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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης,
διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης του
Εγγράφου Πιστοποίησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του IRIS

και των κατόχων

πιστοποιητικών, καθώς και τους ισχύοντες οικονομικούς όρους.

Ο παρών Γενικός Κανονισμός του IRIS αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να
συμμορφώνεται κάθε επιχειρηματίας ο οποίος εντάσσεται στο Σύστημα Ελέγχου
και Πιστοποίησης του IRIS.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ IRIS
Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων IRIS ιδρύθηκε το 2004 και
λειτουργεί με τη νομική μορφή Ετερόρρυθμης εταιρείας
Ο IRIS δραστηριοποιείται στα εξής:


Στον έλεγχο και Πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης,
διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας
ως προς τη Συμμόρφωσή τους με την κείμενη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.



Στον έλεγχο και Πιστοποίηση των Τουριστικών Καταλυμάτων, για την κατάταξή τους σε
Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, ως προς το σχήμα Πιστοποίησης του ΞΕΕ και την
κείμενη Νομοθεσία.



Στον Έλεγχο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα γεωργικά πρότυπα



Στη Πιστοποίηση Βιολογικής Κουζίνας με το Ιδιωτικό πρότυπο που έχει εκπονήσει «ΒΙΟ

ΕΣΤΙΑΣΙΣ»


Στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας.



Στην εκπαίδευση σε σχετικούς με τις δραστηριότητές του τομείς.

Ο IRIS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε όλες τις
ενδιαφερόμενες μονάδες παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής
από τρίτες χώρες και εξαγωγής, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων που προσφέρει, καταγράφονται στο ελεγχόμενο έγγραφο:
Ε 04 «Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης»
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Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας
που ακολουθεί ο IRIS στηρίζονται:


Στον ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848 με τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν
κάθε φορά, που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και των σχετικών
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Οι απαιτήσεις των Κανονισμών
αυτών εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την
παραγωγή, την παρασκευή, την αποθήκευση, την εισαγωγή από τρίτες χώρες, την
επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.



Στην κείμενη κοινοτική και εθνική Νομοθεσία



Στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065:2012 για τους φορείς πιστοποίησης που
λειτουργούν συστήματα πιστοποίησης προϊόντων.

Ο IRIS, ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις
δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει.

3. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Ο IRIS

για την αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής

γεωργίας και φέρει:
α) Ο IRIS φέρει Έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - με Αρχή
Επίβλεψης τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ)- ως εγκεκριμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
γεωργίας με αριθμό και ημερομηνία έγκρισης αορίστου χρόνου: ΦΕΚ_2557/Β/4-122008
β) Ο IRIS φέρει τις κάτωθι Διαπιστεύσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ):
Διαπίστευση κατά ISO 17065:2012 με αριθμό πιστοποιητικού Αρ. 367-4.
Το ειδικό πεδίο διαπίστευσης αναφέρεται σε σχετικό προσάρτημα του Πιστοποιητικού
Διαπίστευσης από το Ε.Σ.Υ.Δ.

Σημείωση:
Ο IRIS εξασφαλίζει σαφή αναγνώριση των Διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ υπηρεσιών σε
διαφημιστικά έντυπα, τιμοκαταλόγους, προσφορές, εκθέσεις και πιστοποιητικά, καθώς και σε
κάθε άλλη τεκμηρίωση σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή.
Εξασφαλίζει επίσης την τήρηση και πλήρη εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων και
προδιαγραφών του ΕΣΥΔ και την συνεχή ενημέρωση του σχετικά με τυχόν αλλαγές ή
τροποποιήσεις αυτών.
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4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ο IRIS

λειτουργεί ως ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων

βιολογικής γεωργίας. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία του IRIS

διασφαλίζεται από την

οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία της Επιτροπής Αμεροληψίας και το νομικό πλαίσιο
της ίδρυσης του IRIS .
Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας ο IRIS

έχει

επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:


Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του IRIS δεν εμπλέκονται στο σχεδιασμό,
στην παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση ή/και εισαγωγή από Τρίτες Χώρες προϊόντων
βιολογικής γεωργίας στις επιχειρήσεις που επιθεωρούνται από τον IRIS .



Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του IRIS που συμμετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους
σχέση με επιχειρήσεις που καλούνται από τον IRIS να αξιολογήσουν.



Κάθε ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση πρόσωπο, επιχείρηση ή φορέας έχει άμεση και
ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του IRIS .



Οι οικονομικοί όροι του IRIS για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για
τους συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες.



Οι ισχύοντες κανονισμοί, τιμοκατάλογοι και λοιπά ενημερωτικά έγγραφα είναι προσβάσιμα
σε κάθε ενδιαφερόμενο.



Οι ελεγκτές του IRIS

τυγχάνουν της έγκρισης των συμβεβλημένων με αυτόν

επιχειρηματιών και οι αποφάσεις για την πιστοποίηση λαμβάνονται από πρόσωπα που δεν
συμμετείχαν στην επιτόπια αξιολόγηση (έλεγχο) της επιχείρησης.


Σε περίπτωση που συγκεκριμένος ελεγκτής δεν τυγχάνει της έγκρισης επιχειρηματία, ο
τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα να εξαιρεθεί του ελέγχου του.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο IRIS

εξασφαλίζει την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα έναντι των συμβεβλημένων με

αυτόν επιχειρηματιών, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Η Επιτροπή Αμεροληψίας (ΕΠ.ΑΜ.),
που είναι το Εποπτικό του όργανο, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες
του, ευθύνονται και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, καθώς και για
κάθε πληροφόρηση που θα υποπέσει στην αντίληψη ή θα περιέλθει στην κατοχή τους κατά τη
συνεργασία τους με τον IRIS. Η πληροφόρηση αυτή είναι αυστηρά εμπιστευτικής φύσης και
χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που
αναλαμβάνουν.
Συγκεκριμένα:
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χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε έγγραφο ή/ και δείγμα προϊόντος

επιχειρηματία που βρίσκεται στην κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και
περιεχόμενα εγγράφων ή/ και ηλεκτρονικών δεδομένων που τυχόν έρχονται σε
γνώση του IRIS ή/ και των ελεγκτών του παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.


Όλοι οι ελεγκτές και το προσωπικό του IRIS λειτουργούν αυστηρά μέσα στα πλαίσια
των διαδικασιών του IRIS και δεσμεύονται από την υπογραφή των Δηλώσεων
Εμπιστευτικότητας και Ανεξαρτησίας και την υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας.



Στην περίπτωση που επιβάλλεται νομικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο μέρος, ο

IRIS ενημερώνει σχετικά τον επιχειρηματία.
Ο IRIS

ως διαπιστευμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης τηρεί διαδικασίες

διασφάλισης κάθε είδους εμπιστευτικής πληροφόρησης για δεδομένα που αφορούν
συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες.

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΠ.ΑΜ.)
Η Επιτροπή Αμεροληψίας (ΕΠ.ΑΜ.) του IRIS , η οποία συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα
με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΠ.ΑΜ. (Κ 01), συγκαλείται με ευθύνη του ΥΔΠ τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο για την αξιολόγηση της τήρησης της αμεροληψίας από τον Οργανισμό.
Η ΕΠ.ΑΜ εκτός από την αξιολόγηση της ορθής απονομής πιστοποιητικών συμμόρφωσης έχει
επίσης εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τη Διοίκηση του IRIS στα ακόλουθα
θέματα:
 Θέματα πολιτικής στην πιστοποίηση.
 Κανονισμός και Διαδικασίες Πιστοποίησης
 Ζητήματα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας
 Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου προς τις υπηρεσίες του

IRIS .
 Εισηγείται τη συγκρότηση Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, για την παροχή γνωμοδότησης σε
αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση (σε θέματα τεχνικά ή σε θέματα υποστήριξης
ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ISO 17065:2012).
Η ΕΠ.ΑΜ. διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, μέσω της
ισοδύναμης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και φυσικών προσώπων με
γνώσεις στους τομείς δραστηριότητας του IRIS , δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα
συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα. Τα μέλη της ΕΠ.ΑΜ. διαθέτουν γνώση, εμπειρία και
επιστημονική κατάρτιση σε τομείς όπως ο Βιολογικός τρόπος παραγωγής ή άλλη συναφή
εξειδίκευση, σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
δραστηριότητες του IRIS
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7. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Επίσημο Έγγραφο Πιστοποίησης που χορηγεί ο IRIS επιβεβαιώνει ότι ο αναφερόμενος σε
αυτό επιχειρηματίας έχει εγκαταστήσει και τηρεί ένα σύστημα βιολογικού τρόπου παραγωγής,
παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων
βιολογικής γεωργίας που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848, με τις
όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά και της κείμενης εθνικής
νομοθεσίας. Το Έγγραφο Πιστοποίησης, αναφερόμενο ως «Πιστοποιητικό» συντάσσεται
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος του ΚΑΝ (ΕΕ) 2021/1378. Εκδίδεται ηλεκτρονικά
είτε από τον IRIS με υπογραφή του Υπεύθυνου Πιστoποίησης και Πρωτόκολλο του IRIS, είτε
από ηλεκτρονικές πλατφόρμες που ορίζονται βάση της Κοινοτικής ή Εθνικής νομοθεσίας (πχ
ΗΒΔ, TRACES κλπ).

8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Η διαδικασία χορήγησης εγγράφου πιστοποίησης προϊόντων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α.

ΑΙΤΗΣΗ

Β.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Δ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Α. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
α.1.Ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση επιχειρηματίας ή ομάδα επιχειρήσεων υποβάλλει στον

IRIS αίτηση, συμπληρώνει ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του συστήματος παραγωγής,
παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων
βιολογικής γεωργίας που εφαρμόζει, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, ενημερώνεται για τον
παρόντα Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης και για το κόστος της πιστοποίησης και λαμβάνει
ενημερωτικό υλικό.
α.2. Σε συνέχεια της Αίτησης, ο IRIS πραγματοποιεί αξιολόγηση των δηλωθέντων από τον
επιχειρηματία στοιχείων και των μέτρων που έχει δεσμευτεί να τηρεί.
α.3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και των
απαραίτητων δικαιολογητικών, υπογράφει με τον IRIS

σύμβαση με την οποία δηλώνει τη

συμφωνία του με τον παρόντα Κανονισμό την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τους
όρους που καθορίζονται στη σύμβαση αυτή.
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης,
διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας έναντι
των ισχυουσών απαιτήσεων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065:2012 και τις ειδικές
απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848, με τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτού,
ισχύουν κάθε φορά.
Για την αξιολόγηση ενός συστήματος παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και
εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας εξετάζονται όλα τα
στάδια παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και
εξαγωγής ως προς τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, βάσει των οποίων διενεργείται η αξιολόγηση.
Η μη εκπλήρωση μιας προδιαγραμμένης απαίτησης ορίζεται ως μη συμμόρφωση η οποία μπορεί
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Ήσσονος, Μείζονος, Κρίσιμης) μπορεί:


Να αρθεί μετά από την υλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων που επιβάλλει ο
Οργανισμός εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού διαστήματος



Να οδηγήσει, ανάλογα με το

βάρος της Μη Συμμόρφωσης και το πού αυτή

κατατάσσεται σε:
Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το
σύνολο

της

συγκεκριμένης

παρτίδας

ή

του

συγκεκριμένου

κύκλου

παραγωγής

(επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με το άρθρο 42
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής
Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού
Βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και των ελέγχων που έχει θέσει σε
εφαρμογή η επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση
Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το
σύνολο

της

συγκεκριμένης

παρτίδας

ή

του

συγκεκριμένου

κύκλου

παραγωγής

(επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με το άρθρο 42
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
Απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο προϊόντων με μνεία βιολογικής παραγωγής για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) 2018/848
Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής
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Αναστολή του πιστοποιητικού για χρονικό διάστημα διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12)
μήνες, χωρίς να διακόπτεται η σύμβαση μεταξύ του επιχειρηματία και του IRIS
Ανάκληση του πιστοποιητικού για χρονικό διάστημα διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3)
έτη, με ταυτόχρονη διακοπή της σύμβασης του επιχειρηματία με τον IRIS. Βάσει των
απαιτήσεων του Άρθρου 43 του ΚΑΝ ΕΕ 2018/848, ενημερώνονται για την εν λόγω
αποβολή από το Σύστημα Ελέγχου οι λοιποί Φορείς Πιστοποίησης της ημεδαπής.

Η αξιολόγηση του τρόπου παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής
από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας περιλαμβάνει:
α)

τη διενέργεια Ετήσιων Φυσικών και μη Ελέγχων, αλλά και Συμπληρωματικών, επιπλέον

των ετήσιων οι οποίοι μπορούν να γίνουν είτε αιφνιδιαστικά, είτε κατόπιν αναγγελίας στις
ενταγμένες στον IRIS επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων που παράγουν, παρασκευάζουν,
αποθηκεύουν και εισάγουν από τρίτες χώρες προϊόντα βιολογικής γεωργίας.
β)

εργαστηριακές δοκιμές δειγματοληπτικά στο 5% των συμβεβλημένων με τον IRIS

παραγωγών, για την ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848
χημικών ουσιών. Το κόστος των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος
πιστοποίησης. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επικινδυνότητας που
έχει ορίσει ο IRIS και οπωσδήποτε εκεί που υπάρχουν υπόνοιες.
Ο προγραμματισμός των Ελέγχων που διενεργεί ο IRIS, πραγματοποιείται βάσει της
Εκτίμησης Κινδύνου της μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Στη
γενική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη συμμόρφωση ενός επιχειρηματία με το Σύστημα Ελέγχου
του IRIS, καθώς και με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την παραγωγή,
παρασκευή, αποθήκευση ή και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ο

IRIS

προβαίνει σε εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848,

τουλάχιστον άπαξ ετησίως, στο σύνολο των συμβεβλημένων με αυτόν επιχειρήσεων ή
ομάδων επιχειρήσεων. Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης περιλαμβάνει φυσική επιτόπια
επιθεώρηση. Ο επιχειρηματίας, για τους αναγγελθέντες ελέγχους, ενημερώνεται από τον IRIS
εγκαίρως, πριν την καθορισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου, για τη σύνθεση
της ομάδας ελέγχου, την ημερομηνία διεξαγωγής και το πρόγραμμα ελέγχου. Σε περίπτωση
που ο επιχειρηματίας δεν εγκρίνει τη συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να ενημερώσει τον

IRIS, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση του ελέγχου.
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Στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη συμμόρφωση ενός επιχειρηματία με το Σύστημα Ελέγχου
του IRIS, διενεργούνται επίσης Συμπληρωματικές επισκέψεις ελέγχου σε ποσοστό
τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των ελέγχων προς εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον
ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848, βάσει της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου.
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ελέγχων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη
Δειγματοληψία από τον ελεγκτή προκειμένου να γίνει

εργαστηριακή ανάλυση των

δειγμάτων για την ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848 ουσιών. Βάση
του προγράμματος δειγματοληψιών, οι ελεγκτές του IRIS πραγματοποιούν δειγματοληψίες
στο 5% κατ’ ελάχιστο ετησίως των επιχειρηματιών που ελέγχονται από τον IRIS και
οπωσδήποτε όπου υπάρχουν υπόνοιες για χρήση απαγορευμένων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848
ουσιών.
Όλοι οι έλεγχοι μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται Αιφνιδιαστικά, χωρίς την
προηγούμενη ενημέρωση του επιθεωρούμενου. Αιφνίδιοι Έλεγχοι πραγματοποιούνται στο
10% κατ’ ελάχιστο ετησίως επί του συνόλου των φυσικών ελέγχων που πραγματοποιεί ο

IRIS

και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για μη συμμόρφωση

επιχειρηματία με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Επίσης ο IRIS άπαξ ετησίως επιθεωρεί εκ νέου τουλάχιστον το 5% των μελών μιας ομάδας
επιχειρήσεων, αλλά όχι λιγότερα από 10 μέλη. Όταν η ομάδα επιχειρήσεων αποτελείται από
10 ή λιγότερα μέλη, όλα τα μέλη υπόκεινται σε εκ νέου επιθεώρηση. Επίσης διενεργεί
Δειγματοληψία στο 2% κατ’ ελάχιστον των μελών μιας ομάδας επιχειρήσεων.
Είναι ωστόσο δυνατόν να μην πραγματοποιηθεί ετήσια φυσική επιθεώρηση, εάν
α) από τους προηγούμενους ελέγχους επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων δεν εντοπίστηκαν
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που να θίγουν την ακεραιότητα βιολογικών ή υπό μετατροπή
προϊόντων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών συναπτών ετών· και
β) η επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων έχει αξιολογηθεί, βάσει των στοιχείων της παραγράφου
2 του άρθρου 38 του ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848 και του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625
ότι παρουσιάζει μικρό κίνδυνο μη συμμόρφωσης.
Σε αυτήν την περίπτωση, το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο φυσικών επιτόπιων επιθεωρήσεων
δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες
Για τη διεξαγωγή των ελέγχων συγκροτείται από το Τμήμα Ελέγχων του IRIS

η ομάδα

ελέγχου, η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή/ και ειδικούς επιστήμονες
ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της προς έλεγχο επιχείρησης. Οι
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ομάδες ελέγχου συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εξειδίκευση και
εμπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ελέγχου.
Ο IRIS

διασφαλίζει την αμεροληψία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών, ωστόσο ο

επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση μέλους ή/ και μελών
της ομάδας ελέγχου εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκμηριώσει το σχετικό αίτημα.
Εάν ο επιχειρηματίας επιθυμεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια του ελέγχου
σύμβουλος, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και σχεδιασμό του βιολογικού τρόπου
παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και
εξαγωγής. Ο σύμβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στη
διαδικασία του ελέγχου.
Μετά το τέλος του ελέγχου ο ελεγκτής δίνει στον επιχειρηματία έκθεση του διενεργηθέντος
Ελέγχου, στην οποία ο επιχειρηματίας δύναται να διατυπώσει τις τυχόν αντιρρήσεις του για
τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και τις τυχόν επιφυλάξεις του σχετικά με τις
διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις και να συνυπογράψει. Η έκθεση ελέγχου τηρείται και από
τον IRIS ο οποίος εξετάζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη διενέργεια του
ελέγχου, τις τυχόν διατυπωμένες αντιρρήσεις ή/και επιφυλάξεις του επιχειρηματία και τον
καλεί να καταθέσει τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπισθούν Ήσσονος σημασίας Μη Συμμορφώσεις, ο
επιχειρηματίας προτείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτή, καλείται να περιγράψει τις
διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί εντός αυστηρά καθορισμένου από τον ελεγκτή
του IRIS χρονικού διαστήματος για την άρση των μη συμμορφώσεων. Μετά το πέρας του
καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο επιχειρηματίας ενημερώνει το Τμήμα Ελέγχων του

IRIS για την πορεία εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων, προσκομίζοντας και οποιοδήποτε
αποδεικτικό

του

ζητηθεί.

Το

Τμήμα

Ελέγχων

με

τη

σειρά

του

αξιολογεί

την

αποτελεσματικότητα εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και ενημερώνει τον επιχειρηματία
για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Υπεύθυνος Ελέγχων μπορεί να
αποφασίσει επανέλεγχο της μη συμμορφούμενης μονάδας.
Μετά την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου, ο ελεγκτής παραδίδει στο Τμήμα Ελέγχων την
αναφορά ελέγχου και το Τμήμα Ελέγχων την ανασκοπεί, την εγκρίνει και την παραδίδει στο
Τμήμα Πιστοποίησης του IRIS.
Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχου ή κατά την αξιολόγηση της Αναφοράς Ελέγχου
από το Τμήμα Ελέγχων ή το Τμήμα Πιστοποίησης του IRIS διαπιστωθούν Μείζονος ή
Κρίσιμης σημασίας μη Συμμορφώσεις βάσει της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Διαδικασίες του IRIS, ακολουθείται η τυπική
διαδικασία για την επιβολή στον μη συμμορφούμενο επιχειρηματία των προβλεπόμενων
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κυρώσεων, σύμφωνα με τον κατάλογο κυρώσεων, όπως αυτός ορίζεται από την κείμενη
κοινοτική ή εθνική ενιαία νομοθεσία ή ελλείψει αυτών, του συστήματος κυρώσεων του IRIS.
Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου, το Τμήμα Ελέγχων υποβάλλει την Αναφορά Ελέγχου
στον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS, ο οποίος εκδίδει, Απόφαση Συμμόρφωσης/μη
Συμμόρφωσης

με

αναγραφή

των

διαπιστωμένων

μη

συμμορφώσεων.

Η

Απόφαση

Συμμόρφωσης αποστέλλεται στον επιχειρηματία.
Ο IRIS δεν προβαίνει στη χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης μέχρι τη διαπίστωση, μέσω
αξιολόγησης, της αποτελεσματικής άρσης όλων των μη συμμορφώσεων.
Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS μετά
από αξιολόγηση της Αναφοράς Ελέγχου, όταν το σύστημα παραγωγής, παρασκευής,
επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής
γεωργίας συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Το Πιστοποιητικό που χορηγεί ο IRIS αφορά αποκλειστικά τον επιχειρηματία στον οποίο
χορηγήθηκε και μόνο τα είδη των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτό καλύπτει και
βεβαιώνει ότι ο επιχειρηματίας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει αποτελεσματικά ένα σύστημα
βιολογικού τρόπου παραγωγής και παρασκευής προϊόντων το οποίο συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Δεν χορηγείται Πιστοποιητικό σε
περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

9.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διατήρηση του Πιστοποιητικού προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από την επιχείρηση ή την
ομάδα επιχειρήσεων, των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πιστοποιημένο σύστημα
παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και
εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Για το σκοπό αυτό ο IRIS προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και στις απαιτούμενες
δειγματοληψίες.
Επιπλέον ανάγκη για έλεγχο προκύπτει εφόσον:


γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σύστημα παραγωγής και παρασκευής προϊόντων
βιολογικής γεωργίας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, κατά
την κρίση του Υπεύθυνου Τμήματος Ελέγχων, ενδέχεται η επιχείρηση ή η ομάδα
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επιχειρήσεων να αναλάβει εκ νέου Αρχικές Δεσμεύσεις και να υπογράψει σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση.


υπάρχουν στοιχεία που τον καθιστούν αναγκαίο (όπως π.χ. υπόνοιες, καταγγελίες,
παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή
κ.λ.π.)



πρέπει να αξιολογηθεί κάποιο επιμέρους Τμήμα της εκμετάλλευσης, ως αποτέλεσμα του
Ετήσιου ελέγχου ή της αξιολόγησης.

Η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζεται από το Τμήμα Ελέγχων του IRIS
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα προηγούμενων ελέγχων, υπόνοιες, τη δραστηριότητα της
επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και τον
κίνδυνο

ανταλλαγής

προϊόντων,

την

επικινδυνότητα

και

πιθανές

πληροφορίες

που

υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρμογή του εγκεκριμένου συστήματος παραγωγής, παρασκευής,
επισήμανσης, διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής
γεωργίας.
Κάθε επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων που έχει πιστοποιηθεί από τον IRIS υποχρεούται να
ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Πιστοποίησης του IRIS

για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη

τροποποίηση του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης,
διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής, προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Το Τμήμα Πιστοποίησης του IRIS κρίνει σε ποιο βαθμό είναι
σημαντικές οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη
αξιολόγηση (έλεγχος).
Ο εντοπισμός κατά τη διάρκεια ελέγχου τροποποιήσεων του εφαρμοζόμενου συστήματος
παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής
γεωργίας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης ή της ομάδας
επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848 και για τις οποίες δεν ενημερώθηκε ο

IRIS, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων.

10. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το

Πιστοποιητικό

εκδίδεται

μετά

την

ολοκλήρωση

της

Ετήσιας

εξακρίβωσης

της

Συμμόρφωσης, εντός εύλογου διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Συμμόρφωσης, από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS και έχει συγκεκριμένη διάρκεια.

11. ΧΡΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Ο IRIS παρέχει στους πιστοποιημένους με αυτόν επιχειρηματίες το δικαίωμα χρήσης του
Κοινοτικού Λογότυπου αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στην
επισήμανση ή/και διαφήμιση των προϊόντων τους.
Σύμφωνα με τα άρθρα 32 & 33 και το Παράρτημα V του ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848 για την
επισήμανση και διαφήμιση προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως προς αυτόν, πρέπει
υποχρεωτικά να χρησιμοποιείται το κοινοτικό λογότυπο, συνοδευόμενο από τον Κωδικό
Έγκρισης του IRIS «GR-BIO-06» και την ένδειξη «ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΕ» ή «ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» αν το
προϊόν έχει παραχθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα. Ωστόσο η λέξη «ΕΕ» μπορεί να
αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται από την ονομασία μιας περιφέρειας (πχ «ΚΡΗΤΗ»), εάν
όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στη
περιφέρεια.
Το Κοινοτικό Λογότυπο:

Σε συνδυασμό με τη χρήση του Κοινοτικού Λογότυπου, χρησιμοποιούνται οι φράσεις
«Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας» ή «Προϊόν υπό μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία»,
ενδείξεις που συνοδεύουν την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
Στην επισήμανση των Πιστοποιημένων από τον IRIS προϊόντων, μπορεί, εκτός από τον Κωδικό
Έγκρισης του οποίου η χρήση είναι υποχρεωτική, να χρησιμοποιείται προαιρετικά και το Σήμα
Πιστοποίησης του IRIS.

Το Σήμα IRIS τοποθετείται σε διαστάσεις αναλογικές ως προς το ανωτέρω υπόδειγμα.
Σαφείς λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των ανωτέρω σημάτων, διατίθενται από τον

IRIS στους Πιστοποιημένους Επιχειρηματίες. Τα σήματα διατίθενται από τον IRIS στις
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Πιστοποιημένες από αυτόν επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Η επιχείρηση μπορεί να
παραλάβει τα σήματα είτε απευθείας από τα γραφεία της εταιρίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail).
Το Σήμα Συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε προβολή του επιχειρηματία
(διαφημιστικά έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π.). και μόνο για την επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε
και τα προϊόντα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί. Όταν χρησιμοποιείται σε διαφημιστικά έντυπα
πρέπει να συνδέεται σαφώς με τα πιστοποιημένα προϊόντα. Η τελική μορφή της μακέτας, θα
πρέπει να λάβει έγκριση από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS.

12. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε περίπτωση διαπίστωσης Μη Συμμορφώσεων και εφόσον στα πλαίσια επιβολής Κυρώσεων
(πχ Ανάκληση Πιστοποίησης) ο IRIS το ζητήσει, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να
διακόψει άμεσα τη χρήση του Πιστοποιητικού και να αποσύρει τα προϊόντα του από την
αγορά.

13. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΣΤΟΝ IRIS .
Επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένη στο Σύστημα Ελέγχου και επιθυμεί
να μεταγραφεί τον IRIS, θα πρέπει να υποβάλει στον IRIS σχετική αίτηση, ενώ παράλληλα
θα πρέπει και να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβασή της με τον παλιό ΟΕΠ. Σε συνέχεια του
Αιτήματος Μεταγραφής, ο IRIS ζητά από τον άλλο Φορέα Πιστοποίησης αντίγραφο του
τηρούμενου ατομικού φακέλου ελέγχου της επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, καθώς και τα
γραπτά αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
(Αρχικές Δεσμεύσεις), την κατάσταση της πιστοποίησης, τον κατάλογο των περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης και τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε ο προηγούμενος ΟΕΠ.
Ο Φορέας διατυπώνει τις αντιρρήσεις του για τυχόν κωλύματα, που έχουν να κάνουν με
οικονομικές εκκρεμότητες του επιχειρηματία, ή αποτελέσματα αξιολόγησης.
Εφόσον τακτοποιηθούν οι τυχόν εκκρεμότητες, ο Φορέας αποστέλλει στον IRIS τον
τηρούμενο σε αυτόν φάκελο του επιχειρηματία και ο IRIS με τη σειρά του συνάπτει μαζί του
Σύμβαση, ούτως ώστε η επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων να συνεχίσει αδιάρρηκτα την
ένταξή της σε Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Έως ότου πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση της Συμμόρφωσης της επιχείρησης ή ομάδας
επιχειρήσεων με τον ΚΑΝ ΕΕ 2018/848 και να εκδώσει ο IRIS το νέο της Πιστοποιητικό, ο
επιχειρηματίας κάνει χρήση του εν ισχύ Πιστοποιητικού του άλλου ΟΕΠ.
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Αν στην επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων έχουν επιβληθεί κυρώσεις για διαπιστωμένες μη
συμμορφώσεις από τον «παλιό» ΟΕΠ, αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αλλαγή
του ΟΕΠ και η εφαρμογή τους εξασφαλίζεται από τον IRIS.
Η διαδικασία της Μεταγραφής γίνεται υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του Υπεύθυνου
Πιστοποίησης του IRIS.
Παρόμοια διαδικασία τηρείται για την αποχώρηση επιχειρηματία από τον IRIS και τη
Μεταγραφή του σε άλλο ΟΕΠ. Ο IRIS διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα αρχεία μεταγραφής
αποστέλλονται στον άλλο ΟΕΠ χωρίς καμία άνευ κωλύματος καθυστέρηση.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Ο κάτοχος του Επίσημου Εγγράφου Πιστοποίησης μπορεί να κάνει αναφορά σε αυτό για
απόδειξη της συμμόρφωσης της εκμετάλλευσής του με την κείμενη Κοινοτική και Εθνική
νομοθεσία που αφορά τα Βιολογικά Προϊόντα και αποκλειστικά για τα προϊόντα για τα οποία
έχει πιστοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της εμπορίας, της χορήγησης
αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο για απώλεια παραγωγής, της επιχορήγησης κλπ.
Όσον αφορά δε την επισήμανση των Πιστοποιημένων προϊόντων, χρησιμοποιεί την
κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχει χορηγήσει ο IRIS.

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο κάτοχος του Επίσημου Εγγράφου Πιστοποίησης υποχρεούται:

 Να συμμορφώνεται αδιάλειπτα με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία που διέπει την
παραγωγή Βιολογικών προϊόντων.

 Να δέχεται όλους τους οριζόμενους από το Τμήμα Ελέγχων του IRIS ελέγχους, να
παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί και να προσφέρει ανεμπόδιστη πρόσβαση
στους ελεγκτές του IRIS σε όλες τις εγκαταστάσεις, το υπεύθυνο προσωπικό και τα
αρχεία της εκμετάλλευσής του.
 Να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το Πιστοποιητικό της επιχείρησής του ή της
ομάδας επιχειρήσεων, μόνο για τα προϊόντα για τα οποία του έχει χορηγηθεί.
 Να μη χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά
αυτό με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί από τον IRIS ως παραπλανητικός
 Να διακόψει άμεσα από τη στιγμή που θα λάβει επίσημη ενημέρωση από τον IRIS, κάθε
χρήση, διαφήμιση και αναφορά στο Πιστοποιητικό, εάν αυτό ανακληθεί.
 Να επιστρέψει άμεσα στον IRIS

οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση

πιστοποίησης εάν αυτά ανακληθούν.
 Να ειδοποιεί άμεσα τον IRIS εάν το σύστημα παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης,
διακίνησης και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας

ΚΑΝ 02/ 9

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS

[Πληκτρολογήστε εδώ]
ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: Κ 02/ 9

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γεν. Διευθύντρια Μαρία Χατζηδάκη

ΗΜ/ΝΙΑ : 28/12/2021

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΑΠΟ 22

της επιχείρησής του δεν ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις των κανονισμών βάσει των
οποίων ελέγχεται ή έχει πιστοποιηθεί.
 Να

μην

επιφέρει

τροποποιήσεις

του

εφαρμοζόμενου

συστήματος

παραγωγής

παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής
γεωργίας χωρίς γραπτή ενημέρωση του Τμήματος Πιστοποίησης του IRIS
 να καταθέτει στον IRIS

λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής σύμφωνα με τη

δραστηριότητα που πραγματοποιεί, εγκαίρως πριν τη διεξαγωγή του ελέγχου..
 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επιμολύνσεων από
ουσίες μη εγκεκριμένες για χρήση στη Βιολογική Γεωργία
 να τηρεί ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών ανά
αγροτεμάχιο / εκτροφή ανά κατηγορία ζώων / παρασκευής
 να τηρεί μητρώα παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεμάχιο / ανά εκτροφή
ανά Παρασκευή
 εφόσον δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα, να εφαρμόζει τους κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής
 εάν δραστηριοποιείται στον δευτερογενή τομέα, να τηρεί όλες τις νομικές απαιτήσεις που
σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, να εφαρμόζει σύστημα
ιχνηλασιμότητας και αναγνώρισης των παρτίδων και τους κώδικες Ορθής Βιομηχανικής
Πρακτικής.
 να τηρεί όλα τα προαναφερθέντα αρχεία και ό,τι άλλο του ζητηθεί από τον IRIS και για
το οποίο έχει δεσμευτεί στην Αρχική του Δήλωση κατά το Άρθρο 38 του ΚΑΝ (ΕΕ)
2018/848, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια
 να αποδέχεται σε περιπτώσεις διαπιστωμένων Μη Συμμορφώσεων, την επιβολή των
κυρωτικών μέτρων που του επιβάλλονται είτε από τον IRIS , είτε από τις αρμόδιες
Αρχές Επίβλεψης και Εποπτείας.
 σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί να ενημερώνει
άμεσα και εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων του και να εξασφαλίζει ότι
αφαιρούνται άμεσα από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήματα, λογότυποι, κλπ.
 Να τηρεί τις δεσμεύσεις και τα μέτρα που ανέλαβε κατά την Αρχική του Ένταξη.
 Να γνωρίζει και να τηρεί τις απαιτήσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας
που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία ελέγχεται.

16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ IRIS


Ο IRIS

πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις και ελέγχους με τρόπο αντικειμενικό,

εχέμυθο και αμερόληπτο.
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που συμμετέχουν στις

διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη μόρφωση και εμπειρία και λειτουργούν
μέσα

στα

πλαίσια

των

διαδικασιών,

των

κανονισμών

και

της

Δήλωσης

Εμπιστευτικότητας του IRIS .



Ο IRIS έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των
ελεγκτών, της οργάνωσης του ελέγχου και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά με
τη συμμόρφωση του συστήματος παραγωγής, παρασκευής, επισήμανσης, διακίνησης
και εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας ως
προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.



Ο IRIS

παρέχει οδηγίες στις ομάδες ελέγχου και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο

αντιμετώπισης στην εφαρμογή των απαιτήσεων της κείμενης κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας και των κανονισμών.



Ο IRIS γνωστοποιεί στον ελεγχόμενο κάθε φορά τη σύνθεση της ομάδας ελέγχου και
προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους ή μελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογημένα.



Σε περίπτωση που συμβεβλημένος επιχειρηματίας τεκμηριώσει παράπονα για την
αντικειμενικότητα συγκεκριμένου ελέγχου (συγκεκριμένης επιθεώρησης), ο IRIS
προβαίνει σε νέο έλεγχο με έξοδα του επιχειρηματία και διαφορετική σύνθεση ομάδας
ελέγχου. Στην περίπτωση δικαίωσης του επιχειρηματία ο IRIS αναλαμβάνει τα έξοδα
του ελέγχου.



Ο IRIS συμμορφώνεται συνεχώς με τη νομοθεσία που διέπει τη Βιολογική Γεωργία
ως προς τους Φορείς που Πιστοποιούν Βιολογικά Προϊόντα, καθώς και με τις
απαιτήσεις του ISO 17065:2012. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνεργάζεται με τις
Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης καθώς με το ΕΣΥΔ και δέχεται ανεμπόδιστα
όλους τους απαραίτητους Ελέγχους.



Ο IRIS

παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη διενέργεια ελέγχου δεύτερου

μέρους.



Τα χορηγούμενα από τον IRIS Πιστοποιητικά ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο IRIS δεν είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που
τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν εν μέρει τα χορηγηθέντα
Πιστοποιητικά.



Ο IRIS

δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω

ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα της πιστοποιημένης επιχείρησης.



Ο IRIS

διατηρεί κατάλογο ενταγμένων μονάδων, καθώς επίσης και κατάλογο

πιστοποιημένων προϊόντων.
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17. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του επιχειρηματία με την
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ανάλογα με τη σοβαρότητά της, είτε επιβάλλονται
στον μη συμμορφούμενο επιχειρηματία διορθωτικά μέτρα, είτε ενεργοποιείται η διαδικασία
κυρώσεων και του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τον Κατάλογο Κυρώσεων
της κείμενης Κοινοτικής ή και Εθνικής Νομοθεσίας και ελλείψει αυτών, του Καταλόγου
κυρώσεων του IRIS. Με κριτήριο τη σοβαρότητά τους οι μη συμμορφώσεις διακρίνονται σε:
α) ήσσονος σημασίας, όταν:
i) τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή μη συμμορφώσεων είναι αναλογικά και κατάλληλα
και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι αποδοτικοί·
ii) η μη συμμόρφωση δεν θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή
προϊόντος·
iii) το σύστημα ιχνηλασιμότητας μπορεί να εντοπίσει το/τα επηρεαζόμενο/-α προϊόν/-τα στην
αλυσίδα εφοδιασμού και είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με
μνεία βιολογικής παραγωγής
Σε αυτήν την περίπτωση, οι διενεργούντες τον έλεγχο καταγράφουν τις διαπιστωθείσες μη
συμμορφώσεις στο πρακτικό ελέγχου και η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων, υποβάλει
σχέδιο δράσης (διορθωτικές ενέργειες) εντός καθορισμένης προθεσμίας για τη διόρθωση της
μη συμμόρφωσης, ώστε να αναιρεθούν τα αίτια που τις προκάλεσαν.
β) μείζονος σημασίας, όταν:
i) τα μέτρα προφύλαξης δεν είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η
επιχείρηση δεν είναι
αποδοτικοί·
ii) η μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος·
iii) η επιχείρηση δεν διόρθωσε εγκαίρως μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας (υποτροπή σε
Μ/Σ ήσσονος σημασίας)
iv) το σύστημα ιχνηλασιμότητας μπορεί να εντοπίσει το/τα επηρεαζόμενο/-α προϊόν/-τα στην
αλυσίδα εφοδιασμού και είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με
μνεία βιολογικής παραγωγής
γ) η περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι κρίσιμη όταν:
i) τα μέτρα προφύλαξης δεν είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η
επιχείρηση δεν είναι
αποδοτικοί·
ii) η μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος·

ΚΑΝ 02/ 9

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS

[Πληκτρολογήστε εδώ]
ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: Κ 02/ 9

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γεν. Διευθύντρια Μαρία Χατζηδάκη

ΗΜ/ΝΙΑ : 28/12/2021

iii)

η

επιχείρηση

δεν

διόρθωσε

προηγούμενες

μείζονος
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περιπτώσεις
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μη

συμμόρφωσης ή αμελεί κατ’ επανάληψη να διορθώσει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης άλλων
κατηγοριών (υποτροπή σε Μ/Σ ήσσονος ή και μείζονος σημασίας) ·
iv) το σύστημα ιχνηλασιμότητας δεν παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό του/των
επηρεαζόμενου/-ων προϊόντος/-ων στην αλυσίδα εφοδιασμού και δεν είναι δυνατή η
απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής.
Στις περιπτώσεις β και γ, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του
Παραρτήματος Ι του ΚΑΝ (ΕΕ) 2021/279.
Αναλυτικά οι Κυρώσεις ανά κατηγορία Μη Συμμόρφωσης καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες μπορεί να ανακληθεί πιστοποιητικό αναφέρονται στον Κατάλογο Κυρώσεων που
είτε έχει θεσπιστεί από τις Αρμόδιες Εθνικές ή Κοινοτικές Αρχές, είτε, ελλείψει τέτοιων
Καταλόγων, έχει θεσπιστεί από τον IRIS, βάσει των απαιτήσεων του ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/848.
Οι αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων, καθώς και οι Αποφάσεις Συμμόρφωσης γνωστοποιούνται
γραπτώς από τον IRIS στο συμβεβλημένο επιχειρηματία.
Ο IRIS μπορεί να προβεί σε ανάκληση των χορηγηθέντων Πιστοποιητικών ως αποτέλεσμα
επιβολής κύρωσης. Την απόφαση για ανάκληση των πιστοποιητικών τη λαμβάνει ο Υπεύθυνος
Πιστοποίησης του IRIS.
Σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού, αυτή κοινοποιείται εγγράφως στην επιχείρηση
ή την ομάδα επιχειρήσεων, η οποία υποχρεούται να αποστείλει τη σχετική τεκμηρίωση για
την αφαίρεση των ενδείξεων με αναφορά στο Βιολογικό τρόπο παραγωγής από τα μη
Συμμορφούμενα Προϊόντα της.
Σε περίπτωση που βάσει διαπιστωθείσας Μη Συμμόρφωσης, επιβληθεί η Κύρωση της
αποβολής του επιχειρηματία από το σύστημα ελέγχου, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως
τρία (3) χρόνια, ο επιχειρηματίας, μετά το πέρας της Κύρωσης, για την επανένταξή του σε
σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης επανέρχεται με την υποβολή νέας αρχικής αίτησης.
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18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων του IRIS

για θέματα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος

δύναται να προσφύγει στον IRIS.
Τις

περιπτώσεις

ενστάσεων

εξετάζει

η

Επιτροπή

Ενστάσεων.

Δύναται

επίσης

να

προσκαλούνται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων εξωτερικοί
σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες των οποίων εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από την ένσταση
υπό εξέταση.
Η τελική απόφαση εκδίδεται το μέγιστο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
της προσφυγής και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων επί των Ενστάσεων είναι τεκμηριωμένες και η
επιβολή τους υποχρεωτική και από τα δύο μέρη. Ο προσφεύγων, καθώς και κάθε άμεσα
ενδιαφερόμενο μέλος ενημερώνεται εγγράφως εντός 5 ημερών από τη λήψη τους.
Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από τον IRIS χρεώνονται στον υποβάλλοντα. Σε
περίπτωση δικαίωσης του ενιστάμενου τα έξοδα καλύπτονται από τον IRIS .
Μέχρι την έκδοση αυτής ισχύει η προηγούμενη απόφαση του IRIS .

19. ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο IRIS διαθέτει διαδικασία χειρισμού παραπόνων και καταγγελιών από πελάτες του αλλά και
από τρίτους. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει κάποιο παράπονο ή να καταγγείλει κάποιον
πελάτη ή συνεργαζόμενο του IRIS, μπορεί να το κάνει υποβάλλοντας αίτημα προφορικό ή
γραπτό, μέσω τηλεφώνου, mail, του site του IRIS κλπ.
Ο IRIS μετά τη διερεύνηση του παραπόνου ή/και της καταγγελίας, θα ενημερώσει τον
υποβάλλοντα το παράπονο ή την καταγγελία για την εξέλιξη του αιτήματός του.
Επίσης ο IRIS συνεργάζεται στενά με άλλους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης και τις
Αρμόδιες Αρχές για την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών με σκοπό τη διασφάλιση του
χώρου της Βιολογικής Γεωργίας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο IRIS τηρεί ενήμερο κατάλογο πιστοποιημένων επιχειρήσεων ή ομάδων επιχειρήσεων, ο
οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση και το πεδίο
πιστοποίησης.
Επιπλέον ο IRIS τηρεί κατάλογο ενταγμένων μονάδων που αφορούν πελάτες που έχουν
αιτηθεί την ένταξη στο σύστημα πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και έχουν
υπογράψει σύμβαση για αυτό.
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Στο πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο IRIS μπορεί τουλάχιστον να
παρέχει κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες για την εγκυρότητα των εκδοθέντων από αυτόν
Πιστοποιητικών.

21. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο IRIS βιοπορίζεται αποκλειστικά από τις ετήσιες συνδρομές των πελατών του.
Το κόστος όλων των σταδίων για τη χορήγηση και διατήρηση των πιστοποιητικών είναι
ετήσιο και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του IRIS
ο οποίος είναι διαθέσιμος, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Η μη τήρηση των οικονομικών όρων από τη συμβεβλημένη επιχείρηση ή ομάδα
επιχειρήσεων, αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας και ανάκλησης του χορηγηθέντος
πιστοποιητικού.

22. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός Υπηρεσιών Πιστοποίησης του IRIS

μπορεί να υποστεί αλλαγές,

τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, μόνο κατόπιν έγκρισης του
Γενικού Διευθυντή του IRIS. Οι προβλεπόμενες αλλαγές, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του
παρόντος ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο. Αλλαγές ή αναθεωρήσεις που
επηρεάζουν την Πιστοποίηση γνωστοποιούνται στις συμβεβλημένες με τον IRIS επιχειρήσεις
ή ομάδες επιχειρήσεων, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής των στις
καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας συμβεβλημένης επιχείρησης ή ομάδας
επιχειρήσεων με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, εκείνη μπορεί εγγράφως να ζητήσει
την διακοπή της πιστοποίησης.
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