ΣΜ αναλάβει με το
συμβόλαιο, η GLOBALG.A.P. δικαιούται να
επιβάλλει τα μέτρα που περιγράφονται στη λίστα
κυρώσεων που περιλαμβάνεται στους σχετικούς
κανόνες του Συστήματος GLOBALG.A.P.

10.2

CPs are required to respect national,
international and/or other applicable
laws. Compliance with the contractual
obligations of this Agreement shall not
replace or substitute compliance with
these laws.

10.2

Τα ΣΜ είναι υποχρεωμένα να σέβονται τους
εθνικούς, διεθνείς και/ή άλλους εφαρμόσιμους
νόμους. Η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του
συμβολαίου
αυτής
της
Συμφωνίας
δεν
αντικαθιστά ή υποκαθιστά τη συμμόρφωση σε
αυτούς τους νόμους.

10.3

CPs specifically agree and accept that
GLOBALG.A.P. is entitled to directly
enforce upon CP the measures
described in the list of sanctions within
the relevant GLOBALG.A.P. System
rules.

10.3

Τα ΣΜ συγκεκριμένα συμφωνούν και αποδέχονται
ότι η GLOBALG.A.P. δικαιούται σε άμεση επιβολή
των μέτρων που περιγράφονται στη λίστα
κυρώσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες
του Συστήματος GLOBALG.A.P.

11.

LIABILITY

11.

ΕΥΘΥΝΗ

11.1

CP shall be indemnify and hold harmless
CB/VB and GLOBALG.A.P. for all
damage and costs (including defense
costs) to CB/VB or GLOBALG.A.P.
directly or through claims, causes of
action, or suits (hereinafter “claim” or
“claims”), of whatever judicial or
extrajudicial form asserted by any third

11.1

Το ΣΜ θα πρέπει να αποζημιώσει και να
απαλλάξει τον ΦΠ/ΦΕ και τη GLOBALG.A.P. από
όλες
τις
ζημιές
και
τα
κόστη
(συμπεριλαμβανομένων
των
κοστών
υπεράσπισης) του ΦΠ/ΦΕ ή της GLOBALG.A.P.
άμεσες ή μέσω απαιτήσεων, βάσεις αγωγής ή
μηνύσεις (εφεξής «απαίτηση» ή «απαιτήσεις»)
οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης μορφής που
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party against the Farm Assurers, and/or
CB,
or
GLOBALG.A.P.,
whether
sounding in contract, tort, or otherwise,
or arising from violation of any provision
of this Agreement.

προβάλλονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος
εναντίον των Διασφαλιστών Φάρμας και/ή του ΦΠ
ή της GLOBALG.A.P., είτε προκύπτουν από
συμβόλαιο, αδικοπραξία, ή με άλλο τρόπο, ή που
προκύπτουν από την παραβίαση οποιασδήποτε
διάταξης της παρούσας Συμφωνίας.

11.2

CP shall indemnify CB/VB and
GLOBALG.A.P. against claims and
damages claimed by third parties as set
forth in clause 11.1 above.

11.2

Το ΣΜ θα αποζημιώνει τον ΦΠ/ΦΕ και τη
GLOBALG.A.P. έναντι απαιτήσεων και αξιώσεων
αποζημίωσης από τρίτα μέρη, όπως καθορίζεται
στον όρο 11.1 παραπάνω.

11.3

CB/VB shall not be liable for any
infringement of any obligations under
this Agreement or of third party rights in
connection with the use of the
Trademark, GGN, LGN, CoC Number or
the QR Code Logo except where CP can
prove that such infringement was
caused by a willful or grossly negligent
act or omission by CB/VB.

11.3

Ο ΦΠ/ΦΕ δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε
παραβίαση
οποιασδήποτε
υποχρέωσης
σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία ή των
δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση με τη χρήση του
Εμπορικού Σήματος, του GGN, του LGN, του
Αριθμού CoC ή του Λογότυπου Κωδικού QR
εκτός αν το ΣΜ μπορεί να αποδείξει ότι η
παράβαση προκλήθηκε από ηθελημένη ή εκ
βαρείας αμελείας πράξη ή παράλειψη του
ΦΠ/ΦΕ.

11.4

CP shall inform GLOBALG.A.P. and
CB/VB of any injunctive relief or claim for
damages of third parties because of the
utilization of the Trademark or the QR
Code Logo.

11.4

Το ΣΜ θα πρέπει να ενημερώνει τη
GLOBALG.A.P. και τον ΦΠ/ΦΕ για οποιαδήποτε
ασφαλιστικά μέτρα ή απαίτηση για ζημιά τρίτων
λόγω της χρησιμοποίησης του Εμπορικού
Σήματος ή του Λογότυπου Κωδικού QR.

11.5

CP will not claim any damage or start
any legal action against GLOBALG.A.P.
when CP personal or production data
that is published according to the Data
Access Rules is misused by a third party
or by CB/VB.

11.5

Το ΣΜ δεν θα απαιτήσει καμία ζημιά ή δεν θα
ξεκινήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον
της GLOBALG.A.P. όταν έχει γίνει κακή χρήση
των προσωπικών ή παραγωγικών δεδομένων του
ΣΜ που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους
Κανόνες Πρόσβασης Δεδομένων από τρίτους ή
από τον ΦΠ/ΦΕ.

12.

TERM AND TERMINATION

12.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

12.1

This Agreement is for a period of I___I
year(s) from the date of the signature of
this Agreement unless terminated earlier
in accordance with clause 12.2. or 12.4
below. This Agreement will automatically
be extended for one (1) year if either
party does not terminate the Agreement
by giving the other three (3) months
written notice prior to the end of this
Agreement. Either party must notify the
other party of the termination of this
Agreement in writing.

12.1

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για διάστημα I___I
έτους/ετών από την ημερομηνία της υπογραφής
της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν πάψει να
ισχύει νωρίτερα σύμφωνα με το όρους 12.2. ή
12.4 παρακάτω. Η παρούσα Συμφωνία θα
παραταθεί αυτομάτως για ένα (1) έτος αν κανένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν διατάξει τη λήξη
της Συμφωνίας αποστέλλοντας στο άλλο μέρος
3μηνη γραπτή ειδοποίηση πριν το τέλος της
παρούσας Συμφωνίας. Κάθε μέρος πρέπει να
ανακοινώσει στο άλλο μέρος τη λήξη της
παρούσας Συμφωνίας γραπτώς.

12.2

The right to terminate this Agreement in
exceptional circumstances and for
material reasons remains unaffected.
Such material reasons include, in
particular,
willful
or
negligent
infringements of this Agreement by one
of the Parties, which are not remedied

12.2

Το δικαίωμα λήξης της παρούσας Συμφωνίας σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και για σημαντικούς
λόγους παραμένει απρόσβλητο. Αυτοί οι
σημαντικοί λόγοι περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα,
προμελετημένες ή αμελείς παραβιάσεις της
παρούσας Συμφωνίας από έναν εκ των
συμβαλλομένων, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν
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despite a formal notice to terminate the
infringement within a reasonable period.
In the case of CB/VB a material reason
includes, in particular, that CP has been
found by a court of law to have
negligently infringed a relevant national
or international food law either of which
may carry criminal sanctions, or some
other law, which is of relevance to the
execution of this Agreement or the
status of the Trademark or is subject to
an injunction action or other action
brought by a law enforcement authority.
This includes cases in which a CP has
infringed Livestock or Plant Breeders’
Property Rights.

παρά την επίσημη ειδοποίηση για λήξη της
παραβίασης εντός λογικής χρονικής περιόδου.
Στην περίπτωση του ΦΠ/ΦΕ, σημαντικός λόγος
είναι, συγκεκριμένα, το γεγονός ότι το ΣΜ έχει
κριθεί από το δικαστήριο ότι παραβίασε
προμελετημένα έναν εθνικό ή διεθνή νόμο που
σχετίζεται με τα Τρόφιμα, εκ των οποίων και οι
δύο μπορεί να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις, ή
άλλο νόμο που σχετίζεται με την εφαρμογή της
παρούσας Συμφωνίας ή το κύρος του Εμπορικού
Σήματος ή υπόκειται σε προσφυγή ασφαλιστικών
μέτρων ή άλλη προσφυγή αρχή επιβολής του
νόμου. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου το
ΣΜ έχει παραβιάσει Νομικά Δικαιώματα
Ιδιοκτησίας
Ζωικού
Κεφαλαίου
ή
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών.

12.3

On termination of this Agreement the
right of CP to use the GLOBALG.A.P.
Claim including the Trademark, GGN,
LGN, CoC Number or the QR Code
Logo terminates with immediate effect.

12.3

Κατά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας, το
δικαίωμα του ΣΜ στη χρήση του Ισχυρισμού
GLOBALG.A.P.
συμπεριλαμβανομένων
του
Εμπορικού Σήματος, του GGN, του LGN, του
Αριθμού CoC ή του Λογότυπου Κωδικού QR
παύει αυτομάτων.

12.4

This Agreement ends
without prior notice if:

12.4

Η παρούσα Συμφωνία λήγει αυτομάτως χωρίς
προειδοποίηση, Αν:

automatically



the Trademark, GGN, LGN, CoC or the
QR Code Logo is cancelled and/or



with termination of the License and
Certification Agreement between CP’s
CB/VB and GLOBALG.A.P.



το Εμπορικό Σήμα, ο GGN, ο LGN, ο Αριθμός
CoC ή το Λογότυπο Κωδικού QR ακυρωθεί
και/ή



Η Συμφωνία Άδειας και Πιστοποίησης μεταξύ
του ΦΠ/ΦΕ του ΣΜ και της GLOBALG.A.P.
λήξει.

12.5

In the event of clause 12.4 second
insert, CB/VB is obliged to provide CP
with all information and undertake all
action necessary to facilitate the transfer
of this Agreement with CP to a new
CB/VB.

12.5

Αν συμβεί η δεύτερη περίπτωση του όρου 12.4, ο
ΦΠ/ΦΕ υποχρεούται να ενημερώσει πλήρως το
ΣΜ και να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να διευκολύνει τη μεταβίβαση της
παρούσας Συμφωνίας του ΣΜ με νέο ΦΠ/ΦΕ.

13.

PARTS

13.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

13.1

Τα έγγραφα του Συστήματος GLOBALG.A.P. στις
πιο πρόσφατες εκδόσεις τους (είναι διαθέσιμα στη
http://www.globalgap.org), οι Εθνικές Οδηγίες
Επεξήγησης και οι ΕΤΛΕ και άλλα σχετικά
έγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας
Συμφωνίας.
Οι
αλλαγές
ή
τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών αποτελούν
τμήμα της παρούσας Συμφωνίας, υπό την
προϋπόθεση το ΣΜ να μη φέρει αντίρρηση για μια
συγκεκριμένη αλλαγή/ τροποποίηση εντός δύο (2)
εβδομάδων από την κοινοποίησή της στην
ιστοσελίδα
http://www.globalgap.org.
ή
με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Σε
περίπτωση αντίρρησης, και τα δύο Μέρη

AND ALTERATIONS

/

AMENDMENTS

OF THIS AGREEMENT

13.1

The GLOBALG.A.P. System documents
in its most recent versions (available at
http://www.globalgap.org),
National
Interpretation Guidelines, and AMCs and
other relevant documents form an
integral part of this Agreement.
Alterations or amendments of these
documents are part of this Agreement
provided CP does not object to a specific
alteration or amendment within two (2)
weeks after the alteration or amendment
has
been
made
public
on
http://www.globalgap.org or in any other
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appropriate manner. In the event of
objection both Parties are entitled
terminate this Agreement within two
weeks after receipt of the objection
CP.

an
to
(2)
by

δικαιούνται να λήξουν την παρούσα Συμφωνία
εντός δύο (2) εβδομάδων μετά την παραλαβή της
αντίρρησης από το ΣΜ.

13.2

CP shall without delay transform or
implement
the
alterations
or
amendments, which are part of this
Agreement.

13.2

Το ΣΜ πρέπει χωρίς καθυστέρηση να μετατρέψει
ή να εφαρμόσει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που
είναι μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

14.

GOVERNING LAW AND ARBITRATION

14.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

14.1

This Agreement shall exclusively be
subject to German law.

14.1

Η Συμφωνία αυτή υπόκειται αποκλειστικά στο
γερμανικό δίκαιο.

14.2

All disputes arising in connection with
this Agreement or its validity shall be
finally settled in accordance with the
Arbitration Rules of the German
Institution of Arbitration (DIS) without
recourse to the ordinary courts of law.
The number of arbitrators is three (3).
The place of arbitration is Frankfurt am
Main, Germany and the language of the
arbitration proceedings shall be English.

14.2

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με
την παρούσα Συμφωνία ή την εγκυρότητα της
επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τους Κανόνες
Διαιτησίας του γερμανικού Ιδρύματος Διαιτησίας
(DIS) χωρίς προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια. Ο
αριθμός των διαιτητών είναι τρεις (3). Ο τόπος
διαιτησίας είναι η Φρανκφούρτη, Γερμανία και η
γλώσσα που ορίζεται κατά τις διαδικασίες
διαιτησίας είναι η αγγλική.

15.

CONFIDENTIALITY

15.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

15.1

CB/VB
shall
make
appropriate
arrangements
to
safeguard
the
confidentiality
of
the
information
obtained or created during the
performance of certification/verification
activities at all levels of its structure,
including committees and external
bodies or individuals acting on behalf of
CB/VB.

15.1

Ο ΦΠ/ΦΕ θα λάβει όλα τα κατάλληλη μέτρα για να
προστατεύσει το απόρρητο των πληροφοριών
που λαμβάνονται ή δημιουργούνται κατά την
απόδοση
των
δραστηριοτήτων
της
πιστοποίησης/επιβεβαώσης σε όλα τα επίπεδα
της δομής της, συμπεριλαμβανομένων των
επιτροπών εξωτερικών φορέων ή ατόμων που
ενεργούν εκ μέρους της ΦΠ/ΦΕ.

CB/VB shall inform all involved parties
including CP and/or their members, in
advance, of the information it intends to
place in the public domain. All other
information, except for information that is
made
publicly
accessible
by
GLOBALG.A.P. are to be considered
confidential.

15.2

Ο ΦΠ/ΦΕ θα ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη, συμπεριλαμβανομένων του ΣΜ και/ή άλλων
μελών, νωρίτερα, για όλες τις πληροφορίες που
πρόκειται να εκδώσει δημόσια. Όλες οι άλλες
πληροφορίες, εκτός από τις πληροφορίες που
είναι
δημόσια
προσβάσιμες
από
τη
GLOBALG.A.P., θεωρούνται απόρρητες.

15.3

CB/VB shall not disclose information
about a particular CP or individual to a
third party without the prior written
consent of CP concerned, unless
required in this Agreement.

15.3

Ο ΦΠ/ΦΕ δεν θα γνωστοποιήσει πληροφορίες για
ένα συγκεκριμένο ΣΜ ή άτομο σε τρίτους χωρίς τη
λήψη γραπτής συγκατάθεσης το ΣΜ που αφορά,
εκτός και αν απαιτείται από την παρούσα
Συμφωνία.

15.4

Where confidential information is made
available to other bodies (such as ABs,
AMC owners) CB/VB shall inform CP
and GLOBALG.A.P. accordingly.

15.4

Όταν απόρρητες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες
σε άλλους φορείς (όπως, ΦΔ, ιδιοκτήτες ΕΤΛΕ), ο
ΦΠ/ΦΕ πρέπει να ενημερώσει το ΣΜ κα τη
GLOBALG.A.P. ανάλογα.

15.2
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16.

DATA PROTECTION

16.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16.1

The Parties agree to comply at all times
with the provisions and obligations in
accordance
with
Data
Protection
Regulations.

16.1

Τα Μέρη συμφωνούν ότι συμμορφώνονται πάντα
με τις διατάξεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με
τους Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων.

16.2

All Personal Data collected, processed
or used shall only be used for the
purposes of this Agreement and shall
not be further processed or disclosed
without the Data Subject’s prior consent.

16.2

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται,
επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούνται μπορούν να
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της
παρούσας Συμφωνίας και δεν θα γίνουν
αντικείμενο
περαιτέρω
επεξεργασίας
ή
γνωστοποίησης χωρίς τη συγκατάθεση του
Ενδιαφερόμενου Προσώπου.

16.3

In the event of collecting, processing and
using CP employee’s personal data the
employee’s prior consent is required. A
consent given by the employee shall be
effective only if based on the Data
Subject’s free decision. Therefore, CP
shall ensure that the given consent is
based on the Data Subject’s free
decision. It is strictly prohibited to exert
any pressure on the employee with
regard to the employee’s consent.

16.3

Σε περίπτωση συλλογής, επεξεργασίας και
χρήσης των προσωπικών δεδομένων του
υπαλλήλου του ΣΜ, η εκ των προτέρων
συγκατάθεση του υπαλλήλου απαιτείται. Μια
συγκατάθεση που δόθηκε από τον υπάλληλο
ισχύει μόνο αν βασίζεται στην ελεύθερη απόφαση
του Ενδιαφερόμενου Προσώπου. Οπότε, το ΣΜ
πρέπει να διαβεβαιώσει ότι η συγκατάθεση που
δόθηκε βασίζεται στην ελεύθερη απόφαση του
Ενδιαφερόμενου
Προσώπου.
Απαγορεύεται
αυστηρώς να ασκηθεί οποιαδήποτε πίεση σε έναν
υπάλληλο σχετικά με τη συγκατάθεση του
υπαλλήλου.

16.4

CP shall grant full details and copies of
CP
employee’s
consent
to
GLOBALG.A.P. prior to the Integrity
Assessment mentioned under clause 7.

16.4

Το ΣΜ θα παρέχει πλήρεις λεπτομέρειες και
αντίγραφα της συγκατάθεσης του υπαλλήλου του
ΣΜ στη GLOBALG.A.P., πριν την Αξιολόγηση
Ακεραιότητας, όπως αναφέρεται στον όρο 7.

16.5

CP is only entitled to deliver CP
employee’s Personal Data, which is
subject to this Agreement in the event
the employee submitted a prior consent,
which complies with the Data Protection
Regulations.

16.5

Το ΣΜ έχει μόνο το δικαίωμα να παραδώσει τα
Προσωπικά Δεδομένα του υπαλλήλου του ΣΜ, το
οποίο υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία σε
περίπτωση που ο
υπάλληλος κατέθεσε
προηγούμενη
συγκατάθεση
η
οποία
συμμορφώνεται
με
τους
Κανονισμούς
Προστασίας Δεδομένων.

16.6

In the event when less than 20 % of
valid prior employee’s consents were
submitted, CP shall aliasing every
employee’s Personal Data with regard to
the Integrity Assessment mentioned in
clause 7.

16.6

Σε περίπτωση που λιγότερο από το 20% των
προηγούμενων ισχυόντων συγκαταθέσεων του
υπαλλήλου έχουν κατατεθεί, το ΣΜ θα
παραποιήσει οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα
του υπαλλήλου σε σχέση με την Αξιολόγηση
Ακεραιότητας που αναφέρεται στον όρο 7.

16.7

CP shall refrain from delivering any
information to CB/VB, which leads or
might lead to a re-identification of the
Data Subject.

16.7

Το ΣΜ θα πρέπει να απέχει από την παράδοση
οποιαδήποτε πληροφορίας στον ΦΠ/ΦΕ, που
οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα
ταυτοποίηση του Ενδιαφερόμενου Προσώπου.

16.8

In the event of termination of this
Agreement CB/VB shall, when directed
to do so by CP, erase all Personal Data
provided by CP and all copies of any
part of the information and shall instruct

16.8

Σε περίπτωση λύσης της παρούσας Συμφωνία, ο
ΦΠ/ΦΔ , όταν του δοθεί οδηγία από το ΣΜ, θα
πρέπει να διαγράψει όλα τα Προσωπικά
Δεδομένα που παρέχονται από το ΣΜ και όλα τα
αντίγραφα ή άλλα μέρη των πληροφοριών και να
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all its agents and subcontractors to do
so. This does not apply to those
Personal Data which are subject to legal
retention periods.

δώσει οδηγίες σε όλους τους αντιπροσώπους και
τους υπεργολάβους να πράξουν αυτό. Αυτό δεν
ισχύσει σε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα που
υπόκεινται σε νομικές περιόδους διατήρησης.

16.9

Without prejudice to the other provisions
of this Agreement, the Parties shall take
all reasonable precautions to preserve
the integrity and prevent any corruption
or loss, damage or destructions of the
Personal Data, which are subject to this
Agreement.

16.9

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της
παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα αναλάβουν
όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της
ακεραιότητας και την αποφυγή κάθε αλλοίωσης ή
απώλειας,
βλάβης
ή
καταστροφής
των
Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται στην
παρούσα Συμφωνία.

16.10

CP shall take all reasonable steps to
ensure that all its agents and sub
contractors comply with all the
provisions set out under this clause
whenever they are collecting, processing
and using Personal Date as part of this
Agreement.

16.10

Το ΣΜ θα κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για να
διαβεβαιώσει ότι όλοι οι αντιπρόσωποι και
υπεργολάβοι του συμμορφώνονται με όλες τις
διατάξεις που καθορίζονται σε αυτόν τον όρο,
οποτεδήποτε συλλέγουν, επεξεργάζονται ή
χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα, ως μέρος
της παρούσας Συμφωνίας.

17.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

17.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1

This Agreement and all applicable
documents and Annexes mentioned in it
set out the entire Agreement and
understanding between the Parties
relating to the subjects addressed herein
and supersedes all other verbal or
written agreements, previously made
between the Parties. Amendments to
this Agreement are to be made in writing
signed by a duly authorized officer of
CB/VB.
The
requirement
that
amendments may only be made by
written agreement may be dispensed
with only by written agreement.

17.1

Η παρούσα Συμφωνία και όλα τα εφαρμόσιμα
έγγραφα και τα παραρτήματα που αναφέρονται σ’
αυτή περιγράφει εκτενώς ολόκληρη τη Συμφωνία
και τη συνεννόηση μεταξύ των Μερών σχετικά με
θέματα που αγορεύονται στο σημείο αυτό και
αντικαθιστούν όλες τις άλλες προφορικές ή
γραπτές συμφωνίες που έγιναν προηγουμένως
ανάμεσα στα Μέρη. Τροποποιήσεις στην
παρούσα Συμφωνία γίνονται γραπτώς και φέρουν
την υπογραφή ενός αρμόδιου εξουσιοδοτημένου
υπάλληλου του ΦΠ/ΦΕ.
Η απαίτηση ότι
τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μόνο με
γραπτή συμφωνία μπορεί να εξαιρεθεί μόνο με
γραπτή συμφωνία.

17.2

If any of the provisions of this Agreement
are unenforceable or invalid for any
reason whatever, such unenforceability
or invalidity does not affect this
Agreement as a whole. In such event,
the Agreement is to be interpreted as to
achieve the intended purpose of the
unenforceable provision. The same
applies if, during the course of the
execution of this Agreement, an
omission requiring rectification arises.

17.2

Αν κάποιοι από τους όρους της παρούσας
Συμφωνίας δεν είναι δυνατό να επιβληθούν ή
είναι άκυροι για οποιοδήποτε λόγο, αυτή η
αδυναμία επιβολής ή η ακυρότητα δεν θα
επηρεάσει την παρούσα Συμφωνία στο σύνολό
της. Σε τέτοια περίπτωση, η Συμφωνία θα
ερμηνευτεί
σαν
να
έχει
επιτευχθεί
ο
προτεινόμενος σκοπός του μη επιβλητού όρου.
Το ίδιο ισχύει αν, κατά τη διάρκεια της πορείας
της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας,
προκύψει μία παράλειψη που απαιτεί διόρθωση.
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18.

This Agreement covers the following standards, scopes and sub-scopes within the
GLOBALG.A.P. System.
Αυτή η Συμφωνία καλύπτει τα παρακάτω πρότυπα, πεδία εφαρμογής και υπό-πεδία
στο Σύστημα GLOBALG.A.P.

The scope of the Licensed Services:
Το πεδίο εφαρμογής των Εγκεκριμένων Υπηρεσιών:
STANDARDS

SCOPE

SUB-SCOPE

Date effective from:

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ημερομηνία
ισχύος:

Crops Base
Βάση καλλιέργειας

Fruit & Vegetables
Φρούτα & Λαχανικά

Integrated Farm
Assurance
Ολοκληρωμένη
Διασφάλιση
Φάρμας

Flowers & Ornamentals
Λουλούδια & διακοσμητικά
φυτά
Combinable Crops
Σχεδιασμένες Καλλιέργειες
Green Coffee
Πράσινος καφές
Tea
Τσάι
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Livestock Base
Βάση ζωοτροφών

Plant Propagation Material
Πολλαπλασιαστικό
Υλικό
Φυτών
Ruminants: Cattle & Sheep/
Calf & Young Beef, Dairy
Μηρυκαστικά:
Βοοειδή &
Πρόβατα/
Μόσχοι & μικρά βοοειδή,
Γαλακτοκομικά
Pigs
Χοίροι
Poultry/Turkey
Πουλερικά/Γαλοπούλες

Aquaculture Base
Βάση
Υδατοκαλλιέργειας

Finfish
Ιχθύες με πτερύγια
Crustaceans
Μαλακόστρακα

Chain of Custody
Αλυσίδα
Φύλαξης
Compound Feed
Manufacturing
Παρασκευή Σύνθετων
Ζωοτροφών

Molluscs
Μαλάκια
-

-
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Plant Propagation
Material
Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Φυτών
Livestock Base
Transport
Βάση ζωοτροφών
Μεταφορά
Produce Safety
Standard

-

-

Crops Base
Βάση καλλιέργειας

Fruit & Vegetables
Φρούτα & Λαχανικά

Harmonized
Produce Safety
Standard
Εναρμονισμένο
Πρότυπο
Ασφάλειας
Παραγωγής

Crops Base
Βάση καλλιέργειας

Fruit & Vegetables
Φρούτα & Λαχανικά

localg.a.p.

Type:
Τύπος:

Add-On

Type: (e.g. GRASP)
Τύπος:
(π.χ.
GRASP)

Πρότυπο
Ασφάλειας
Παραγωγής

Approved Modified Checklist
Εγκεκριμένη Τροποποιημένη Λίστα
Ελέγχου

Name:
Επωνυμία:
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Others:
Άλλα:
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Annexes:
1. The GLOBALG.A.P. trademark (available on request).
2. General Regulations or General Rules including the Paper Certificate Template and Data
Access Rules of the applicable scope of the Licensed Services. For the most recent version
please refer to GLOBALG.A.P.’s website (http://www.globalgap.org).
3. Control Points and Compliance Criteria and Checklist. For the most recent version please
refer to GLOBALG.A.P.’s website (http://www.globalgap.org).
4. National Interpretation Guidelines and AMC’s for application and interpretation in their most
recent versions (will be submitted as they become available or in the case of AMC, CB has
the written approval of the AMC owner to operate the AMC). For the most recent version of
National Interpretation Guidelines please refer to GLOBALG.A.P.’s website
(http://www.globalgap.org). For the most recent version of the AMC please contact the owner
of the respective AMC.
5. General GLOBALG.A.P. fee table in its most recent version. For the most recent version
please refer to GLOBALG.A.P. website (http://www.globalgap.org).

Παραρτήματα:
1. Το εμπορικό σήμα της GLOBALG.A.P. (διατίθεται κατόπιν αίτησης).

2. Γενικοί Κανονισμοί ή Γενικοί Κανόνες συμπεριλαμβανομένων του Προτύπου Έντυπης
Πιστοποίησης και οι Κανόνες Πρόσβασης Δεδομένων του πεδίου εφαρμογής των
Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της
GLOBALG.A.P. (http://www.globalgap.org).

3. Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης και Λίστα Ελέγχου. Για την πιο πρόσφατη
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έκδοση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της GLOBALG.A.P. (http://www.globalgap.org).

4. Εθνικές Οδηγίες Επεξήγησης και ΕΤΛΕ για αίτηση και επεξήγηση στις πιο πρόσφατες

εκδόσεις τους (θα κατατίθενται όταν θα είναι διαθέσιμες ή στην περίπτωση ΕΤΛΕ, ο ΦΠ έχει
τη γραπτή έγκριση του ιδιόκτητη της ΕΤΛΕ να λειτουργήσει την ΕΤΛΕ). Για την πιο πρόσφατη
έκδοση των Εθνικών Οδηγιών Επεξήγησης, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της GLOBALG.A.P.
(http://www.globalgap.org). Για την πιο πρόσφατη έκδοσης της ΕΤΛΕ, επικοινωνήστε με τον
ιδιοκτήτη της ανάλογης ΕΤΛΕ.

5. Ο γενικός πίνακας τελών της GLOBALG.A.P. στην πιο πρόσφατη έκδοσή του. Για την πιο
πρόσφατη
έκδοση,
ανατρέξτε
στην
ιστοσελίδα
της
GLOBALG.A.P.
(http://www.globalgap.org).
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In Witness whereof, the Parties have executed this Agreement as of the Effective Date.
Σε πίστωση των ανωτέρω, τα Μέρη έχουν εκτελέσει αυτήν τη Συμφωνία από την Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος.
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Effective Date/ Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: ________________________, 20__

Certification/Verification Body
Φορέας Πιστοποίησης/Επιβεβαίωσης

Contracting Party
Συμβαλλόμενο Μέρος

_______________________________
Signature of Authorized Representative
Υπογραφή του Εξουσιοδοτημένου
Αντιπροσώπου

_______________________________
Signature of Authorized Representative
Υπογραφή του Εξουσιοδοτημένου
Αντιπροσώπου

_______________________________
Date Signed
Ημερομηνία υπογραφής

_______________________________
Date Signed
Ημερομηνία υπογραφής

_______________________________
Place Signed
Τόπος υπογραφής

_______________________________
Place Signed
Τόπος υπογραφής

_______________________________
Company Seal/stamp (Optional)
Σφραγίδα εταιρίας (προαιρετικό)

_______________________________
Company Seal/Stamp (Optional)
Σφραγίδα εταιρίας (προαιρετικό)

This Agreement is made in the English language. For the avoidance of doubt, the English
language version of this Agreement shall prevail over any translation of this Agreement.
Η Συμφωνία αυτή έγινε στην αγγλική γλώσσα. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αγγλική έκδοση
αυτής της Συμφωνίας υπερισχύει οποιασδήποτε μετάφρασης αυτής της Συμφωνίας.
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