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Εισαγωγή
Ο παρών Γενικός Κανονισµός Υπηρεσιών Πιστοποίησης παρουσιάζει τις γενικές απαιτήσεις και τις
διαδικασίες για την πιστοποίηση προϊόντων και συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε
Κανονισµούς, προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας.
Ο παρών Γενικός Κανονισµός αποτελεί έγγραφο τεκµηρίωσης για τον πελάτη προς τον οποίο
χορηγείται, διατηρείται, περιορίζεται το πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις του
συστήµατος πιστοποίησης και δεν υποκαθιστά τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας.
Ο παρών Κανονισµός αποτελεί κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε πελάτης ο
οποίος έχει συνάψει σύµβαση πιστοποίησης µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
1. Παρουσίαση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (στο εξής ΒΙΟΕΛΛΑΣ)
ιδρύθηκε το 2001 και λειτουργεί µε τη νοµική µορφή Ανωνύµου Εταιρείας.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στα εξής:
(α) αξιολόγηση και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
(β) αξιολόγηση και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων σύµφωνα µε προδιαγραφές ποιότητας,
(γ) αξιολόγηση και πιστοποίηση σύµφωνα µε κανονισµούς, τεχνικές προδιαγραφές, εθνικά, κοινοτικά
ή/ και ιδιωτικά πρότυπα ποιότητας για προϊόντα και συστήµατα διαχείρισης ποιότητας,
(δ) αξιολόγηση και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων σύµφωνα µε τα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα,
(ε) συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του συστήµατος
πιστοποίησης,
(ζ) εκπαίδευση σε πρότυπα και προδιαγραφές ποιότητας.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση (η οποία στο εξής
θα αποκαλείται «πελάτης») σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αναγνωρισµένων προτύπων, κανονισµών και
προδιαγραφών. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στους Τιµοκαταλόγους
Υπηρεσιών Πιστοποίησης.
Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντων και συστηµάτων διαχείρισης
ποιότητας που ακολουθεί το ΒΙΟΕΛΛΑΣ και στηρίζονται στις απαιτήσεις:
•

προτύπων, κανονισµών και προδιαγραφών

•

της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νοµοθεσίας

Οι ανωτέρω υπηρεσίες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ διέπονται από τους Ειδικούς Κανονισµούς Υπηρεσιών
Πιστοποίησης.
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Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ως φορέας πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις
δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει.
2. ∆ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις – Πρότυπα Ελέγχου & Πιστοποίησης
Εγκρίσεις
Από τις 11 Νοεµβρίου 2001 εγκρίθηκε η λειτουργία του φορέα µε την επωνυµία Ινστιτούτο Ελέγχου
Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. που λειτουργεί µε τη νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας µε έδρα
την Αθήνα, ως Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής που
προορίζονται να φέρουν ενδείξεις αναφερόµενες στο βιολογικό τρόπο παραγωγής τους.
To ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει εγκριθεί ως οργανισµός ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας
µε κωδικό GR-BIO-03. Οι εγκρίσεις του έχουν δηµοσιευθεί στα κάτωθι:
•

ΦΕΚ 278/Β/07-3-02 ΑΡ.240903

•

ΦΕΚ 1495/29-11-02 ΑΡ. 299891

•

ΦΕΚ 1739/Β/21-08-09 ΑΡ.313643

•

ΦΕΚ 2313/28-08-14 ΑΡ.1551/103318

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και ∆ασών της Βουλγαρίας ως
οργανισµός ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας µε κωδικό BG-ΒΙΟ-10.
∆ιαπιστεύσεις


Στις 5 Νοεµβρίου 2002 το Ε.ΣΥ.∆. διαπιστεύει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 17065, να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων (Αρ. 106)



Στις 13 Ιουλίου 2012 το Ε.ΣΥ.∆. διαπιστεύει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 17021 ως Φορέα Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των
Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. (Αρ. 826).



Στις 5 Μαΐου 2016 το Ε.ΣΥ.∆. διαπιστεύει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 17065, για την επιθεώρηση και αξιολόγηση Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόµενων
Επιπλωµένων ∆ωµατίων-∆ιαµερισµάτων (ΕΕ∆∆) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.



Στις 27 Μαΐου 2016 το Ε.ΣΥ.∆. διαπιστεύει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 17021 ως Φορέα Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ποιότητας για το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.



Στις 16 Σεπτεµβρίου 2016 το Ε.ΣΥ.∆. διαπιστεύει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 17065, για το πρότυπο GLOBALGAP IFA V.5 (Φρούτα & Λαχανικά).



Στις 20 Ιουλίου 2017 το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (USDA) διαπιστεύει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αµερικάνικου προτύπου NOP να διενεργεί πιστοποιήσεις
βιολογικών προϊόντων. (Crops, Wild Crops and Handling Operations-No. NP7163LCA)

Υπηρεσίες Επιθεώρησης ως προς ξένα πρότυπα
BIO SUISSE (για την Ελβετία),

•
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NATURLAND (για τη Γερµανία),

•
Βιοδυναµικής Γεωργίας DEMETER (Παγκοσµίως)

•
KRAV (για τη Σουηδία)

•

Υπηρεσίες Επιθεώρησης ή/και Πιστοποίησης ως προς Ιδιωτικά Πρότυπα

BIOKOUZINA (Ιδιωτικό Πρότυπο του ΒΙΟ Ελλάς για την
Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης)

•
NATRUE (για την Πιστοποίηση Βιολογικών και Φυσικών
Καλλυντικών)

•
Σήµα «ΚΡΗΤΗ» (για την Πιστοποίηση Κρητικών
Προϊόντων)

•
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ

•
Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας

•
Χορήγηση εγγράφων ισοδυναµίας για τις Η.Π.Α. και Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων βάσει
του αµερικάνικου προτύπου NOP
πρότυπο ΝOP του USDA

•

3. Πολιτική Ποιότητας
Η ποιότητα ορίζεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ ως η ικανοποίηση του πελάτη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
µέσω της εκπλήρωσης των αναγκών και των επιθυµιών του πελάτη, εγκαθιστώντας και συντηρώντας
ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει όλους τους εργαζόµενους να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση σε
κάθε υπηρεσία που προσφέρουν.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεσµεύεται να παρέχει µε αµεροληψία, ακεραιότητα, αντικειµενικότητα και αξιοπιστία
υπηρεσίες πιστοποίησης της συµµόρφωσης προϊόντων και συστηµάτων ποιότητας µε σχετικά
τυποποιητικά έγγραφα.
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Η ∆ιοίκηση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεσµεύεται για την Ποιότητα και θέτει ως στόχο τη συµµετοχή κάθε
εργαζοµένου στη βελτίωση της ποιότητας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ως φορέα
πιστοποίησης.
i.

Κάθε εργαζόµενος και εξωτερικός συνεργάτης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ευθύνεται άµεσα για την ποιότητα
της εργασίας που προσφέρει.

ii.

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ φέρει ευθύνη για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται µε την πιστοποίηση και για
τις δραστηριότητες που ανατίθενται υπεργολαβικά σε εξωτερικό φορέα ( αναλυτικά εργαστήρια).

iii.

Όλες οι υπηρεσίες πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ προσφέρονται άνευ διακρίσεων σε κάθε
ενδιαφερόµενο µε υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα από προσωπικό µε υψηλά κριτήρια
τεχνικής και επιστηµονικής επάρκειας.

iv.

∆εν εκχωρούνται υπεργολαβικά υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης σε εξωτερικό φορέα.

v.

Τα συνεργαζόµενα εργαστήρια δοκιµών είναι διαπιστευµένα κατά ΙSO 17025 και αξιολογούνται.

vi.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π)
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17065, EΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17021 και τους Κανονισµούς
και τα Κριτήρια ∆ιαπίστευσης του ΕΣΥ∆.

Οι στόχοι του ΒΙΟΕΛΛΑΣ για την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει
είναι:
1.

Εξασφάλιση της Αµεροληψίας, της Εµπιστευτικότητας και της Αξιοπιστίας του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ως
φορέα πιστοποίησης.

2.

Αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση τρίτου µέρους.

3.

Ανεξαρτησία από κάθε εµπορική, οικονοµική ή άλλη πίεση που θα µπορούσε να επηρεάσει την
κρίση του.

4.

Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών του µε τον πλέον αποδοτικό και οικονοµικό γι’ αυτούς
τρόπο.

5.

Έγκαιρη και αποτελεσµατική ανταπόκριση σε τεκµηριωµένες και ενυπόγραφες ενστάσεις,
παράπονα και διαφορές πελατών, καταναλωτών ή άλλων ενδιαφεροµένων µε σκοπό τη βελτίωση
της εξυπηρέτησης τους και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ διερευνά κάθε περίπτωση µε όλα τα µέσα που διαθέτει και η πρόσβαση για την
κατάθεση πιθανών παραπόνων δίδεται µε κάθε δυνατό τρόπο.

6.

Συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τους
απαραίτητους πόρους.

7.

Εξασφάλιση της χρήσης σε επιθεωρήσεις και συµµετοχή σε τεχνικές επιτροπές και στο
Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης, µόνον κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού και
εξωτερικών συνεργατών µε αποδεδειγµένη εµπειρία και προσόντα και τη χρήση εξωτερικών
εργαστηρίων µε καθορισµένα κριτήρια και τις απαιτούµενες διαπιστεύσεις.

8.

Την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντων και συστηµάτων ποιότητας µόνον
ως προς εθνικά ή/ και διεθνώς αποδεκτών τυποποιητικών εγγράφων (εθνική νοµοθεσία,
ευρωπαϊκοί κανονισµοί, ιδιωτικά πρότυπα και κανονισµοί).

9.

Επικοινωνία µε αρµόδιους δηµόσιους ή και κλαδικούς φορείς για την παρακολούθηση και τον
εντοπισµό αποκλίσεων των προµηθευτών από τις απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης.
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4. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης
Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και
εφαρµόσει σύστηµα ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων (κανονισµών,
προτύπων, προδιαγραφών ποιότητας).

5. Αµεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του
διασφαλίζεται από την οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου
Πιστοποίησης και το νοµικό πλαίσιο της ίδρυσης του.
Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει επιπλέον
υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις:


Τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης (ΑΣΠ), το οποίο εποπτεύει περιοδικά

(τουλάχιστον ετησίως) τις διαδικασίες επιθεώρησης και Πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Σε περίπτωση
που το ΑΣΠ διαπιστώσει µη ορθή χορήγηση, διατήρηση, επέκταση ή/ και περιορισµό της πιστοποίησης
ενηµερώνεται ο αρµόδιος Υπεύθυνος Πιστοποίησης, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ανάληψη
διορθωτικής ενέργειας που µπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση προηγούµενης απόφασης του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
 Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν εµπλέκονται στο σχεδιασµό του
συστήµατος ποιότητας στις επιχειρήσεις που αξιολογούν.
 Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ που συµµετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καµία οικονοµική, εµπορική, συµβουλευτική ή άλλου είδους
σχέση µε επιχειρήσεις που αξιολογούν ή εµπορικούς ανταγωνιστές αυτών.
 Κάθε ενδιαφερόµενο για πιστοποίηση πρόσωπο ή φορέας έχει ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις
πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ανεξαρτήτως από το µέγεθος της επιχείρησης
ή υφιστάµενων πιστοποιήσεών της.
 Οι οικονοµικοί όροι του ΒΙΟΕΛΛΑΣ για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, είναι κοινοί για τους
πελάτες του.


Για όλους τους ισχύοντες κανονισµούς, τιµοκατάλογους και λοιπά ενηµερωτικά έγγραφα υπάρχει

ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόµενο.
 Οι επιθεωρητές του ΒΙΟΕΛΛΑΣ τυγχάνουν της έγκρισης των πελατών του και οι αποφάσεις για την
πιστοποίηση λαµβάνονται από πρόσωπα (αξιολογητές) που δεν συµµετείχαν στην επιθεώρηση της
επιχείρησης.
6. Εµπιστευτικότητα
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ εξασφαλίζει την εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα
επίπεδα λειτουργίας του. Το προσωπικό, το ΑΣΠ καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι εξωτερικοί
συνεργάτες, ευθύνονται και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και κάθε
πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους
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µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Η πληροφόρηση αυτή θα διαχειρίζεται µόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του
συγκεκριµένου έργου που αναλαµβάνουν, ως αυστηρά εµπιστευτικής φύσης.
Συγκεκριµένα:
•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε έγγραφο ή/ και προϊόν πελατών που βρίσκεται
στην κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόµενα εγγράφων ή/ και ηλεκτρονικών
δεδοµένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ παραµένουν απολύτως εµπιστευτικές.
Ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες των φακέλων πελατών έχουν οι αρµόδιες αρχές ελέγχου και
εποπτείας (Ε.ΣΥ.∆., ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ., Υπ.Α.Α.Τ. κλπ) και το Α.Σ.Π. Επίσης στα πλαίσια
ανταλλαγής πληροφοριών µε άλλους Φορείς και στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών δύναται
να δοθούν εµπιστευτικά στοιχεία.

•

Όλοι οι επιθεωρητές, οι εµπειρογνώµονες και το προσωπικό του ΒΙΟΕΛΛΑΣ λειτουργούν αυστηρά
µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του ΒΙΟΕΛΛΑΣ και δεσµεύονται από τη ∆ήλωση
Εµπιστευτικότητας και την υπογραφή των συµβάσεων συνεργασίας.

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µπορεί να διαθέσει εµπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτο µέρος στην περίπτωση που
επιβάλλεται νοµικά.
7. Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης ΑΣΠ
Το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Πιστοποίησης (ΑΣΠ) του ΒΙΟΕΛΛΑΣ, το οποίο συστήνεται και λειτουργεί
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας ΑΣΠ, συγκαλείται µε ευθύνη του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης
Ποιότητας τουλάχιστον ετησίως.
Το ΑΣΠ, αξιολογεί την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ και αφορούν:
•

στην απονοµή πιστοποιητικών συµµόρφωσης και στην διακοπή χρήσης αυτών,

•

στην επιβολή κυρώσεων,

•

στο χειρισµό παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών,

•

στους Κανονισµούς Υπηρεσιών Πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

Εκτός από τα ανωτέρω, το ΑΣΠ εποπτεύει τις λειτουργίες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ σε θέµατα:
• αµεροληψίας και αντικειµενικότητας,
• διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφεροµένου προς τις υπηρεσίες πιστοποίησης
του ΒΙΟΕΛΛΑΣ,
• πολιτικής στην πιστοποίηση.
Επίσης, µπορεί να συγκροτεί Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές για την παροχή γνωµοδότησης κατά την κρίση
του και κατά περίπτωση (σε θέµατα τεχνικά ή σε θέµατα υποστήριξης ως προς την συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης)
Στο ΑΣΠ είναι πενταµελές και συµµετέχουν εκπρόσωποι των άµεσα ενδιαφεροµένων φορέων, καθώς
και φυσικά πρόσωπα µε εξειδίκευση και εµπειρία στους τοµείς δραστηριότητας του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Τα µέλη
του ΑΣΠ διαθέτουν τεκµηριωµένα γνώση, εµπειρία ή και ευρεία επιστηµονική κατάρτιση τουλάχιστον σε
έναν από τους παρακάτω τοµείς:
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α) οργάνωση και λειτουργία διαδικασιών σχετικών µε το πεδίο της πιστοποίησης,
β) πιστοποίηση προϊόντων και συστηµάτων ποιότητας,
γ) νοµοθεσίες, πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν την πιστοποίηση,
δ) προστασία καταναλωτή και περιβάλλοντος,
ε) άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
8. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης
Η διαδικασία για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α. Αίτηση
β. Επιθεώρηση
γ. Απόφαση Συµµόρφωσης
δ. Χορήγηση
α. Αίτηση – Υπογραφή σύµβασης
α.1 Ο πελάτης υποβάλλει στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ αίτηση για την αξιολόγηση των διαδικασιών του συστήµατος
ποιότητας που ακολουθεί, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις προτύπων, κανονισµών και προδιαγραφών.
Αρµόδιο προσωπικό του Τµήµατος Πιστοποίησης προβαίνει στην ανασκόπηση της αίτησης και των
δεδοµένων τεκµηρίωσης και ενηµερώνει τον πελάτη για το κόστος της πιστοποίησης.
α.2

Ο πελάτης υπογράφει µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ σύµβαση, η οποία δηλώνει την συµφωνία του µε τον

παρόντα Κανονισµό και τους όρους που καθορίζονται στη σύµβαση αυτή.
α.3

Ορισµός οµάδας επιθεώρησης και ενηµέρωση του πελάτη για την οµάδα και το πρόγραµµα

επιθεώρησης της επιχείρησης.
β. Επιθεώρηση
Η επιθεώρηση της επιχείρησης περιλαµβάνει:
α) τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης,
β) τον έλεγχο των εγγράφων τεκµηρίωσης (διαδικασίες, αρχεία, αποφάσεις, µετρήσεις κτλ),
γ) τη δειγµατοληψία για τις εργαστηριακές δοκιµές σε προϊόντα (όπου απαιτείται).
Για την επιθεώρηση επιλέγεται η οµάδα επιθεώρησης, η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους
επιθεωρητές και εµπειρογνώµονες ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας και το µέγεθος της προς
επιθεώρηση επιχείρησης. Οι οµάδες επιθεώρησης συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούµενη
γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της πιστοποίησης. Στην
επιθεώρηση (εκτός από την εγκεκριµένη οµάδα επιθεώρησης) είναι δυνατό να παρευρίσκονται ως
παρατηρητές, Αξιολογητές του Φορέα ∆ιαπίστευσης ή/και εκπαιδευόµενοι επιθεωρητές του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Για τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης ενηµερώνεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πριν από την επιθεώρηση.
Το

ΒΙΟΕΛΛΑΣ

διασφαλίζει

την

αµεροληψία

και

αντικειµενικότητα

των

επιθεωρητών

και

εµπειρογνωµόνων, ωστόσο ο πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση µέλους
ή/ και µελών της οµάδας επιθεώρησης εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκµηριώσει το σχετικό
αίτηµα.
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Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης µπορεί να παρίσταται ο σύµβουλος που έχει σχεδιάσει το Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ποιότητας (και δεν έχει άλλη αρµοδιότητα σύµφωνα µε το οργανόγραµµα του Σ∆Π), µόνο
ως παρατηρητής.
Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο Κύριος επιθεωρητής αποστέλλει την έκθεση επιθεώρησης,
υποβάλλοντας την εισήγηση του και τεκµηριώνοντας τις παρατηρήσεις για τη συµµόρφωση στις
απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης.
Η µη εκπλήρωση µιας προδιαγραµµένης απαίτησης ορίζεται ως µη συµµόρφωση η οποία µπορεί:
•

να αρθεί µετά από την υλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων

•

να οδηγήσει στην απόρριψη της πιστοποίησης

•

να οδηγήσει στην αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση όπου κατά την επιθεώρηση εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, ο πελάτης καλείται να
καταθέσει τα πιθανά σχόλια του και να περιγράψει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί
εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος για την άρση των µη συµµορφώσεων.
γ. Απόφαση Συµµόρφωσης
Ο αρµόδιος Υπεύθυνος Πιστοποίησης ορίζει έναν Αξιολογητή, για την αξιολόγηση του φακέλου του
πελάτη. Ο αρµόδιος Υπεύθυνος Πιστοποίησης διασφαλίζει ότι ο Αξιολογητής που ορίζεται: α) δεν
συµµετείχε στην οµάδα επιθεώρησης του πελάτη που αξιολογεί και β) είναι καταχωρηµένος στον
Κατάλογο εγκεκριµένων αξιολογητών του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ως Κύριος Επιθεωρητής για το συγκεκριµένο
πεδίο πιστοποίησης.
Ο πελάτης ενηµερώνεται εγγράφως για την απόφαση συµµόρφωσης.
δ. Χορήγηση
Όταν η απόφαση συµµόρφωσης είναι θετική, το προσωπικό του αρµόδιου Τµήµατος Πιστοποίησης
εκδίδει τα απαιτούµενα έγγραφα συµµόρφωσης.
Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ και είναι µέρος της διαδικασίας πιστοποίησης
αποτελούν ιδιοκτησία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
9. ∆ιατήρηση των εγγράφων συµµόρφωσης
Η διατήρηση των εγγράφων συµµόρφωσης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον πελάτη των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το σύστηµα πιστοποίησης.
Για το σκοπό αυτό το ΒΙΟΕΛΛΑΣ προβαίνει σε επιθεωρήσεις επιτήρησης οι οποίες µπορεί να είναι
ετήσιες (τουλάχιστον µία φορά ετησίως), ή/ και συµπληρωµατικές οι οποίες είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση του πελάτη.
Ανάγκη για συµπληρωµατικές επιθεωρήσεις προκύπτει εφόσον:
•

γίνουν σηµαντικές τροποποιήσεις στο σύστηµα ποιότητας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την
συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις,

G-KAN01-Α2/3

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΕΛΛΑΣ

KANONIΣΜΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:G-KAN01

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2η

ΑΡ. ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 3

Σελίδα 11 από 17

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14/5/2019

•

υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, επαλήθευση λήψης
διορθωτικών µέτρων από τον πελάτη, παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από τις
Αρµόδιες Αρχές κλπ).

Η συχνότητα διεξαγωγής των επιθεωρήσεων καθορίζεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ λαµβάνοντας υπόψη τα
ευρήµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων, τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την επικινδυνότητα και
πιθανές πληροφορίες που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος ποιότητας
του πελάτη.
Εάν κατά τις επιθεωρήσεις εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα αποδεκτό από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, το οποίο θα αξιολογεί, ενδεχοµένως και µε νέα
επιθεώρηση, τις διορθωτικές ενέργειες. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος η µη άρση των
µη συµµορφώσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος
πιστοποιητικού.
Κάθε επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το
αρµόδιο Τµήµα Πιστοποίησης για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου
συστήµατος ποιότητας ή της σειράς των παραγοµένων προϊόντων. Το αρµόδιο Τµήµα Πιστοποίησης
κρίνει σε ποιο βαθµό είναι σηµαντικές οι επιδιωκόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να
γίνει πρόσθετη αξιολόγηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων:
•

αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της επιχείρησης

•

αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας

•

αλλαγή θέσεων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης

•

προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων ή νέων µεθόδων παραγωγής

Ο εντοπισµός κατά τη διάρκεια επιθεώρησης τροποποιήσεων του εφαρµοζόµενου συστήµατος
ποιότητας οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του
συστήµατος πιστοποίησης και για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, αποτελεί αιτία για την
ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.
10. Ισχύς του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης
Η διάρκεια ισχύος των χορηγούµενων πιστοποιητικών εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης και τις
απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων ως προς τα οποία πιστοποιείται η επιχείρηση, αλλά δεν είναι
µεγαλύτερη των τριών (3) ετών.
11. Επέκταση ή περιορισµός της πιστοποίησης
Ο πελάτης υποβάλλει γραπτώς την τεκµηρίωση σχετικά µε την επέκταση ή περιορισµό της
πιστοποίησης. Στην περίπτωση της επέκτασης ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε την αρχική αίτηση.
Στην περίπτωση του περιορισµού σε ήδη πιστοποιηµένο πεδίο, ο αρµόδιος Υπεύθυνος Πιστοποίησης
αποφασίζει αν κρίνεται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί επαναξιολόγηση, προκειµένου να διασφαλιστεί
ότι δεν επηρεάζεται η συµµόρφωση του συστήµατος ποιότητας στις απαιτήσεις της πιστοποίησης.
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12. Χρήση του λογοτύπου του ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Εφόσον το επιτρέπουν οι απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων ως προς τα οποία πιστοποιείται η
επιχείρηση και οι απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, ο πελάτης µπορεί να
χρησιµοποιήσει το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ στα προϊόντα. Οι προδιαγραφές εφαρµογής και οι
απαιτήσεις για τα βιολογικά προϊόντα ζητούνται από τον πελάτη στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ όπου ενηµερώνεται
σχετικά.
Το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ καθορίζεται µε βάση τις προδιαγραφές εφαρµογής του λογοτύπου
ΒΙΟΕΛΛΑΣ και της κείµενης νοµοθεσίας και ο πελάτης έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιεί σε όλα τα
έγγραφα/ έντυπα, θέσεις και διαφηµιστικό υλικό µετά από έγκριση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ, αφού πρώτα
ενηµερώσει γραπτώς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, στέλνοντας υποδείγµατα (µακέτες) των εγγράφων, σηµάτων πριν
τυπωθούν .
Η χρησιµοποίηση του λογοτύπου του ΒΙΟΕΛΛΑΣ πρέπει να σχετίζεται κατά σαφή τρόπο µε τη
διακριτική ονοµασία της επιχείρησης και πρέπει να αφορά αποκλειστικά στο πεδίο εφαρµογής του
(επιχείρηση – δραστηριότητα).
Το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ αναφέρεται στη συµµόρφωση της επιχείρησης βάσει των απαιτήσεων του
συστήµατος πιστοποίησης και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρόπο ώστε να δηµιουργεί σύγχυση ή
να παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό.
Το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ µπορεί να τοποθετείται σε διαστάσεις αναλογικές ως προς το υπόδειγµα
που χορηγεί το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Οι ανωτέρω ενδείξεις πέραν της ελληνικής µπορούν να αναγράφονται µεταφρασµένες και σε άλλες
γλώσσες. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυµεί ο πελάτης και δεν αναφέρεται στον παρόντα
Κανονισµό, θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο Τµήµα Πιστοποίησης.
Το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Το Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης και το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν πρέπει να αναπαράγονται και να δηµοσιεύονται
παρά µόνο στο σύνολό τους.
Ο πελάτης δεσµεύεται να διακόψει άµεσα τη χρήση του Πιστοποιητικού και του λογοτύπου του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του ή µετά από αιτιολογηµένη απαίτηση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
13. ∆ιακοπή χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης
Ο πελάτης έχει σε κάθε χρονική στιγµή το δικαίωµα εάν επιθυµεί να αποποιηθεί της χρήσης του
Πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτηµα στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ
και να επιστρέψει το χορηγηθέν πιστοποιητικό.
Αντίστοιχα το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δύναται

να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως τη σύµβαση, όταν ο

επιχειρηµατίας δεν έχει εκπληρώσει ή δεν είναι συνεπής µε τις οικονοµικές του υποχρεώσεις.

14. ∆ικαιώµατα των πελατών
Ο πελάτης έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το Πιστοποιητικό για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα
σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για
απόδειξη της συµµόρφωσης του µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις.
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Ο πελάτης έχει το δικαίωµα να προσφύγει στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, κατά των ευρηµάτων και αποτελεσµάτων
επιθεώρησης, εργαστηριακών δοκιµών και αποφάσεων του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

15. Υποχρεώσεις των πελατών
Ο πελάτης υποχρεούται :
•

να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ΒΙΟΕΛΛΑΣ όταν αναφέρεται στην πιστοποίησή του σε
ΜΜΕ όπως το διαδίκτυο, ή σε διαφηµιστικά φυλλάδια,

•

να µην κάνει / να µην επιτρέπει καµία δήλωση σχετικά µε την πιστοποίησή του που µπορεί να
θεωρηθεί παραπλανητική και να µη χρησιµοποιεί το πιστοποιητικό µε τέτοιο τρόπο,

•

να διακόψει άµεσα κάθε χρήση, διαφήµιση και αναφορά στο Πιστοποιητικό, εάν αυτό ανασταλεί ή
ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο,

•

να τροποποιήσει όλο το διαφηµιστικό υλικό στο οποίο υπάρχει αναφορά στην πιστοποίηση, σε
περίπτωση περιορισµού του πεδίου πιστοποίησης,

•

να µην χρησιµοποιεί την πιστοποίηση που αφορά στην εφαρµογή συστήµατος, βάσει των
απαιτήσεων του συστήµατος πιστοποίησης µε τρόπο ώστε να δηµιουργείται η εντύπωση ότι τα ίδια
τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα,

•

να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το Πιστοποιητικό της επιχείρησής του µόνο για τα προϊόντα
για τα οποία έχει πιστοποιηθεί και δραστηριότητες που είναι εντός πεδίου.

•

να χρησιµοποιεί την πιστοποίησή του µε τρόπο που να µην επιφέρει κακή φήµη στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ και
να µη χάνει την αξιοπιστία του το σύστηµα πιστοποίησης,

•

να γνωστοποιεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ τις ειδικές νοµικές απαιτήσεις που αφορούν στη λειτουργία και στα
προϊόντα της επιχείρησης,

•

να συµµορφώνεται µε δική του ευθύνη µε τις απαιτήσεις του προτύπου για το οποίο ζητά
πιστοποίηση και να εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας συνεχώς και αποτελεσµατικά σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του ισχύοντος συστήµατος πιστοποίησης,

•

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 στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ,

•

να δέχεται την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, τη δειγµατοληψία σε προϊόντα και να παρέχει
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που αφορούν στο πεδίο πιστοποίησης καθώς και
στις ειδικές νοµικές απαιτήσεις,

•

να επιστρέψει άµεσα στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποίησης, εάν το χορηγηθέν
πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο,

•

να ειδοποιεί άµεσα το ΒΙΟΕΛΛΑΣ εάν οι διαδικασίες του συστήµατος ποιότητας της επιχείρησής δεν
ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης, βάσει των οποίων έχει
αξιολογηθεί,

•

να µην επιφέρει τροποποιήσεις στις εφαρµοζόµενες διαδικασίες του συστήµατος ποιότητας χωρίς
γραπτή ενηµέρωση προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ,

G-KAN01-Α2/3

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΕΛΛΑΣ

KANONIΣΜΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:G-KAN01

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2η

ΑΡ. ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 3

Σελίδα 14 από 17

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14/5/2019

•

να παρέχει πρόσβαση στους επιθεωρητές, εµπειρογνώµονες και παρατηρητές του ΒΙΟΕΛΛΑΣ και
των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών στη µονάδα και τους υπεργολάβους της. Επιπλέον να τους
πληροφορεί µε ακρίβεια και κατ’ αληθή τρόπο για όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση, να
διευκολύνει τις διαδικασίες επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και
επιτρέποντάς τους να επιθεωρούν όλες τις θέσεις και να παρακολουθούν τις απαραίτητες διεργασίες
της επιχείρησης, θέτοντας στη διάθεση τους όλα τα σχετικά µε την επιθεώρηση έγγραφα και έντυπα
καθώς και το υπεύθυνο προσωπικό,

•

να τηρεί όλα τα απαιτούµενα από το σύστηµα πιστοποίησης αρχεία, διαδικασίες και έγγραφα,

•

να τηρεί αρχείο παραπόνων των πελατών του σχετικά µε το πεδίο της πιστοποίησης, καθώς και των
αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί,

•

σε περίπτωση που παρέχει αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησης σε τρίτους, τα έγγραφα αυτά θα
πρέπει να αναπαραχθούν στο σύνολο τους,

•

Οι επιχειρηµατίες που έχουν υπόνοιες ότι προϊόντα που παράγουν, παρασκευάζουν, µεταποιούν ή
εισάγουν δεν είναι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ενηµερώνουν άµεσα το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

•

να τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού.

16. Υποχρεώσεις – Ευθύνες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ
•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πραγµατοποιεί τις αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις µε τρόπο αντικειµενικό, εχέµυθο
και αµερόληπτο.

•

Το προσωπικό, το ΑΣΠ, οι επιθεωρητές και οι εµπειρογνώµονες και όλοι οι συνεργάτες του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση,
εξειδίκευση και εµπειρία και λειτουργούν µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, των κανονισµών και της
∆ήλωσης Εµπιστευτικότητας.

•

To ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης προσωπικού
και εξωτερικών συνεργατών, της οργάνωσης, της επιθεώρησης και της λήψης των αποφάσεων
αναφορικά µε τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει καθοδήγηση στις οµάδες επιθεώρησης και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο
αντιµετώπισης στην ερµηνεία των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, των προτύπων και των κανονισµών.

•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ γνωστοποιεί στον πελάτη κάθε φορά τη σύνθεση της οµάδας επιθεώρησης και
προβαίνει σε αντικατάσταση µέλους ή µελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογηµένα.

•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη διενέργεια επιθεώρησης δεύτερου µέρους
σε αρµόδιους φορείς.

•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζηµιών από
ελαττωµατικά προϊόντα της πιστοποιηµένης επιχείρησης.

•

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ διατηρεί κατάλογο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων και προϊόντων.

•

To ΒΙΟΕΛΛΑΣ γνωστοποιεί προς τους πελάτες του µε κάθε πρόσφορο µέσο τις µεταβολές στις
απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης (κανονισµοί, πρότυπα, προδιαγραφές κ.τ.λ).

•

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται εργαστηριακές δοκιµές σε προϊόντα το ΒΙΟΕΛΛΑΣ χρησιµοποιεί
εξωτερικά εργαστήρια, για τα οποία το ΒΙΟΕΛΛΑΣ αναλαµβάνει την ευθύνη της αξιολόγησης και της
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επιλογής µε βάση καθορισµένα κριτήρια. Οι δοκιµές που θα πραγµατοποιούνται θα πρέπει να είναι
διαπιστευµένες κατά το πρότυπο ISO 17025 και από αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης.
•

Να συµµορφώνεται µε τους Κανονισµούς και ∆ιαδικασίες των φορέων που το εποπτεύουν

•

Να ενηµερώνει το ΕΣΥ∆ για αλλαγές και να γνωστοποιεί ότι προβλέπεται εντός των προθεσµιών
που απαιτούνται στον Κανονισµό και τις διαδικασίες του.

17. Αναστολή - Ανάκληση Πιστοποιητικού - Κυρώσεις
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µπορεί να προβεί σε προειδοποίηση, µη χορήγηση πιστοποιητικού, αναστολή (µερική ή
συνολική) και ανάκληση των χορηγηθέντων πιστοποιητικών (αποκαλούµενα ως κυρώσεις). Την
απόφαση για τις κυρώσεις τη λαµβάνει ο αξιολογητής (§ 7.γ του παρόντος). Ενδεικτικά αναφέρονται οι
παρακάτω λόγοι ανάκλησης – αναστολής:
•

Παρατυπία σχετικά µε τα πρότυπα, κείµενη νοµοθεσία, κανονισµούς πιστοποίησης.

•

Μη τήρηση εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος των διορθωτικών ενεργειών για τις
οποίες έχει δεσµευτεί ο πελάτης προκειµένου να αρθούν οι µη συµµορφώσεις που έχει εντοπίσει το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

•

Άρνηση ή παρεµπόδιση των επιθεωρήσεων και εµπειρογνωµόνων ή παραπλάνηση τους.

•

Καταφανής ή παρατεταµένη παράβαση.

Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ στον
πελάτη, και καθορίζονται από τον πελάτη µε σαφήνεια οι διορθωτικές ενέργειες για την άρση της
αναστολής.
Στην περίπτωση που αποφασισθεί η αναστολή της πιστοποίησης, ο απαραίτητος χρόνος υποβολής
διορθωτικών ενεργειών από µέρους του πελάτη δύναται να διαφέρει, λόγω της αιτίας που την προκαλεί.
Σε όλη τη χρονική διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται στον πελάτη κάθε χρήση του πιστοποιητικού
ή/ και η διάθεση στην αγορά, προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Η αναστολή του
πιστοποιητικού σηµαίνεται στον Κατάλογο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων. Όταν εκπληρωθούν οι
προκαθορισµένοι όροι γίνεται άρση της αναστολής και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες, γίνεται ανάκληση του χορηγηθέντος
πιστοποιητικού και η ανάκληση σηµαίνεται στον Κατάλογο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων.
Η ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να
επιστρέψει στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα πιστοποιητικά έγγραφα.

18. Κατάλογος Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τηρεί ενήµερο Κατάλογο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων ο οποίος περιλαµβάνει τον
κωδικό και την επωνυµία της επιχείρησης, τη διεύθυνση, το πεδίο πιστοποίησης και τα προϊόντα.
Εφόσον υπάρξει αίτηµα από κάποιο ενδιαφερόµενο µέρος το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει πληροφορίες για την
ισχύ ενός πιστοποιητικού µε κάθε πρόσφορο µέσο, χωρίς όµως να δίνει πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα.
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Επιπλέον το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων κατάλογο ενταγµένων επιχειρήσεων
που αφορά πελάτες που έχουν αιτηθεί την ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης και έχουν υπογράψει
σύµβαση.
19. Παράπονα - Ενστάσεις – ∆ιαφορές
Ο πελάτης ή/ και τρίτο άτοµο µπορεί να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τα παράπονα του προς το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Τα παράπονα µπορεί να αφορούν είτε τις δραστηριότητες του φορέα όπως η διεξαγωγή
της επιθεώρησης, η ανεπάρκεια του προσωπικού, η µη τήρηση εχεµύθειας κλπ, είτε την εξυπηρέτηση
των

πελατών,

όπως

η

κακή

συµπεριφορά

του

προσωπικού

ή/

και

των

επιθεωρητών/

εµπειρογνωµόνων, καθυστερήσεις, κόστος πιστοποίησης, αµφισβητήσεις για πληρωµές/ χρήση
εγγράφων ή σηµάτων πιστοποίησης κλπ.
Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που δεν είναι εµπλεκόµενο στο παράπονο, αξιολογεί το πρόβληµα αφού
λάβει υπόψη του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αποφασίζει για τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες
και επικοινωνεί άµεσα µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. Σε περίπτωση διευθέτησης
ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται.
Σε περίπτωση µη διευθέτησης ενηµερώνεται ο Γενικός ∆ιευθυντής ο οποίος καθορίζει τις τελικές
διορθωτικές ενέργειες. Εάν ο ενδιαφερόµενος εκτιµά ότι δεν έχει καλυφθεί από τις προηγούµενες
ενέργειες, ζητά επανεξέταση του θέµατος. Ενηµερώνεται ο Γενικός ∆ιευθυντής ο οποίος επανεξετάζει
όλα τα σχετικά έγγραφα. Η απόφαση του τεκµηριώνεται, εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) µέρες και είναι
τελεσίδικη.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µαζί µε τον πελάτη ή/ και το τρίτο άτοµο που υπέβαλλε το παράπονο αποφασίζουν αν
θα δηµοσιοποιήσουν τα αποτελέσµατα του χειρισµού του παραπόνου στο κοινό και µε ποιο τρόπο.
Ο πελάτης έχει το δικαίωµα να υποβάλλει τεκµηριωµένη ένσταση σχετικά µε την απόφαση
συµµόρφωσης, τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης, αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων ή για
οποιοδήποτε δραστηριότητα του ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει τυχόν επιπτώσεις στο σύστηµα πιστοποίησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται: µη χορήγηση/ ανάκληση / αναστολή πιστοποιητικού, δέσµευση προϊόντων,
καταγραφή µη συµµορφώσεων.
Η υποβολή της ένστασης µπορεί να γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης συµµόρφωσης. Ο πελάτης ενηµερώνεται για την
παραλαβή της ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της.
Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής
Ενστάσεων (G- KΑΝ 03) και εξετάζει την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της και την καταβολή στον φορέα του χρηµατικού ποσού που απαιτείται σύµφωνα µε τον
Τιµοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης.
Στην εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να προσκαλούνται για την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεµάτων άτοµα που δεν συµµετείχαν στη λήψη της αρχικής
απόφασης ή εξωτερικοί σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες των οποίων εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από
την ένσταση υπό εξέταση, ή οποιοδήποτε άτοµο (πελάτη, µάρτυρα, προσωπικό του φορέα, κλπ.) κρίνει
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σκόπιµο για συνεισφορά επί της ένστασης. Ο κάθε προσκεκληµένος ενηµερώνεται σχετικά µε το θέµα
και τον τόπο παρουσίας του έγκαιρα, πριν την ηµεροµηνία της σύσκεψης.
Η τελική απόφαση εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία της προσφυγής και η εφαρµογή της
είναι υποχρεωτική.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τεκµηριωµένες και ενηµερώνεται εγγράφως ο
προσφεύγων καθώς και κάθε άµεσα ενδιαφερόµενο µέρος εντός 5 ηµερών από τη λήψη τους.
Μέχρι την εξέταση της ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε ισχύ θα είναι η προηγούµενη
σχετική απόφαση του φορέα.
Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τελική και δεν δύναται να αρθεί/ τροποποιηθεί από άλλο
όργανο του φορέα.
Αντίγραφα των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων εκδίδονται προς κάθε ενδιαφερόµενο.
Τα έξοδα για την εξέταση ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων χρεώνονται αρχικά στον
υποβάλλοντα και σύµφωνα µε τον Τιµοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Σε
περίπτωση δικαίωσης του πελάτη τα έξοδα βαρύνουν το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Σε περίπτωση µη διευθέτησης των διαφορών αρµόδια είναι τα δικαστήρια Aθηνών.
20. Οικονοµικοί όροι
Τα κόστη όλων των υπηρεσιών για την αίτηση, χορήγηση και διατήρηση των εγγράφων συµµόρφωσης
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Τιµοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Η µη τήρηση των οικονοµικών όρων από τον πελάτη αποτελεί αιτία προειδοποίησης έως και λύσης της
συνεργασίας και ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.

21. Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισµού
Οι αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται στους πελάτες µέσω της ιστοσελίδας του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Η
προσαρµογή των πελατών στις νέες απαιτήσεις επιβεβαιώνονται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά την επόµενη
επιθεώρηση.
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