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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, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης
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 των µονάδων παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ώστε να κρίνει κατά πόσον πληρούν τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας και κανονισµών.



Στην πιστοποίηση των παραγόµενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις

των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/07 και 889/2008, µε τις όποιες τροποποιήσεις και προσθήκες αυτών, όπως ισχύουν κάθε
φορά και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας.


Στην έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της Βιολογικής Γεωργίας.

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

IRIS στηρίζονται:


Στους ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008 µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, 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.
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3. ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- 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 (ΟΠΕΓΕΠ-AgroCert)- ως εγκεκριµένος
Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας µε αριθµό και ηµεροµηνία έγκρισης
αορίστου χρόνου: ΦΕΚ_2557/Β/4-12-2008

β) Ο IRIS φέρει τις κάτωθι ∆ιαπιστεύσεις από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆):
∆ιαπίστευση κατά ISO 17065:2012 µε αριθµό πιστοποιητικού Αρ. 367.
Το ειδικό πεδίο διαπίστευσης αναφέρεται σε σχετικό προσάρτηµα του Πιστοποιητικού ∆ιαπίστευσης από το
Ε.Σ.Υ.∆.

Σηµείωση:
Ο IRIS εξασφαλίζει σαφή αναγνώριση των ∆ιαπιστευµένων από το ΕΣΥ∆ 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
ΕΣΥ∆ 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 του
Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης 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:


Ο IRIS

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.
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Όλοι οι ελεγκτές και το προσωπικό του IRIS λειτουργούν αυστηρά µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του

IRIS και δεσµεύονται από την υπογραφή των ∆ηλώσεων 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 Υ∆Π 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 ∆ιοίκηση του IRIS στα ακόλουθα θέµατα:


Θέµατα πολιτικής στην πιστοποίηση.



Κανονισµός και ∆ιαδικασίες Πιστοποίησης



Ζητήµατα αµεροληψίας και αντικειµενικότητας



∆ιασφάλιση 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

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, εισαγωγής
από τρίτες χώρες και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των
ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά
και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας.

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

ΑΙΤΗΣΗ

Β.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

∆.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Α. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
α.1.Ο ενδιαφερόµενος για πιστοποίηση επιχειρηµατίας υποβάλλει στον IRIS

αίτηση, συµπληρώνει

ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από Τρίτες
Χώρες ή/και αποθήκευσης 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.Ο ενδιαφερόµενος για πιστοποίηση επιχειρηµατίας, εντός το αργότερο ενός µήνα από την ηµεροµηνία
υποβολής της Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπογράφει µε τον IRIS σύµβαση η οποία
δηλώνει την συµφωνία του µε τον παρόντα Κανονισµό την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τους
όρους που καθορίζονται στη σύµβαση αυτή.
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από
Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας έναντι των ισχυουσών απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 17065:2012 και τις ειδικές απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες
προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, ισχύουν κάθε φορά.
Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης
προϊόντων βιολογικής γεωργίας εξετάζονται:


η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας βάσει των οποίων θα
διενεργηθεί η αξιολόγηση



ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες



η αποτελεσµατικότητά του αναφορικά µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Η µη εκπλήρωση µιας προδιαγραµµένης απαίτησης ορίζεται ως µη συµµόρφωση η οποία µπορεί ανάλογα µε την
κατηγορία στην οποία ανήκει (Απόκλιση-Παρατυπία-Παράβαση) µπορεί:
• να αρθεί µετά από την υλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων που επιβάλλει ο Οργανισµός εντός
αυστηρά καθορισµένου χρονικού διαστήµατος
• να οδηγήσει στην απόρριψη της πιστοποίησης
• να οδηγήσει στην αναστολή χρήσης του εγγράφου Πιστοποίησης µέχρι την ολοκλήρωση τυχόν διορθωτικών
ενεργειών
• να οδηγήσει στην ανάκληση του εγγράφου πιστοποίησης µε επακόλουθο την απόσυρση των µη
συµµορφούµενων προϊόντων από την αγορά, την αφαίρεση των ενδείξεων και πιστοποιητικών κλπ.
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• να οδηγήσει στην παραποµπή του εν λόγω επιχειρηµατία στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών
και Παραβάσεων του Υπουργείου Α.Α. & Τροφίµων για την επιβολή επιπλέον διοικητικών και οικονοµικών
κυρώσεων,
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι διαπιστωθείσες παρατυπίες και παραβάσεις, καθώς και οι επιβληθείσες κυρώσεις,
κοινοποιούνται στην Επιβλέπουσα Αρχή.
Η αξιολόγηση του τρόπου παραγωγής και παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας περιλαµβάνει:
α) τη διενέργεια ελέγχων ένταξης, επιτήρησης, καθώς και αιφνίδιους ελέγχους στις µονάδες παραγωγής,
παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας των ενταγµένων
επιχειρήσεων.
β) εργαστηριακές δοκιµές δειγµατοληπτικά στο 5% των συµβεβληµένων παραγωγών, για την ανάλυση και
ανίχνευση µη επιτρεπόµενων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 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, οπωσδήποτε εκεί που υπάρχουν υπόνοιες. Εφόσον η
δειγµατοληψία λόγω υπονοιών δεν περιλαµβάνεται στο 5% των δειγµατοληπτικών ελέγχων, επιβαρύνει µε
επιπλέον κόστος τον παραγωγό.
Αναφορικά µε τον Αρχικό Έλεγχο (Έλεγχο Ένταξης), αυτός πραγµατοποιείται το αργότερο εντός 60 ηµερών
από την υπογραφή της σύµβασης και σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων που
δηλώθηκαν στην αίτηση, ο καθορισµός από τον Συµβαλλόµενο όλων των πρακτικών µέτρων που πρέπει να
ληφθούν για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/07 και 889/08, όπως ισχύουν κάθε
φορά, καθώς και ο καθορισµός όλων των µέτρων προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο
κίνδυνος επιµόλυνσης και των µέτρων καθαρισµού των αποθηκευτικών χώρων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής
του επιχειρηµατία. Αρχικός Έλεγχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε περίπτωση που µεταβληθεί ένας
συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος δύναται να επηρεάζει το παραγόµενο προϊόν.
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 Πλήρεις φυσικούς ελέγχους οι οποίοι
είναι

προγραµµατισµένοι

και

πραγµατοποιούνται

τουλάχιστον

µία

φορά

ετησίως. Στο

σύνολο

των

συµβεβληµένων επιχειρήσεων πραγµατοποιείται ετησίως τουλάχιστον ένας Πλήρης Έλεγχος.
Ο επιχειρηµατίας, για τους προγραµµατισµένους ελέγχους, ενηµερώνεται από τον IRIS,

τουλάχιστον µία

εβδοµάδα 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.
Προκειµένου για την αξιολόγηση ενός επιχειρηµατία, δύνανται επίσης να πραγµατοποιούνται Αιφνίδιοι έλεγχοι,
οι οποίοι δεν είναι προγραµµατισµένοι και είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την προηγούµενη
ενηµέρωση του επιθεωρούµενου. Αιφνίδιοι Έλεγχοι πραγµατοποιούνται στο 10% κατ’ ελάχιστο ετησίως των
συµβεβληµένων µε τον IRIS Επιχειρηµατιών και σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για µη συµµόρφωση
του επιχειρηµατία µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
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Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ελέγχων είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η ενδεδειγµένη ∆ειγµατοληψία
από τον ελεγκτή προκειµένου να γίνει

εργαστηριακή ανάλυση των δειγµάτων για την ανίχνευση µη

επιτρεπόµενων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 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) 889/2008
ουσιών.
Για τον έλεγχο 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 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, αποθήκευσης η/και
εισαγωγής από τρίτες χώρες. Ο σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέµβασης στη
διαδικασία του ελέγχου.

Μετά το τέλος του ελέγχου ο ελεγκτής δίνει στον επιχειρηµατία αντίγραφο της

αναφοράς ελέγχου.
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. Η
απόφαση λαµβάνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, ενώ οι αποφάσεις ελέγχονται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα από το Εποπτικό όργανο του IRIS, το Α.Σ.Π.
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπισθούν µη συµµορφώσεις ο επιχειρηµατίας και µε τη σύµφωνη
γνώµη του επικεφαλής ελεγκτή, καλείται να καταθέσει τα πιθανά σχόλιά του και 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. Η αναφορά ελέγχου και τα σχετικά έντυπα ελέγχου παραδίδονται στο
Τµήµα Ελέγχων του IRIS .
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.
Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχου ή κατά την αξιολόγηση της Αναφοράς Ελέγχου από το Τµήµα
Ελέγχων του IRIS διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις βάσει της κείµενης εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας, η Αναφορά παραπέµπεται από το Τµήµα Ελέγχων στο Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS για να
επιβληθούν στον µη συµµορφούµενο επιχειρηµατία οι προβλεπόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε τον κατάλογο
κυρώσεων του IRIS.
Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ
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Μετά την επιβεβαίωση άρσης των µη συµµορφώσεων το Τµήµα Ελέγχων υποβάλλει την εισήγησή του στον
Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS , ο οποίος αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη του Εγγράφου Πιστοποίησης.
Ο IRIS δεν προβαίνει στη χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης µέχρι τη διαπίστωση, µέσω αξιολόγησης, της
αποτελεσµατικής άρσης όλων των µη συµµορφώσεων.
∆. ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS µετά από
αξιολόγηση της Αναφοράς Ελέγχου, όταν το σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής
από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας συµµορφώνεται πλήρως µε την κείµενη κοινοτική και εθνική
νοµοθεσία και όταν έχουν δροµολογηθεί ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες.
Το Έγγραφο Πιστοποίησης που χορηγεί ο IRIS 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. ∆εν χορηγείται Έγγραφο
Πιστοποίησης σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. Το
Πιστοποιητικό συνοδεύεται από έναν πίνακα τον οποίο υποχρεούται να συµπληρώνει ο επιχειρηµατίας, ώστε να
µπορεί να ελέγχεται η ποσότητα παραγωγής των πιστοποιηµένων προϊόντων και ο πίνακας αυτός ελέγχεται από
τον IRIS µε τη λήξη ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης.
Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης αφορά αποκλειστικά τον επιχειρηµατία στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο τα
είδη και την ποσότητα των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτό καλύπτει.

9. ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκοµιδής.
β) Εφόσον πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί
κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής τους περιόδου.
Εντός δεκαηµέρου από την έκδοση του κάθε Εγγράφου Πιστοποίησης, ο IRIS αποστέλλει επικυρωµένο
αντίγραφο αυτού στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
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10. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διατήρηση του Εγγράφου Πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον επιχειρηµατία των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πιστοποιηµένο σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και
εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Για το σκοπό αυτό ο IRIS

προβαίνει σε πλήρεις ή και αιφνίδιους 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 να
επαναληφθεί ο αρχικός έλεγχος.



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

Η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζεται από το Τµήµα Ελέγχων του IRIS λαµβάνοντας υπόψη τα
ευρήµατα προηγούµενων ελέγχων, υπόνοιες, τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την ποσότητα των
παραγόµενων προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων, την επικινδυνότητα και πιθανές πληροφορίες
που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης
ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Εάν κατά τους ελέγχους εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα αποδεκτό από το Τµήµα Ελέγχων του IRIS , το οποίο θα αξιολογεί, ενδεχοµένως και µε νέο έλεγχο,
τις διορθωτικές ενέργειες. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος η µη άρση των µη συµµορφώσεων
αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων.
Κάθε επιχειρηµατίας που έχει πιστοποιηθεί από τον IRIS υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Τµήµα
Πιστοποίησης του IRIS

για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος

παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας και,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να γνωστοποιούνται εντός δεκαηµέρου οι αλλαγές αυτές από τον επιχειρηµατία και
στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία υπάγεται. Το Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS κρίνει σε ποιο
βαθµό είναι σηµαντικές οι σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη
αξιολόγηση ή ακόµα και Αρχικός Έλεγχος.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων:
♦

αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της επιχείρησης

♦

αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και
εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την αποδέσµευση των προϊόντων

♦

αλλαγή τοποθεσίας µονάδων παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες
προϊόντων βιολογικής γεωργίας

♦

προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων

♦

άλλες τροποποιήσεις κατά περίπτωση.
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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 µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008 και για τις
οποίες δεν ενηµερώθηκε ο IRIS, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων.

11. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος των χορηγουµένων πιστοποιητικών εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, αλλά δεν είναι
µεγαλύτερη του ενός (1) έτους.
−

Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα η διάρκεια ισχύος είναι ανάλογη µε το είδος του προϊόντος και
τη διάρκεια της περιόδου συγκοµιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησης τους.

−

Εφόσον πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί
κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση η διάρκεια ισχύος είναι όση και η διάρκεια της παρασκευαστικής τους περιόδου ή εφόσον
πρόκειται για γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα λαµβάνονται υπόψη η περίοδος άλµεξης κατά είδος ζώου.
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12. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο IRIS παρέχει στους συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες το δικαίωµα χρήσης του Ενιαίου Εθνικού
Σήµατος αναγνώρισης πιστοποιηµένων προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στην επισήµανση ή/και διαφήµιση των
προϊόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί το Επίσηµο Έγγραφο Πιστοποίησης για τα εν
λόγω προϊόντα και έχουν λάβει άδεια χρήσης σήµατος από τον IRIS.
Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Εθνικού Σήµατος από τη ∆ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην επισήµανση ή/και διαφήµιση των πιστοποιηµένων από τον IRIS προϊόντων,
θα χρησιµοποιείται το δικό του Σήµα.

Aρ. Πιστοποιητικού ……………………….
Για προϊόντα …………………………………
Το Σήµα Αναγνώρισης Πιστοποιηµένων Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας τοποθετείται µόνο σε
πιστοποιηµένα προϊόντα σε διαστάσεις αναλογικές ως προς το ανωτέρω υπόδειγµα.
Εφόσον, η χρησιµοποίηση του σήµατος σε διάφορα είδη καθιστά απαραίτητη τη σµίκρυνση, το ελάχιστο
µέγεθος είναι:

Αν το σήµα χρησιµοποιείται σε φόντο τέτοιο που το καθιστά δυσδιάκριτο, χρησιµοποιείται ένα λευκό
εξωτερικό πλαίσιο ως περίγραµµα γύρω από το σήµα:
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Σύµφωνα µε το άρθρο 57 και το Παράρτηµα ΙΧ του ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 για την επισήµανση και διαφήµιση
προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως προς αυτόν, πρέπει να χρησιµοποιείται το κοινοτικό λογότυπο

Όλα τα προαναφερθέντα σήµατα διατίθενται από τον IRIS στις Πιστοποιηµένες από αυτόν επιχειρήσεις σε
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Η επιχείρηση µπορεί να παραλάβει τα σήµατα είτε απευθείας από τα γραφεία της
εταιρίας, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Το σήµα Συµµόρφωσης µπορεί να χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε προβολή του επιχειρηµατία (διαφηµιστικά
έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π.). και µόνον επί των προϊόντων του. Όταν χρησιµοποιείται σε διαφηµιστικά έντυπα
πρέπει να συνδέεται σαφώς µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυµεί ο
επιχειρηµατίας και δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισµό, θα πρέπει να επικοινωνεί µε το Τµήµα
Πιστοποίησης του IRIS.
Το Σήµα του IRIS που αναφέρεται στο Βιολογικό τρόπο παραγωγής, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του IRIS .
Το Έγγραφο Πιστοποίησης και το Σήµα που αναφέρεται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής αφορούν αποκλειστικά
την επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε και µόνο για την ποσότητα των προϊόντων για τα οποία έχει
πιστοποιηθεί ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει
την παραγωγή, παρασκευή, εισαγωγή από τρίτες χώρες ή και αποθήκευση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης και το Σήµα Συµµόρφωσης του IRIS δεν πρέπει να αναπαράγεται και να
δηµοσιεύεται χωρίς την άδεια του IRIS.
Ο επιχειρηµατίας είναι υποχρεωµένος να διακόψει άµεσα τη χρήση του Εγγράφου Πιστοποίησης και να
επιστρέψει την άδεια χρήσης σήµατος όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του ή µετά από αιτιολογηµένη απαίτηση του

IRIS (π.χ. ανάκληση πιστοποιητικού).

13. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η επιχείρηση έχει σε κάθε χρονική στιγµή το δικαίωµα, εάν επιθυµεί, να αποποιηθεί της χρήσης του Εγγράφου
Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτηµα της στον IRIS

και να

επιστρέψει τη χορηγηθείσα άδεια χρήσης σήµατος, καθώς και το πιστοποιητικό.

14. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
IRIS .
Ένας Επιχειρηµατίας, ενταγµένος σε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, δύναται να αποχωρήσει από αυτόν
και να συµβληθεί µε τον IRIS υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να καταγγείλει εγγράφως την σύµβαση που έχει συνάψει µε τον πρώτο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης
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β) να ενηµερώσει σχετικά τις Αρµόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους
καταγγελίας καθώς και το όνοµα του ΙRIS στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί.
γ) να έχει εξοφλήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της
καταγγελλόµενης σύµβασης και
δ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης του στο Σύστηµα Ελέγχου του ΙRIS.
Ο ΙRIS στον οποίο ο «επιχειρηµατίας» υποβάλλει αίτηµα ένταξης, οφείλει να ζητά εγγράφως αντίγραφο του
τηρούµενου ατοµικού φακέλου από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης στον οποίο ήταν ενταγµένος ο
αιτών επιχειρηµατίας, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόµενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω
επιχειρηµατία.
Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήµατος ένταξης από τον ΙRIS είναι:
α) να µην εκκρεµεί διενέργεια οποιασδήποτε µορφής ελέγχου προγραµµατισθείσας προ της ηµεροµηνίας
καταγγελίας της Σύµβασης.
β) να µην υπάρχουν εκκρεµότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρηµάτων ελέγχων, χηµικών
αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ηµεροµηνίας καταγγελίας της σύµβασης.
γ) να µην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σηµάτων και
λογοτύπων ή/και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εµπορία
και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Σε καµία περίπτωση ο ΙRIS, δεν θα προβεί σε
αποδοχή αιτήµατος ένταξης χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Ο

IRIS δεσµεύεται, σε περίπτωση που συµβεβληµένος µε αυτόν επιχειρηµατίας επιθυµεί την αποχώρηση του, να
συνεργάζεται αντίστοιχα.
Εάν επιχειρηµατίας που κάνει αίτηση στον IRIS και πριν ήταν ενταγµένος σε άλλον Οργανισµό Ελέγχου και
Πιστοποίησης, διαγράφηκε από τον εν λόγω Οργανισµό ή είχε διαφωνίες µε αυτόν όσον αφορά την ανάκληση
του χορηγηθέντος πιστοποιητικού ή µη χορήγηση πιστοποιητικού τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου, τα
αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων, υποβιβασµό σταδίου πιστοποίησης, ο IRIS σε κάθε περίπτωση
αποδέχεται τις αποφάσεις του εγκεκριµένου Οργανισµού από τον οποίο αποχώρησε ο επιχειρηµατίας. ∆ύναται
παρολαυτά ο IRIS να καταφύγει στην εποπτεύουσα αρχή η οποία και είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίσει για
µείωση της περιόδου µετατροπής του εν λόγω επιχειρηµατία.
Σε περίπτωση που επιχειρηµατίας έχει διαγραφεί από Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης λόγω άρνησης
εκπλήρωσης των οικονοµικών του υποχρεώσεων προς αυτόν, ο IRIS δεν µπορεί να κάνει δεκτή αίτηση ένταξής
του πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης µε τον συγκεκριµένο
Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση επιχειρηµατία που κάνει αίτηση στον IRIS και έχει έγγραφο Πιστοποίησης εν ισχύ, δεν
διενεργείται Αρχικός Έλεγχος. Αντίθετα σε περιπτώσεις που επιχειρηµατίας έχει διαγραφεί από Οργανισµό
Ελέγχου, διενεργείται πάντα Αρχικός Έλεγχος.

15. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ IRIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Ο συµβαλλόµενος µε τον ΙRIS επιχειρηµατίας δικαιούται:
•

Να ζητήσει αιτιολογηµένα, έως και δύο ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση προγραµµατισµένου ελέγχου,

την αλλαγή της ηµεροµηνίας όπως καθορίστηκε από το Τµήµα Ελέγχων του ΙRIS. Το Τµήµα Ελέγχων δεν
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υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόταση για την αλλαγή της ηµεροµηνίας. Σε περίπτωση που το αίτηµα γίνει
δεκτό, η νέα ηµεροµηνία που θα οριστεί δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ηµέρες από την προηγούµενη.
•

Να ζητήσει αιτιολογηµένα και τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του ελέγχου, την

αντικατάσταση ελεγκτή που έχει οριστεί από τον ΙRIS. Το αίτηµα εξετάζεται και εγκρίνεται/ απορρίπτεται από
τον Υπεύθυνο Ελέγχων.
•

Να ζητήσει τα αποτελέσµατα ή συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή ελέγχου στις

εγκαταστάσεις του, συµπεριλαµβανοµένου αντιγράφου των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών αναλύσεων.
•

Να διατυπώνει και να καταγράφει τις όποιες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σε όλα τα έντυπα του IRIS

που υπογράφει.
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16. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο κάτοχος του Επίσηµου Εγγράφου Πιστοποίησης µπορεί να το χρησιµοποιήσει για επαγγελµατικούς σκοπούς,
ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για
απόδειξη της συµµόρφωσης του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από
τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία
ως προς την οποία έχει πιστοποιηθεί.
Επιπλέον ο κάτοχος του σήµατος Συµµόρφωσης του IRIS επιθέτει στα προϊόντα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί
το Σήµα Αναγνώρισης Πιστοποιηµένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας που του έχει χορηγήσει ο IRIS και έχει
το δικαίωµα να το χρησιµοποιεί για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών,
συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης των
συγκεκριµένων προϊόντων του µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο κάτοχος του Επίσηµου Εγγράφου Πιστοποίησης υποχρεούται
⇒ να εφαρµόζει συνεχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εγκεκριµένο σύστηµα παραγωγής
παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας
⇒ να εφαρµόζει εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος και µε αποτελεσµατικό τρόπο τις κατάλληλες
διορθωτικές ενέργειες για την άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίζονται και να παρέχει τη σχετική
πληροφόρηση στον IRIS
⇒ να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το Έγγραφο Πιστοποίησης της επιχείρησής του µόνο για τα
προϊόντα για τα οποία του έχει χορηγηθεί.
⇒ να µη χρησιµοποιεί το έγγραφο πιστοποίησης και να µην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά αυτό µε
τρόπο που µπορεί να εκληφθεί από τον IRIS ως παραπλανητικός
⇒ να συµπληρώνει το συνοδευτικό πίνακα του εγγράφου πιστοποίησης καταγράφοντας µε ακρίβεια τις
ποσότητες καθώς και τα παραστατικά πώλησης των πιστοποιηµένων προϊόντων.
⇒ να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών του IRIS κατά τη διεξαγωγή των Ελέγχων και να παρέχει οποιαδήποτε
πληροφορία του ζητηθεί
⇒ να διακόψει άµεσα και εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που θα λάβει επίσηµη
ενηµέρωση από τον IRIS, κάθε χρήση, διαφήµιση και αναφορά στο Έγγραφο Πιστοποίησης, 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, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και
αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του δεν ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις
των κανονισµών βάσει των οποίων ελέγχεται ή έχει πιστοποιηθεί.
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⇒ 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 πληροφορεί τους ελεγκτές του IRIS µε ακρίβεια και κατ’ αληθή τρόπο για όλα τα στοιχεία που αφορούν
την επιχείρησή του και να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά
µέτρα και επιτρέποντας στους ελεγκτές να ελέγχουν όλες τις µονάδες και να παρακολουθούν τις
απαραίτητες διεργασίες της επιχείρησης, θέτοντας στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα σχετικά µε τον έλεγχο
έγγραφα και έντυπα καθώς και το υπεύθυνο προσωπικό
⇒ να τηρεί λογιστικά βιβλία.
⇒ να καταθέτει στον IRIS

λεπτοµερές πρόγραµµα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεµάχιο ή

λεπτοµερές πρόγραµµα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεµάχια που
διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου. Τα προγράµµατα αυτά κατατίθενται όσον αφορά την
φυτική παραγωγή ένα µήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την ζωική παραγωγή
ένα µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης ελέγχου, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα µήνα πριν
την ηµεροµηνία έναρξης των σχετικών εργασιών παρασκευής. Θα πρέπει να τηρεί αντίγραφο του
καλλιεργητικού σχεδίου το οποίο θα επιδεικνύει στον ελεγκτή κατά τον έλεγχο και όποτε του ζητηθεί σε
εξουσιοδοτηµένο από τον IRIS πρόσωπο
⇒ να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα καλλιεργειών ανά αγροτεµάχιο / εκτροφή ανά
κατηγορία ζώων / παρασκευής
⇒ να τηρεί βιβλίο εισροών
⇒ να τηρεί βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεµάχιο / ανά εκτροφή ανά παρασκευή
⇒ να τηρεί αρχείο παραπόνων των πελατών του σχετικά µε πιστοποιηµένα προϊόντα, καθώς και των
αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί
⇒ εφόσον δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα, να εφαρµόζει τους κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
καθώς επίσης και σύστηµα ιχνηλασιµότητας
⇒ εάν δραστηριοποιείται στον δευτερογενή τοµέα, να τηρεί όλες τις νοµικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίµων και να εφαρµόζει σύστηµα ιχνηλασιµότητας και αναγνώρισης των
παρτίδων.
⇒ να τηρεί όλα τα προαναφερθέντα αρχεία και ό,τι άλλο του ζητηθεί από τον IRIS, για τουλάχιστον πέντε (5)
χρόνια
⇒ να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής,
παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης µε τον IRIS

στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία ανήκει η έδρα της

εκµετάλλευσης ή επιχείρησής του.
⇒ να µεταφέρει και να διαθέτει τα προϊόντα που παράγει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007
και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών , όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΚΑΝ 02/ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS

Σελ 18 από 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
⇒ να αποδέχεται σε περιπτώσεις αποκλίσεων, παρατυπιών και παραβάσεων 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 από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήµατα,
λογότυποι, κλπ.
⇒ να αποστείλει εντός το αργότερο 5 ηµερών από τη λήψη της εντολής απόσυρσης γραπτή δέσµευση προς
την Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά µε την υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης.
⇒ Ο επιχειρηµατίας ο οποίος παράγει προϊόντα βιολογικής γεωργίας ύποπτα για µη συµµόρφωση (π.χ.
περιφερειακές γραµµές όταν υπάρχει γειτνίαση µε καλλιέργειες συµβατικού τρόπου παραγωγής) : α) δεν θα
κάνει χρήση του σήµατος συµµόρφωσης για τα ύποπτα προϊόντα που παράγονται στις επικίνδυνες ζώνες
εντός της µονάδας β) υποχρεούται να τηρεί διαχωρισµένους αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους θα
υπάρχει σχετική επισήµανση για τα ύποπτα για µη συµµόρφωση προϊόντα, γ) υποχρεούται να τηρεί
λογαριασµούς και παραστατικά από όπου θα προκύπτει η πώληση των ύποπτων προϊόντων ως συµβατικών.
⇒ να τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού.
⇒ Να γνωρίζει και να τηρεί τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορούν τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα για την οποία ελέγχεται.

18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ IRIS
⇒ Ο IRIS πραγµατοποιεί τις αξιολογήσεις και ελέγχους µε τρόπο αντικειµενικό, εχέµυθο και αµερόληπτο.
⇒ Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του IRIS που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν
την κατάλληλη µόρφωση και εµπειρία και λειτουργούν µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, των κανονισµών
και της ∆ήλωσης 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, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης 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.
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⇒ Ο IRIS ενηµερώνει την Αρµόδια Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα Αρχή για όλα τα χορηγούµενα Έγγραφα
Πιστοποίησης καθώς και σε κάθε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθέντος πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται
από την εθνική νοµοθεσία.
⇒ Ο IRIS ενηµερώνει την Αρµόδια Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης
παρατυπιών ή παραβάσεων σε συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες, αποστέλλοντας αντίγραφο του
πρακτικού ελέγχου.
⇒ Ο IRIS παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη διενέργεια ελέγχου δεύτερου µέρους.

⇒ Τα χορηγούµενα από τον IRIS έγγραφα πιστοποίησης ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο IRIS δεν είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή
αναγνωρίζουν εν µέρει τα χορηγηθέντα έγγραφα πιστοποίησης.
⇒ 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.

19. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο IRIS µπορεί να προβεί σε ανάκληση των χορηγηθέντων εγγράφων πιστοποίησης ως αποτέλεσµα επιβολής
κύρωσης. Την απόφαση για ανάκληση των πιστοποιητικών τη λαµβάνει ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης του IRIS.
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 Εθνικής Νοµοθεσίας. Με κριτήριο τη σοβαρότητά τους οι µη
συµµορφώσεις διακρίνονται σε:
α) Αποκλίσεις, που είναι µη συµµορφώσεις ήσσονος σηµασίας που διαπιστώνονται κατά τους διενεργούµενους
ελέγχους στον επιχειρηµατία. Οι διενεργούντες τον έλεγχο καταγράφουν τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις στο
πρακτικό έλεγχου και απαιτούν από τον ελεγχόµενο επιχειρηµατία να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές
ενέργειες εντός αυστηρά καθοριζόµενου χρονικού διαστήµατος ώστε να αναιρούνται τα αίτια που τις
προκάλεσαν. Στην περίπτωση που ο επιχειρηµατίας δεν συµµορφώνεται προς τις συστάσεις των διενεργούντων
τον έλεγχο εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία.
β) Παρατυπίες, που είναι οι µη συµµορφώσεις που αφορούν την αποτυχία του ελεγχόµενου επιχειρηµατία να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις
αυτών ,όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας. Οι εν λόγω µη
συµµορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις, δεν έχουν παρατεταµένα ή/και διαρκή
δυσµενή αποτελέσµατα όσον αφορά την αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος
Ελέγχου.
γ) Παραβάσεις, που είναι οι µη συµµορφώσεις που έχουν καταφανείς παρατεταµένες και διαρκείς επιπτώσεις
που επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ελέγχου και
οφείλονται σε παραπλανητικές και µε πρόθεση πράξεις του ελεγχόµενου επιχειρηµατία.
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Αναλυτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να ανακληθεί πιστοποιητικό αναφέρονται στον κατάλογο
κυρώσεων του IRIS.
Η ανάκληση του χορηγηθέντος εγγράφου πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς από τον IRIS

στο

συµβεβληµένο επιχειρηµατία.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας ή παράβασης κατά τη διενέργεια ελέγχου από τον IRIS και
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που θα επιβάλει στον επιχειρηµατία, ο Οργανισµός αποστέλλει αντίγραφο του
πρακτικού ελέγχου στην Επιβλέπουσα Αρχή.
Σε περίπτωση ανάκλησης του εγγράφου πιστοποίησης, αυτή κοινοποιείται εγγράφως στον επιχειρηµατία ο
οποίος υποχρεούται να επιστρέψει στον IRIS

όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα Πιστοποιητικά και Σήµατα

αναγνώρισης πιστοποιηµένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ο IRIS γνωστοποιεί την ανάκληση εγγράφου
Πιστοποίησης στην αρµόδια ελέγχουσα Αρχή και στο ευρύ κοινό µε κάθε µέσο που κρίνει αυτό σκόπιµο.
Ο IRIS

σε περίπτωση που κρίνει αιτιολογηµένα ότι η αξιοπιστία του επιχειρηµατία θεωρείται χαµηλή ή

υπάρχουν ενδείξεις για δόλιες και παραπλανητικές ενέργειές του εισηγείται στον ΟΠΕΓΕΠ την αποβολή του από
το σύστηµα ελέγχου, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή την αφαίρεση του
δικαιώµατος εµπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Σε περίπτωση αποβολής του, για την επανένταξή του σε σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης επανέρχεται µε
την υποβολή νέας αρχικής αίτησης.

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων του IRIS για θέµατα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει
στον IRIS εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.
Τις περιπτώσεις ενστάσεων εξετάζει η Επιτροπή Ενστάσεων. ∆ύναται 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 .

21. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο IRIS

τηρεί ενήµερο κατάλογο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων ο οποίος περιλαµβάνει 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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
22. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το κόστος όλων των σταδίων για τη χορήγηση και διατήρηση των πιστοποιητικών παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Τιµοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του IRIS .
Η µη τήρηση των οικονοµικών όρων από τον συµβεβληµένο επιχειρηµατία αποτελεί αιτία λύσης της
συνεργασίας και ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.

23. 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 ∆ιευθυντή του IRIS. Οι
προβλεπόµενες αλλαγές, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται µε κάθε πρόσφορο
µέσο (ενηµέρωση ΕΠ.ΑΜ., προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, αλληλογραφία µε οµάδες και
συνεταιρισµούς παραγωγών, ιστοσελίδα κλπ). Αλλαγές ή αναθεωρήσεις που επηρεάζουν την Πιστοποίηση
γνωστοποιούνται στους συµβεβληµένους µε τον IRIS επιχειρηµατίες, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια
προσαρµογής των στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας συµβεβληµένου επιχειρηµατία µε τις
παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, εκείνος µπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης.

ΚΑΝ 02/ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS

Σελ 22 από 22

