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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(πρότυπα της σειράς AGRO 2)

ΓΕΝΙΚΑ
AGRO 2-1, 2-2
Για να είναι δυνατή η πιστοποίηση, η Γεωργική Εκμετάλλευση θα πρέπει:
 Να έχει οντότητα: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), με ή χωρίς νομική προσωπικότητα,
επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή
στον δημόσιο τομέα) και να δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων ή
εμπορία γεωργικών προϊόντων.
AGRO 2-3
Το πρότυπο AGRO 2-3, αφορά προϊόντα μη μεταποιημένα (όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.7 του προτύπου
AGRO 2-3).
Πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου είναι εφικτή για:
A. Επιχειρήσεις που τυποποιούν/συσκευάζουν προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχουν παραχθεί
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 είτε:
 για λογαριασμό τους (προϊόντα ιδιωτικής τους ετικέτας),
 για λογαριασμό πιστοποιημένων (για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση) γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως
υπεργολαβία (διαδικασίες φασόν),
 για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων που διακινούν/εμπορεύονται πιστοποιημένα προϊόντα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ως υπεργολαβία (διαδικασίες φασόν).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και επιχειρήσεις που ανασυσκευάζουν συσκευασμένα
προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
B. Επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας) τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2
AGRO 2-4
Το πρότυπο AGRO 2-4, αφορά δραστηριότητες εκκόκκισης ή και διάθεσης στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2, προκειμένου
να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητά του.
Πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου είναι εφικτή για:
A. Επιχειρήσεις που τυποποιούν/συσκευάζουν προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχουν παραχθεί
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 είτε:
 για λογαριασμό τους (προϊόντα ιδιωτικής τους ετικέτας),
 για λογαριασμό πιστοποιημένων (για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση) γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως
υπεργολαβία (διαδικασίες φασόν),
 για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων που διακινούν/εμπορεύονται πιστοποιημένα προϊόντα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ως υπεργολαβία (διαδικασίες φασόν).
B. Επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας) τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ


Η Q-CERT ενημερώνει τη σχετική βάση δεδομένων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στοιχεία που αφορούν στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις / επιχειρήσεις που πιστοποιεί κατά τα πρότυπα AGRO 2-1, 2-2, AGRO 2-3 & AGRO
2-4 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της βάσης αυτής



H Q-CERT επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές / κανονιστικές
ρυθμίσεις για τους σκοπούς της διαδικασίας επιθεώρησης και τηρεί αρχείο το οποίο είναι διαθέσιμο στον
πελάτη και στις αρμόδιες αρχές (πχ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ε.ΣΥ.Δ), με διάρκεια όπως αυτή καθορίζεται από την
εκάστοτε νομοθεσία / κανονισμό. Με το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας τήρησης του ως άνω αρχείου,
η Q-CERT δεσμεύεται να προβαίνει στην καταστροφή του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
AGRO 2-1, 2-2
Η Γεωργική Εκμετάλλευση θα πρέπει:
 Να υποβάλει την αίτηση μέσω της πλατφόρμας i-AGRO πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.
Προσοχή: 1) Αποδεκτό χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης, ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός
μήνα, από την ημερομηνία αναφοράς για την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου ανά
καλλιέργεια, εφόσον αυτό προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).
2) Απαγορεύεται η είσοδος νέων μελών-παραγωγών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση σε
χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου.
 Να εφαρμόζει και να τηρεί σχετικά αρχεία για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση, όπως περιγράφεται στα
πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 και στη σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO2-1 & 2-2, για τουλάχιστον μια
πλήρη και ενιαία καλλιεργητική περίοδο (όπως ορίζεται στην παρ. 2.15 του προτύπου AGRO 2-1)
 Να διαθέτει Επιβλέποντα-Γεωργικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.4 και 4.4.1
του προτύπου AGRO 2-1.
 Να έχει διενεργήσει μία πλήρη εσωτερική Επιθεώρηση.
 Να έχει διεξάγει τουλάχιστον μία πλήρη ανασκόπηση από τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 Να διασφαλίζει πως οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση, εφαρμόζουν τις
απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2-1/2-2 στο σύνολο των αγροτεμαχίων για τα προϊόντα του πεδίου
πιστοποίησης.
Σημαντικό: Η γεωργική εκμετάλλευση (όπως ορίζεται στην παρ. 2.2 του AGRO 2-1) που επιθυμεί να πιστοποιηθεί
για την παραγωγή προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης πρέπει να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις και των δύο προτύπων AGRO 2-1 και 2-2. Πιστοποίηση ως προς ένα από τα δύο πρότυπα
δεν νοείται.
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AGRO 2-3 & AGRO 2-4
Η επιχείρηση θα πρέπει:
 Να υποβάλει την αίτηση μέσω της πλατφόρμας I-AGRO καθώς και το έντυπο F-2503 (Προφίλ Πελάτη).
 Να εφαρμόζει και να τηρεί σχετικά αρχεία για τα προϊόντα Ολοκληρωμένη Διαχείριση, όπως περιγράφεται
στα πρότυπα AGRO 2-3 ή AGRO 2-4.
 Να έχει διενεργήσει μία πλήρη εσωτερική Επιθεώρηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Η Q-CERT μετά την ανασκόπηση της αίτησης θα:
 Επικοινωνήσει με τη Γεωργική Εκμετάλλευση / Επιχείρηση για να την ενημερώσει εάν η αίτηση έγινε
αποδεκτή ή όχι (και για τους λόγους εάν υπάρχει άρνηση από τη μεριά της Q-CERT).
Σημείωση: τα βήματα που ακολουθούν αφορούν την περίπτωση που η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή.
 Καθορίσει την / τις ημερομηνία / νίες επιθεώρησης και θα ενημερώσει την εφαρμογή i-AGRO
 Καθορίσει την ομάδα επιθεώρησης και ο επικεφαλής επιθεωρητής θα ετοιμάσει και θα αποστείλει το
πρόγραμμα επιθεώρησης (F-3115). Αποδοχή του προγράμματος από τον πελάτη σημαίνει ότι αποδέχεται
και την ομάδα επιθεώρησης.
 Με την αποδοχή της ομάδας επιθεώρησης, το αρμόδιο προσωπικό θα ενημερώσει την εφαρμογή i-AGRO.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
AGRO 2-1, 2-2
Η επιθεώρηση αξιολόγησης θα πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και
οπωσδήποτε κατά το στάδιο της συγκομιδής κάθε καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στο πεδίο πιστοποίησης της
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης η Q-CERT:
 Θα ελέγχει την τήρηση όλων των απαιτήσεων όπως αυτές καθορίζονται από τα πρότυπα και τη σχετική προς
αυτά οδηγία (Κατευθυντήρια Οδηγία για την Πιστοποίηση ως προς τα Πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2) καθώς και
οποιονδήποτε επιπλέον απαιτήσεων έχει καθορίσει η Γεωργική Εκμετάλλευση με σκοπό τη αποτελεσματική
διαχείριση του συστήματος που εφαρμόζει.
 Θα ελέγχει κατ’ ελάχιστον την τετραγωνική ρίζα των ενταγμένων στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση
παραγωγών της γεωργικής εκμετάλλευσης, για κάθε καλλιέργεια του πεδίου πιστοποίησης (εξαιρούνται οι
καλλιέργειες του ιδίου είδους π.χ. ροδάκινα, νεκταρίνια). Ο έλεγχος αυτός θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
 έλεγχο τήρησης αρχείων παραγωγού,
 καταγραφών στα ημερολόγια αγρού,
 προσωπική συνέντευξη με τους παραγωγούς, καθώς και
 επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεμάχια του 30% του ανωτέρω δείγματος των παραγωγών και όχι σε
αγροτεμάχια λιγότερων από 3 παραγωγούς (π.χ. σε γεωργική εκμετάλλευση με 900 παραγωγούς,
πρέπει να ελεγχθούν √900=30 παραγωγοί, με επιτόπιο έλεγχο σε αγροτεμάχια των 30x30%=9
παραγωγών)
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 Θα προβαίνει, τόσο σε έλεγχο παραστατικών αγοράς προϊόντων λίπανσης, φυτοπροστασίας και
πολλαπλασιαστικού υλικού ως μέσο τεκμηρίωσης της εφαρμογής τους, όσο και σε έλεγχο παραστατικών
στοιχείων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προκειμένου να τεκμηριώνει
την τήρηση αρχείου που αφορά στο ισοζύγιο παραγωγής προϊόντων.
 Θα ελέγχει την ορθή χρήση ενδείξεων που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση ή/και διαφήμιση των
προϊόντων.
 Θα ελέγχει την τήρηση ισοζυγίου παραγωγής και πώλησης προϊόντων στην περίπτωση που η γεωργική
εκμετάλλευση ή παραγωγοί-μέλη της εμπορεύονται προϊόντα των καλλιεργειών του Πεδίου Πιστοποίησης
ως μη πιστοποιημένα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και χωρίς καμία αναφορά στην εν λόγω
πιστοποίηση.
 Θα ελέγχει την τήρηση της υποχρέωσης που έχει η Γ.Ε. να αναρτά στην πλατφόρμα i-AGRO τα
αποτελέσματα αναλύσεων ως οφείλει, (σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) εντός
του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.
AGRO 2-3
Η επιθεώρηση αξιολόγησης θα πραγματοποιείται στην επιχείρηση κατά την χρονική περίοδο παραγωγικών
δραστηριοτήτων που αφορούν τουλάχιστον σε ένα από τα προϊόντα (εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει
περισσότερα του ενός προϊόντα) του Πεδίου Πιστοποίησης.
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης η Q-CERT θα:
 Ελέγχει την τήρηση όλων των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2-3 και της σχετικής προς αυτό οδηγίας
(Κατευθυντήρια Οδηγία για την Πιστοποίηση ως προς το Πρότυπο AGRO 2-3) καθώς και οποιονδήποτε
επιπλέον απαιτήσεων έχει καθορίσει η επιχείρηση με σκοπό τη αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος
που εφαρμόζει.
 Ελέγχει τις μονάδες ή εγκαταστάσεις που εμπλέκονται με διαδικασίες σχετικές με το Πεδίο Πιστοποίησης
(σε επίπεδο υπεργολαβίας ή μη).
 Ελέγχει παραστατικά στοιχείων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
προκειμένου να τεκμηριώνει την τήρηση αρχείου που αφορά στο ισοζύγιο παραγωγής προϊόντων.
 Ελέγχει ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ορθή χρήση του Πιστοποιητικού, του
Σήματος και των ενδείξεων που αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση.
 Επιθεώρηση Επέκτασης: Σε περίπτωση όπου η επιχείρηση αιτηθεί επέκταση υφιστάμενου Πεδίου
Πιστοποίησης, καλείται να ενημερώσει την Q-CERT σχετικά με τις δραστηριότητες που θα αφορούν τα νέα
προϊόντα. Η Q-CERT, θα προβεί σε αξιολόγηση των δεδομένων που υποβάλλονται, ώστε να αποφασίσει εάν
απαιτείται επιτόπιος έλεγχος ή όχι, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Επιχείρησης, ώστε να προβεί
σε επέκταση του πεδίου πιστοποίησης.
AGRO 2-4
Η επιθεώρηση αξιολόγησης θα πραγματοποιείται στην επιχείρηση κατά την χρονική περίοδο παραγωγικών
δραστηριοτήτων που αφορούν στα προϊόντα του Πεδίου Πιστοποίησης.
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης η Q-CERT θα:
 Ελέγχει την τήρηση όλων των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2-4 και της σχετικής προς αυτό οδηγίας
(Κατευθυντήρια Οδηγία για την Πιστοποίηση ως προς το Πρότυπο AGRO 2-4) καθώς και οποιονδήποτε
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επιπλέον απαιτήσεων έχει καθορίσει η επιχείρηση με σκοπό τη αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος
που εφαρμόζει.
 Ελέγχει τις μονάδες ή εγκαταστάσεις που εμπλέκονται με διαδικασίες σχετικές με το Πεδίο Πιστοποίησης
(σε επίπεδο υπεργολαβίας ή μη).
 Ελέγχει παραστατικά στοιχείων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
προκειμένου να τεκμηριώνει την τήρηση αρχείου που αφορά στο ισοζύγιο παραγωγής προϊόντων.
 Ελέγχει ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ορθή χρήση του Πιστοποιητικού, του
Σήματος και των ενδείξεων που αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Η Q-CERT βάσει της σχετικής διαδικασίας ανάλυσης ρίσκου που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των προτύπων και των σχετικών προς αυτών κατευθυντήριων οδηγιών θα διενεργεί έκτακτες ή και
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις / Επιχειρήσεις (ανάλογα με το πρότυπο) προκειμένου
να διασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των απαιτήσεων και οι οποίες θα επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα της
εφαρμογής της διαδικασίας αυτής.
Για το πρότυπο AGRO 2-1, 2-2:






Θα πραγματοποιεί πέραν των προγραμματισμένων Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης/ Επιτήρησης και
αιφνιδιαστικές ή έκτακτες Επιθεωρήσεις στο 10% τουλάχιστον των πιστοποιημένων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ετησίως (ημερολογιακό έτος) (στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο), και
οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, καταγγελιών ή όταν το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να
διαπιστώνει τη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 και της σχετικής προς αυτό
Οδηγίας. Στην περίπτωση δέκα (10) ή λιγότερων πιστοποιημένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η Q-CERT
υποχρεούται να διεξάγει αιφνιδιαστική ή έκτακτη Επιθεώρηση τουλάχιστον σε μία (1) γεωργική
εκμετάλλευση.
Θα διενεργεί Επιθεωρήσεις Επιτήρησης (εντός της διάρκειας ισχύος του Πιστοποιητικού) εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες παρακολούθησης της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
ευρήματα προηγούμενων Επιθεωρήσεων ή άλλα ευρήματα ή υπόνοιες.
Βάσει της σχετικής διαδικασίας ανάλυσης ρίσκου και η οποία αξιολογεί κατ’ ελάχιστο την επικινδυνότητα,
το μέγεθος, την τοποθεσία της γεωργικής εκμετάλλευσης, το είδος της καλλιέργειας και το ιστορικό μη
συμμορφώσεων, καθώς και τυχόν σχετικές καταγγελίες διενεργεί ετησίως (ημερολογιακό έτος), θα
πραγματοποιεί δειγματοληψίες προϊόντων για την εργαστηριακή ανάλυση της τήρησης των ανώτατων
ορίων υπολειμμάτων ΦΠΠ ή της ύπαρξης μη εγκεκριμένων ΦΠΠ (επιπλέον των αναλύσεων που
πραγματοποιεί η ίδια η γεωργική εκμετάλλευση) σε ποσοστό 2% επί των συμβεβλημένων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (και όχι λιγότερη από μία (1) ανάλυση) βάσει τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας.

Για τα πρότυπα AGRO 2-3 & AGRO 2-4


Θα πραγματοποιεί πέραν των προγραμματισμένων Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης/ Επιτήρησης και
αιφνιδιαστικές ή έκτακτες Επιθεωρήσεις στο 10% τουλάχιστον των επιχειρήσεων που πιστοποιεί, και
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οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, καταγγελιών ή/και μετά από ενημέρωση από τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» ή άλλες αρχές ελέγχου κατά τη διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητάς
τους ή όταν το κρίνει απαραίτητο, προ-κειμένου να διαπιστώνει τη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων των
προτύπων και των σχετικών προς αυτά κατευθυντήριων οδηγιών.
Θα διενεργεί Επιθεωρήσεις Επιτήρησης (εντός της διάρκειας ισχύος του Πιστοποιητικού) εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες παρακολούθησης της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
ευρήματα προηγούμενων Επιθεωρήσεων ή άλλα ευρήματα ή υπόνοιες.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα:
1. Συμμόρφωση
2. Μη Συμμόρφωση βαρύτητας 2:
Μη ικανοποίηση μίας απαίτησης χωρίς αντίκτυπο στην ασφάλεια ή / και την ποιότητα του προϊόντος, στους
κανόνες της υγιεινής και την περιβαλλοντική συμπεριφορά του του οργανισμού. Δεν επηρεάζει την
ικανότητα του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην επίτευξη των σκοπούμενων αποτελεσμάτων.
Το πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών από τον Οργανισμό θα πρέπει να κατατεθεί στον Επικεφαλής Επιθεωρητή
της Q-CERT και να γίνουν αποδεκτές, εντός εικοσιοκτώ (28) ημερών. Επιπλέον, υποβολή αντικειμενικών
αποδείξεων πρέπει να γίνει πριν την έκδοση πιστοποιητικού εφόσον το ποσοστό συμμόρφωσης είναι <95%
στα εφαρμόσιμα σημεία βαρύτητας 2. Η υποβολή και ο έλεγχος αντικειμενικών αποδείξεων των
διορθωτικών ενεργειών πρέπει να γίνει σε αριθμό μη συμμορφώσεων ικανό ώστε να επιτευχθεί
συμμόρφωση ≥95%.
3. Μη Συμμόρφωση βαρύτητας 1:
Μη ικανοποίηση μίας απαίτησης με αντίκτυπο στην ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος, στους
κανόνες της υγιεινής και την περιβαλλοντική συμπεριφορά του οργανισμού και η οποία επηρεάζει την
ικανότητα του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην επίτευξη των σκοπούμενων αποτελεσμάτων, ή
μη ικανοποίηση μίας νομοθετικής απαίτησης. Το πλάνο των διορθωτικών ενέργειων και οι αντικειμενικές
αποδείξεις της εφαρμογής τους, θα πρέπει να αποσταλούν στην Q-CERT (εκτός και εάν η επαλήθευση της
ορθότητας των ενεργειών απαιτεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού) εντός εικοσιοκτώ (28)
ημερών. Στην περίπτωση που ο χρόνος εφαρμογής των ενεργειών υπερβεί το χρόνο αυτό τότε γίνεται
αρνητική εισήγηση για την έκδοση πιστοποιητικού.
Οι μη συμμορφώσεις (δευτερεύουσες ή κύριες) τεκμηριώνονται στο σχετικό έντυπο της Q-CERT και
παραδίδονται προς αποδοχή στην πελάτη. Η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και η αξιολόγηση των
προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών ή/και των αποδεικτικών στοιχείων εφαρμογής αυτών πραγματοποιείται
από τον Επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης σε συνεργασία (εάν είναι απαραίτητο) με τον επιθεωρητή /
ελεγκτή που ανίχνευση και κατέγραψε τη μη συμμόρφωση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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Έκθεση Επιθεώρησης
Με το τέλος της επιθεώρησης ο επικεφαλής επιθεωρητής θα ετοιμάσει μία έκθεση επιθεώρησης η οποία θα
είναι εμπιστευτική στην Q-CERT, στον επιθεωρημένο οργανισμό, στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ» και στο ΕΣΥΔ.
Απόφαση Πιστοποίησης
Το εντεταλμένο άτομο ή ομάδα της Q-CERT θα ελέγξει τα τεκμήρια της επιθεώρησης και θα αποφασίσει την
πιστοποίηση ή όχι του Οργανισμού (στη δεύτερη περίπτωση το άτομο αυτό σε συνεργασία με τον Επικεφαλής
Επιθεωρητή που πραγματοποίησε την επιθεώρηση και τον εκπρόσωπο του Οργανισμού θα προγραμματίσουν τις
απαιτούμενες επακόλουθες ενέργειες.
Στην επιχείρηση που διαπιστώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου και της σχετικής προς
αυτό Κατευθυντήριας Οδηγίας χορηγείται Πιστοποιητικό ενός (1) έτους ισχύος σύμφωνα με τον παρόν
Κανονισμό και εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων / Επιχειρήσεων που τηρεί
ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο της επίβλεψης των αναγνωρισμένων Φορέων.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΆΛΛΟ
ΦΟΡΕΑ
Αποχώρηση
Μια πιστοποιημένη για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργική Εκμετάλλευση /
Επιχείρηση, δύναται να αποχωρήσει από την Q-CERT, ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού και
να συμβληθεί με άλλο Φορέα, υπό την προϋπόθεση:
α) να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την Q-CERT.
β) να ενημερώσει σχετικά τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» αναφέροντας με σαφήνεια τους
λόγους καταγγελίας της σύμβασης καθώς και το όνομα του νέου Φορέα Πιστοποίησης στον οποίο προτίθεται
να ενταχθεί.
γ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του νέου Φορέα.
Αποδοχή
Στην περίπτωση που πιστοποιημένη για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργική
Εκμετάλλευση / Επιχείρηση επιθυμεί να μεταφέρει την πιστοποίησή της από άλλο φορέα στην Q-CERT, θα
πρέπει να μας υποβάλει αίτηση ένταξης η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
 Τεκμήριο της καταγγελίας της σύμβασης με τον προηγούμενο Φορέα.
 Τεκμήριο της ενημέρωσης του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» σχετικά με τους
λόγους καταγγελίας της σύμβασης και την αναφορά στην Q-CERT ως Φορέα στον οποίο προτίθεται να
μεταφερθεί.
Διαδικασία Μεταγραφής
Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά μιας Γεωργικής Εκμετάλλευσης/Επιχείρησης από άλλον φορέα ή προς άλλον
φορέα, πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας i-AGRO, όπως ορίζει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
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