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Εισαγωγή
Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Υπηρεσιών Πιστοποίησης παρουσιάζει τις ειδικές απαιτήσεις για την
πιστοποίηση ως προς τις απαιτήσεις του πρωτόκολλου GLOBALGAP ΙFA,CROPS BASE (FV & CC),
AQUACULTURE MODULE (Finfish, Crustaceans, Molluscs), Chain of Custody (CoC) και όπως

προδιαγράφονται στον Γενικό Κανονισµό GLOBALGAP IFA), συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών
ή Ειδικών Κατευθυντήριων Οδηγιών της Τεχνικής Επιτροπής GLOBALGAP (στο εξής θα
αναφέρονται πρωτόκολλο) και είναι πλέον των γενικών απαιτήσεων που προδιαγράφονται στον
Γενικό Κανονισµό Υπηρεσιών Πιστοποίησης (G-ΚΑΝ 01) του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Ο παρών Ειδικός Κανονισµός αποτελεί βοήθηµα τεκµηρίωσης για τον πελάτη (η έννοια πελάτης
συµπεριλαµβάνει την οµάδα παραγωγών) προς τον οποίο χορηγείται, διατηρείται, περιορίζεται το
πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς το πρωτόκολλο και δεν υποκαθιστά τις απαιτήσεις του
πρωτοκόλλου, της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισµό
GLOBALGAP ΙFA,CROPS BASE (FV & CC), AQUACULTURE MODULE (Finfish, Crustaceans, Molluscs),
Chain of Custody (CoC) και ακολουθεί τις ισχύουσες Γενικές και Ειδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της

Τεχνικής Επιτροπής Προτύπων GLOBALGAP όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
Συνίσταται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της GLOBALGAP (www.globalgap.org) η τρέχουσα
έκδοση του πρωτοκόλλου και όλα τα σχετικά έγγραφα αναφοράς.
Η αξιολόγηση του συστήµατος ποιότητας των υποψήφιων Παραγωγών/Οµάδων Παραγωγών από
το ΒΙΟΕΛΛΑΣ για πιστοποίηση κατά GLOBALGAP ΙFA,CROPS BASE (FV & CC), AQUACULTURE
MODULE (Finfish, Crustaceans, Molluscs), Chain of Custody (CoC) βασίζεται σε δειγµατοληπτική

εξέταση. Αυτό σηµαίνει ότι όπου δεν εντοπίζονται κατά τον έλεγχο µη συµµορφώσεις δε σηµαίνει
απαραίτητα ότι δεν υφίστανται τέτοιες.
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1.

∆ιαδικασία ένταξης

1.1

Η αίτηση για την ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο γίνεται µε το έντυπο αίτησης Ε 400.3.

1.2

Η διαδικασία της ένταξης του πελάτη πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την πρώτη
επιθεώρηση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

1.3

Οι παραγωγοί δεν µπορούν να εντάξουν τα ίδια προϊόντα σε περισσότερες από µία επιλογές ή σε
περισσότερους από έναν ΦΠ. Οι παραγωγοί όµως µπορούν να εντάσσουν διαφορετικά προϊόντα σε
διαφορετικούς ΦΠ και σε περισσότερες από µία επιλογές.

1.4

Οι παραγωγοί δε µπορούν να εντάξουν µονάδες παραγωγής (PMU) ή µέλη οµάδας παραγωγών σε
διαφορετικές χώρες σε οποιονδήποτε ΦΠ.

1.5

Ο παραγωγός που αιτείται να ενταχθεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά GLOBALGAP, πρέπει να
αναφέρει όλα τα αγροκτήµατα και τους χώρους διαχείρισης όπου γίνεται παραγωγή και
διαχείριση των προϊόντων, για τα οποία αιτείται την πιστοποίηση και τα οποία του ανήκουν.
Στην αίτηση καταγράφονται και πρέπει να δηλωθούν οι συντεταγµένες της εκµετάλλευσης.
Αν δεν γίνεται διαχείριση προϊόντων, ο παραγωγός πρέπει να το δηλώνει στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ,
όπως και αν δεν γίνεται η συγκοµιδή του προϊόντος υπό την ευθύνη του παραγωγού. Ο
παραγωγός που αιτείται να ενταχθεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά GLOBALGAP θα πρέπει να
αναγράφει στην αίτηση αν πρόκειται για ενοικιαζόµενες θέσεις εκµετάλλευσης ή όχι.

1.6

Ο πελάτης που αιτείται να ενταχθεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά GLOBALGAP, κατά την ένταξη του
πρέπει να κάνει µια επίσηµη δήλωση που αναφέρει σε ποια χώρα/ χώρες σκοπεύει να
εµπορευθεί το προϊόν που θα πιστοποιηθεί.

1.7

Ο πελάτης που αιτείται να ενταχθεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά GLOBALGAP µπορεί προαιρετικά
να δηλώσει στην αίτηση τον αποκλειστικό έµπορο στον οποίο θα διαθέσει το προϊόν του,
ώστε αυτό να αναγράφεται στο πιστοποιητικό .

1.8

Η εξέταση της επίσηµης αίτησης εγγραφής γίνεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µέσα σε είκοσι οχτώ
(28) ηµερολογιακές µέρες και χορηγείται ο αριθµός καταχώρησης GLOBALGAP (GGN ή
CoC).

1.9

Συντάσσεται και υπογράφεται η σύµβαση Ε 43.3 και επιπλέον η Συµφωνία παραχώρησης
αδείας

GLOBALGAP

(Sublicense

and

Certification

Agreement),

από

δεόντως

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του πελάτη και από τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΒΙΟΕΛΛΑΣ
(σύµφωνα µε την § 4.3 πρωτοκόλλου). Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παραδίδει ένα αντίγραφο της
Συµφωνίας Παραχώρησης Αδείας GLOBALGAP (Sublicense and Certification Agreement)
στον πελάτη.
1.10 Η Σύµβαση (Ε 43.3) µπορεί να έχει αρχική διάρκεια µέχρι 4 χρόνια, µε τη δυνατότητα
ανανέωσης ή επέκτασης του συµβολαίου για περίοδο µέχρι 4 χρόνια.
1.11 Εκτός από το κόστος που προβλέπεται στον Τιµοκατάλογο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ (Ε 01.3)
επιπλέον χρεώνονται στον Παραγωγό/Οµάδα Παραγωγών τα καθορισµένα τέλη από το
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GLOBALGAP, όπως αναγράφεται στην ειδοποίηση του ετήσιου κόστους (§ 4.2.b Μέρος IIΙ
του πρωτοκόλλου) και στη συνέχεια το ΒΙΟΕΛΛΑΣ καταβάλλει το ποσό προς τη
GLOBALGAP. Μαζί µε τον τιµοκατάλογο του ΒΙΟΕΛΛΑΣ, αποστέλλεται στους αιτούντες και
ο ισχύων Γενικός τιµοκατάλογος του GLOBALGAP (General GLOBALGAP fee table).
1.12 Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µετά την ανασκόπηση της αίτησης και την επιβεβαίωσή της καταχωρεί στη
βάση δεδοµένων του GLOBALGAP τα στοιχεία για κάθε εκµετάλλευση, εφόσον έχει
εξουσιοδοτηθεί εγγράφως γι’ αυτό από τον πελάτη.
1.13 Η εγγραφή νέων παραγωγών/ εκµεταλλεύσεων στην οµάδα παραγωγών γίνεται όπως
καθορίζεται στην § 11 του Μέρους ΙΙ του πρωτοκόλλου.
1.14 Ο παραγωγός που αλλάζει φορέα πιστοποίησης πρέπει να γνωστοποιήσει προς το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ, τον προηγούµενο αριθµό µητρώου που είχε στον φορέα από τον οποίο έφυγε
(και κάθε προηγούµενο φορέα στον οποίο είχε ενταχθεί στα πλαίσια της GLOBALGAP). Η
µεταβίβαση θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο πρωτόκολλο (§
7 Μέρος ΙΙΙ του πρωτοκόλλου).
1.15 Ο παραγωγός θα πρέπει να δηλώσει στην αίτησή του εάν γίνεται παράλληλη καλλιέργεια ή
αν υπάρχει παράλληλη ιδιοκτησία στη µονάδα µετασυλλεκτικού χειρισµού για το ίδιο είδος
και να εφαρµόσει όσα αναφέρονται για αυτήν στην § 4.3.2 του Μέρους Ι του πρωτοκόλλου.

2. Επιλογές Πιστοποίησης
Ο παραγωγός/ επιχειρηµατίας µπορεί να αιτηθεί πιστοποίηση ως προς την επιλογή 1 ή ως προς
την επιλογή 2:
Επιλογή 1:ένας µεµονωµένος παραγωγός/ επιχειρηµατίας αιτείται για πιστοποίηση και αυτός ο
παραγωγός/ επιχειρηµατίας θα είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού
Επιλογή 1 µε πολλές θέσεις παραγωγής χωρίς την εφαρµογή Σ∆Π: ένας µεµονωµένος
παραγωγός/ επιχειρηµατίας ή µία οργάνωση που έχει πολλές θέσεις παραγωγής/ διαχείρισης που
δεν αποτελούν ξεχωριστή νοµική οντότητα, αιτείται πιστοποίηση
Επιλογή 1 µε πολλές θέσεις παραγωγής όπου εφαρµόζεται Σ∆Π: ένας µεµονωµένος
παραγωγός/ επιχειρηµατίας ή µία οργάνωση µε πολλές θέσεις παραγωγής/ διαχείρισης που δεν
αποτελούν ξεχωριστή νοµική οντότητα και εφαρµόζεται Σ∆Π, αιτείται πιστοποίηση. Ισχύουν όσα
αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου για την εφαρµογή Σ∆Π.
Επιλογή 2: µία οµάδα παραγωγών αιτείται για πιστοποίηση. Η οµάδα θα είναι ο κάτοχος του
πιστοποιητικού και πρέπει να εφαρµόζεται ένα Σ∆Π το οποίο θα συµµορφώνεται µε το Μέρος ΙΙ
του πρωτοκόλλου.
Στο πρότυπο Chain of Custody εφαρµόζεται µόνο η επιλογή 1.
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3. Επίπεδα συµµόρφωσης σύµφωνα µε το πρωτόκολλο GLOBALGAP
3.1 Η συµµόρφωση στα σηµεία ελέγχου του πρωτοκόλλου τα οποία θα επιθεωρηθούν
προκειµένου ο αιτών να πιστοποιηθεί κατά GLOBALGAP, κλιµακώνεται σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο σε τρεις τύπους:
3.1.1 Κύριες υποχρεώσεις (Major must): ο πελάτης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε το 100%
των Κύριων υποχρεώσεων των συνολικών εφαρµόσιµων σηµείων ελέγχου .
3.1.2 ∆ευτερεύουσες υποχρεώσεις (Minor must): ο πελάτης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε
το 95 % των ∆ευτερευουσών υποχρεώσεων των συνολικών εφαρµόσιµων σηµείων ελέγχου
(δηλ. συνολικά όλων των κρίσιµων σηµείων και όχι ξεχωριστά της κάθε λίστας ελέγχου). Για
τον υπολογισµό, µπορεί να εφαρµοστεί ο παρακάτω τύπος:

{

(Συνολικός αριθµός των
δευτερευουσών υποχρεώσεων
των σηµείων ελέγχου)

-

(Συνολικός αριθµός των
δευτερευουσών
υποχρεώσεων των µη
εφαρµόσιµων σηµείων
ελέγχου)

}x 5% =

(Συνολικά επιτρεπόµενη
Μη Συµµόρφωση σε
σηµεία ελέγχου
δευτερευουσών
υποχρεώσεων)

Στο τέλος κάθε επιθεώρησης πρέπει να είναι διαθέσιµο το ποσοστό συµµόρφωσης του κάθε
παραγωγού.
3.1.3 Συστάσεις (Recommendations): δεν καθορίζεται ένα ελάχιστο ποσοστό συµµόρφωσης.
3.2

Όλα τα σηµεία ελέγχου πρέπει να επιθεωρηθούν, συµπεριλαµβανοµένων και των
συστάσεων.

3.3

Σηµεία ελέγχου µε την ένδειξη "Νο Ν/Α" στο πεδίο των Κριτηρίων Συµµόρφωσης της
GLOBALGAP, εκτός αν υποδεικνύεται κάτι ειδικό στο αντίστοιχο κείµενο των Κριτηρίων
Συµµόρφωσης, πρέπει να επιθεωρούνται και δεν θεωρούνται "µη εφαρµόσιµα". Εξαιρέσεις
µπορούν να εγκριθούν µόνο από τις Επιτροπές Τεχνικών και Προτύπων για Φρούτα και
Λαχανικά και για Αροτραίες Καλλιέργειες της GLOBALGAP και θα δηµοσιεύονται από τη
GLOBALGAP σαν προσάρτηµα στα Σηµεία Ελέγχου και Κριτήρια Συµµόρφωσης (CPCC).

3.4

Σε εκµετάλλευση µε πολλαπλές θέσεις παραγωγής/ διαχείρισης χωρίς την εφαρµογή Σ∆Π
(επιλογή 1) το ποσοστό συµµόρφωσης υπολογίζεται για το σύνολο της εκµετάλλευσης σε µία
λίστα ελέγχου. Οποιοδήποτε σηµείο ελέγχου είναι κοινό για όλες τις θέσεις παραγωγής/
διαχείρισης λαµβάνεται υπόψη σε όλες. Σε οµάδα παραγωγών ή σε εκµετάλλευση µε
πολλαπλές θέσεις παραγωγής και εφαρµογή Σ∆Π το ποσοστό συµµόρφωσης υπολογίζεται
ανά παραγωγό ή ανά θέση παραγωγής/ διαχείρισης.
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4.

Επιθεώρηση

4.1

Κατά την πρώτη επιθεώρηση θα ελεγχθούν όλα τα σηµεία ελέγχου για τα οποία θα πρέπει
να υπάρχει τεκµηρίωση από την ηµεροµηνία της ένταξης ή τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από
την επιθεώρηση, αν η ένταξη πραγµατοποιήθηκε σε διάστηµα µικρότερο των τριών µηνών. Η
επιθεώρηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 2 φάσεις : η µία λαµβάνει χώρα στο γραφείο και
αφορά αξιολόγηση εγγράφων που αποστέλλει ο παραγωγός/ επιχειρηµατίας ή η οµάδα
παραγωγών, ενώ η άλλη λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός 2 εβδοµάδων στις θέσεις της
εκµετάλλευσης (βάση της § 5.1 του µέρους Ι και της § 5 του µέρους ΙΙΙ του πρωτοκόλλου). Η
διεξαγωγή της επιθεώρησης σε 2 φάσεις γίνεται µόνον εφόσον συµφωνήσει σε αυτό ο
παραγωγός/ επιχειρηµατίας / η οµάδα παραγωγών κατά την αίτηση ένταξης ή κατά την
ετήσια επιβεβαίωση για επαναπιστοποίηση.

4.2

Η πρώτη επιθεώρηση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής.

4.3

Εναλλακτικά, η επιθεώρηση θα γίνεται το δυνατότερο κοντά στην συγκοµιδή (πριν ή µετά) για
την καλύτερη αξιολόγηση των σηµείων ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση ο λόγος θα
αιτιολογείται τεκµηριωµένα. Στην περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας τα καταχωρηµένα είδη θα
πρέπει να είναι παρόντα στην εκµετάλλευση κατά την επιθεώρηση.

4.4

Αν η επιθεώρηση γίνεται πριν τη συγκοµιδή της ενταγµένης καλλιέργειας και κάποια σηµεία
ελέγχου δεν είναι δυνατό να επιθεωρηθούν, µπορεί να ακολουθήσει δεύτερη επίσκεψη
ελέγχου ή/ και αποστολή προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ αντικειµενικών αποδείξεων της συµµόρφωσης
µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις. Μέχρι τότε δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό.

4.5

Αν η επιθεώρηση γίνεται µετά το πέρας της συγκοµιδής της ενταγµένης καλλιέργειας, οι
παραγωγοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν την απόδειξη της συµµόρφωσης µε τα σηµεία
ελέγχου που αφορούν σε αυτή τη συγκοµιδή, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πιστοποίηση
έως την επόµενη συγκοµιδή.

4.6

Σε περιπτώσεις που η εκµετάλλευση παράγει περισσότερα από ένα προϊόντα και αυτά δεν
έχουν την ίδια περίοδο συγκοµιδής, ο ΦΠ πρέπει να συλλέξει στοιχεία συµµόρφωσης για όλα
τα ΚΣΕ από όλες τις καλλιέργειες πριν να προστεθεί το κάθε προϊόν στο πιστοποιητικό.

4.7

Σε ό,τι αφορά το χρόνο ελέγχου (Inspection Timing), ισχύουν τα αναγραφόµενα στην § 5.3
Μέρος Ι του πρωτοκόλλου.

4.8

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δίνει στον πελάτη αντίγραφο των αναφορών Μη Συµµόρφωσης Ε 240.3 που
έχουν πιθανόν καταγραφεί

στο τέλος της επιθεώρησης. Στο τέλος της επιθεώρησης

συντάσσεται και υπογράφεται και από τις δύο πλευρές η έκθεση επιθεώρησης, όπου
καταγράφονται τα ευρήµατα της επιθεώρησης και το ποσοστό συµµόρφωσης.
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Σε ό,τι αφορά την Επιλογή 1 του πρωτοκόλλου, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εσωτερικός
αυτοέλεγχος µε ευθύνη του παραγωγού βασισµένος στη λίστα ελέγχου GLOBALGAP, µία
φορά το χρόνο και σύµφωνα µε την § 5.1.1 του Μέρους Ι του πρωτοκόλλου.

4.10 Σε ό,τι αφορά την Επιλογή 2 και την επιλογή 1 µε πολλαπλές θέσεις παραγωγής και την
εφαρµογή Σ∆Π του πρωτοκόλλου GLOBALGAP για τον υπο σκοπό Φρούτα και Λαχανικά,
θα πρέπει:
i)

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Οµάδας Παραγωγών να ικανοποιεί τις

απαιτήσεις που περιγράφονται στο Μέρος ΙΙ του Γενικού Κανονισµού GLOBALGAP IFA.
ii)

Η εσωτερική επιθεώρηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Οµάδας

πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον µια φορά ετησίως από τον εσωτερικό κύριο
επιθεωρητή. Τα προσόντα του εσωτερικού επιθεωρητή πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ.1 Μέρος ΙΙ του Γενικού Κανονισµού GLOBALGAP IFA.
Ένας εσωτερικός έλεγχος κάθε παραγωγού/ κάθε θέσης παραγωγής και κάθε θέσης
µετασυλλεκτικού χειρισµού της Οµάδας Παραγωγών πρέπει πραγµατοποιείται ετησίως
από τον εσωτερικό επιθεωρητή της Οµάδας, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην §
5.2.1 του Μέρους Ι του πρωτοκόλλου. Τα προσόντα του εσωτερικού επιθεωρητή της
Οµάδας Παραγωγών θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα
ΙΙ.1 Μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου. Ο αυτοέλεγχος κάθε µέλους της Οµάδας δεν αποτελεί
απαίτηση του GLOBALGAP και διεξάγεται µόνον όταν είναι εσωτερική απαίτηση της
Οµάδας.
iii) Γίνεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µια ετήσια επιθεώρηση του Εσωτερικού Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας. Η εξωτερική επιθεώρηση στην Οµάδα Παραγωγών
ολοκληρώνεται µε τις επιτόπιες επιθεωρήσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της
Οµάδας, οι οποίες είναι ετήσιες, και µε τη λήψη τυχαίου δείγµατος που είναι τουλάχιστον
ίσο µε την τετραγωνική ρίζα του συνόλου των παραγωγών/ θέσεων παραγωγής που
έχουν εγγραφεί στην Οµάδα Παραγωγών/ στην εκµετάλλευση µε πολλαπλές θέσεις
παραγωγής. Οι εκµεταλλεύσεις θα ταξινοµούνται ανάλογα µε το αν είναι Υπό κάλυψη,
Υπαίθριες ή Πολυετείς.
iv)

Η εξωτερική επιθεώρηση των Οµάδων Παραγωγών γίνεται σύµφωνα µε την § 5.4,

5.5, 5.6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ και το Μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου .
4.11

Ο παραγωγός/ επιχειρηµατίας ή η Οµάδα Παραγωγών, έχει τη δυνατότητα αποδοχής της
Μη Συµµόρφωσης, ή υποβολής Ένστασης προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ (§ 6.5 Μέρος Ι του
πρωτοκόλλου).

4.12

Τα ευρήµατα της επιθεώρησης, καταχωρούνται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ σε ηλεκτρονική µορφή
στη Βάση ∆εδοµένων της GLOBALGAP.
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Εκτός από τις ετήσιες επιθεωρήσεις το ΒΙΟΕΛΛΑΣ διεξάγει ετησίως επί πλέον
αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουλάχιστον 10% επί όλων των πιστοποιηµένων παραγωγών
που έχουν εγγραφεί µε την Επιλογή 1/ Option 1 και στο 10% επί όλων των πιστοποιηµένων
Οµάδων Παραγωγών που έχουν εγγραφεί µε την Επιλογή 2/ Option 2. Η επιλογή γίνεται
βάση ανάλυσης επικινδυνότητας η οποία λαµβάνει χώρα παράγοντες όπως η τοποθεσία
της περιοχής, το είδος της καλλιέργειας, το ιστορικό συµµόρφωσης κ.α. (§ 5.5.a Μέρος ΙΙΙ).
Στις έκτακτες επιθεωρήσεις στην Επιλογή 1 επιθεωρούνται οι Κύριες και ∆ευτερεύουσες
υποχρεώσεις του εφαρµοζόµενου σκοπού και υπο σκοπού. Στις έκτακτες επιθεωρήσεις της
επιλογής 1 µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ειδική λίστα ελέγχου της GLOBALGAP. Ο
παραγωγός σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρεί το 95% των εφαρµόσιµων
∆ευτερευουσών υποχρεώσεων της πλήρους λίστας ελέγχου. Μη συµµορφώσεις που
καταγράφηκαν στην ετήσια επιθεώρηση σε ∆ευτερεύουσες Υποχρεώσεις οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στην ειδική λίστα ελέγχου για την έκτακτη επιθεώρηση θα πρέπει επίσης
να ελέγχονται. Ειδικά για τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε πιστοποιηµένους παραγωγούς της
επιλογής 1, είναι δυνατό κάποιος παραγωγός να εξαιρεθεί από αυτούς, εφόσον πληρεί τις
προϋποθέσεις της § 5.1.2.3 του µέρους Ι και της § 5.3 του µέρους ΙΙΙ του πρωτοκόλλου. Οι
παραγωγοί που συµµετέχουν στο πρόγραµµα εξαίρεσης από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους δεν
έχουν τη δυνατότητα επιλογής της διεξαγωγής της επιθεώρησής τους σε 2 φάσεις (on και off site).
Για αυτούς τους παραγωγούς η ετήσια επιθεώρηση θα είναι αιφνιδιαστική και θα ακολουθεί τους
κανόνες για τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Οι παραγωγοί που επιθυµούν να εξαιρεθούν από τους
αιφνιδιαστικούς ελέγχους το δηλώνουν στην αίτηση Ε-400.3. Στις έκτακτες επιθεωρήσεις στην

Επιλογή 2 επιθεωρείται µόνο το Σ∆Π. Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ ενηµερώνει τον παραγωγό/
επιχειρηµατία / την Οµάδα παραγωγών 48 ώρες πριν την επιθεώρηση. Στην περίπτωση
που ο παραγωγός/ επιχειρηµατίας / η Οµάδα αδυνατεί να γίνει η επιθεώρηση, για ιατρικούς
ή άλλους σοβαρούς λόγους,

έχει άλλη µια ευκαιρία για να γίνει η επιθεώρηση. Στην

περίπτωση που και τη δεύτερη φορά ο παραγωγός/ επιχειρηµατίας / η Οµάδα δεν µπορεί
να διεξαχθεί η επιθεώρηση, τότε επιβάλλεται κύρωση αναστολής του πιστοποιητικού.
Tο ΒΙΟΕΛΛΑΣ διεξάγει ετησίως αιφνιδιαστικούς ελέγχους και στους παραγωγούς των
Οµάδων παραγωγών (Option 2). Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στο 50% του δείγµατος των
παραγωγών που επιθεωρήθηκαν κατά την ετήσιο έλεγχο της Οµάδας και απέχουν χρονικά
από την ετήσια επιθεώρηση τουλάχιστον 30 µέρες. Αν δεν καταγραφούν µη συµµορφώσεις
που οδηγούν σε κύρωση σ’ αυτές τις έκτακτες επιθεωρήσεις και στην επόµενη ετήσια
επιθεώρηση δεν καταγραφούν µη συµµορφώσεις στο Σ∆Π, τότε το δείγµα των παραγωγών
µπορεί να µειωθεί στο 50%. Στην περίπτωση που καταγραφούν µη συµµορφώσεις στην
έκτακτη επιθεώρηση των παραγωγών, τότε πρέπει να αιτιολογηθεί κατά την ετήσια
επιθεώρηση τυχόν µείωση του δείγµατος προς επιθεώρηση.
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5. Πιστοποίηση
5.1

Η αξιολόγηση για την πιστοποίηση γίνεται από τον Αξιολογητή, µε βάση τα έντυπα
επιθεώρησης, την τεκµηρίωση και τις γραπτές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη
διάρκεια της επιθεώρησης. Προκειµένου ο αξιολογητής να έχει καλύτερη εικόνα της
γεωργικής εκµετάλλευσης δύναται να συµµετέχει στην Οµάδα Επιθεώρησης µόνον ως
παρατηρητής (χωρίς δικαίωµα να παρεµβαίνει ή να επηρεάζει τη διαδικασία επιθεώρησης).
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ αποστέλλει αντίγραφο της απόφασης συµµόρφωσης εντός είκοσι οκτώ
(28) ηµερολογιακών ηµερών και εφόσον είναι θετική, χορηγεί την πιστοποίηση µέσα σε
είκοσι οκτώ (28) ηµερολογιακές µέρες µετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ή µετά την
άρση όλων των σηµαντικών µη-συµµορφώσεων. Εάν έχουν περάσει 3 µήνες από την
αρχική επιθεώρηση και δεν έχουν κλείσει οι µη-συµµορφώσεις, θα πρέπει να γίνεται ξανά
επιθεώρηση πριν την έκδοση Πιστοποιητικού.

5.2

Η απονοµή του πιστοποιητικού γίνεται µε τον όρο ότι ο πελάτης συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του πρωτοκόλλου.

5.3

Όλες οι περιοχές παραγωγής και οι τοποθεσίες Χειρισµού Παραγωγής των εγγεγραµµένων
καλλιεργειών

στις

εγγεγραµµένες

Εκµεταλλεύσεις

GLOBALGAP,

πρέπει

να

συµµορφώνονται µε το GLOBALGAP .
5.4

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µε διάρκεια ισχύος ένα έτος, η οποία
ξεκινάει από την ηµεροµηνία της απόφασης συµµόρφωσης αφού κλείσουν όλες οι
µη συµµορφώσεις (§6.7 Μέρος Ι του πρωτοκόλλου) και περιέχει όσα προβλέπονται στην
§ 6.7.1 του Μέρους Ι του πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση που προστίθεται ένα νέο προϊόν
στη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί ξεχωριστή
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού για το νέο αυτό προϊόν.

5.5

Το Πιστοποιητικό GLOBALGAP χορηγείται στον παραγωγό/ επιχειρηµατία ή Οµάδα
Παραγωγών, για τις καλλιέργειες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της GLOBALGAP. Το
Πιστοποιητικό GLOBALGAP εκδίδεται σύµφωνα µε το πρότυπο που προβλέπεται στο
Παράρτηµα Ι.3 του πρωτοκόλλου. Σηµειώνεται ότι ο όρος «Καλλιέργεια» δεν αναφέρεται σε
συγκεκριµένη ποικιλία. Στην περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας το επιστηµονικό όνοµα
περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό. Το Πιστοποιητικό GLOBALGAP δε µεταβιβάζεται στην
περίπτωση που η µονάδα παραγωγής του πιστοποιηµένου προϊόντος αλλάξει ιδιοκτήτη.

5.6

Παραγωγός που ανήκει σε Οµάδα Παραγωγών (Option 2) µπορεί να πουλάει µεµονωµένα
προϊόντα εκτός οµάδας µόνον εφόσον κατά την πώληση δεν γίνεται αναφορά στην
πιστοποίηση κατά GLOBALGAP. Τα προϊόντα που πωλούνται εκτός οµάδας θα πρέπει να
καταγράφονται στα αρχεία της οµάδας και να γίνεται έλεγχος ισορροπίας γι΄αυτές τις
πωλήσεις. Η νοµική οντότητα που διαθέτει τα πιστοποιηµένα προϊόντα στην αγορά πρέπει
να είναι και ο κάτοχος του πιστοποιητικού.
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Τα

πιστοποιητικά

συµµόρφωσης

GLOBALGAP

που

αφορούν

στην

Επιλογή

2,

συνοδεύονται από µία λίστα µε όλες τις τοποθεσίες τις οποίες αφορά το πιστοποιητικό, σε
ένα προσάρτηµα που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Η εν λόγω λίστα τηρείται
ενηµερωµένη από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
5.8

Η ένταξη του πελάτη και των εντασσόµενων καλλιεργειών για τους σχετικούς σκοπούς
επιβεβαιώνεται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ ετησίως.

5.9

Το αντικείµενο της πιστοποίησης καλύπτει το προϊόν το λιγότερο µέχρι τη στιγµή της
συγκοµιδής, περιλαµβανοµένων των λειτουργιών της συγκοµιδής, ακόµη κι αν η ιδιοκτησία
του προϊόντος αλλάξει πριν τη συγκοµιδή. Καλύπτει επίσης το Χειρισµό Παραγωγής
τουλάχιστο για όσο διάστηµα κάθε προϊόν αποτελεί ιδιοκτησία του Παραγωγού, της Οµάδας
Παραγωγών ή ενός από τους συµβαλλόµενους εταίρους του.

5.10

Το αντικείµενο της Πιστοποίησης µπορεί να µειωθεί στην περίπτωση που ο Χειρισµός
Παραγωγής δηλωθεί ως Μη-Εφαρµόσιµο πεδίο, κυρίως όταν ο Παραγωγός ή η Οµάδα
Παραγωγών δηλώσει ότι καµία από τις παρακάτω µετασυλλεκτικές δραστηριότητες (εκτός
από αυτές που αφορούν τα επεξεργασµένα προϊόντα) για αυτά τα προϊόντα δεν
πραγµατοποιήθηκε ποτέ : αποθήκευση, χηµικές επεξεργασίες, χειρισµός, πλύσιµο, ή
οποιοσδήποτε άλλος χειρισµός µε τον οποίο το προϊόν µπορεί να έρθει σε φυσική επαφή
µε άλλα υλικά ή ουσίες.

5.11

Το αντικείµενο της Πιστοποίησης µπορεί να µην περιλαµβάνει τη συγκοµιδή, εφόσον ο
παραγωγός στην αίτησή του προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δηλώσει ότι κατά τη συγκοµιδή το προς
πιστοποίηση προϊόν δεν συνεχίζει να βρίσκεται στην κατοχή του. Οι απαιτήσεις για την
εξαίρεση συγκοµιδής αναφέρονται στο Μέρος Crops Rules του πρωτοκόλλου § 2.3. Στην
περίπτωση που το προϊόν έχει πουληθεί πριν τη συγκοµιδή το πεδίο που αφορά τη
συγκοµιδή εξαιρείται από το πιστοποιητικό, όπως και το πεδίο του χειρισµού της
παραγωγής. Στην αίτηση ο παραγωγός πρέπει να τεκµηριώσει την εξαίρεση της
συγκοµιδής από το πιστοποιητικό. Ο παραγωγός θα πρέπει να έχει συµβόλαιο µε τον αγοραστή
του προϊόντος όπου θα αναφέρεται ότι ο αγοραστής αναλαµβάνει την ευθύνη για το προϊόν πριν τη
συγκοµιδή, θα αγοράσει το σύνολο της παραγόµενης ποσότητας και η συγκοµιδή θα γίνει µετά το
επιτρεπόµενο διάστηµα από την τελευταία εφαρµογή ΦΠΠ. Αν ο παραγωγός δε γνωρίζει που θα
πουλήσει το προϊόν του πριν τη συγκοµιδή θα πρέπει κατά την εγγραφή του στη GLOBALGAP να
έχει µία δήλωση που θα αναφέρει σε κάθε πιθανό αγοραστή για το επιτρεπόµενο διάστηµα από την
τελευταία εφαρµογή ΦΠΠ και στη συνέχεια όταν βρει αγοραστή για το προϊόν του να αποστείλει στο
ΒΙΟΕΛΛΑΣ το συµβόλαιο το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει όσα αναφέρονται παραπάνω.
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Κυρώσεις και Μη Συµµορφώσεις
Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων GLOBALGAP του ΒΙΟΕΛΛΑΣ εναρµονίζεται µε τις
απαιτήσεις πρωτοκόλλου. Οι Οµάδες Παραγωγών (για τις Επιλογές 2 και 4) πρέπει να
διαθέτουν αντίστοιχες διαδικασίες. Υπάρχουν τρεις τύποι κυρώσεων κατά GLOBALGAP:
Προειδοποίηση,

Αναστολή

και

Ανάκληση.

Εφαρµόζονται

σε

περιπτώσεις

µη

συµµορφώσεων προς στα Σηµεία Ελέγχου και σε θέµατα συµφωνιών.
6.2

Το είδος της κύρωσης ανάλογα µε το κανονιστικό έγγραφο, τη µη συµµόρφωση και η
χρονική διάρκειά της περιγράφονται στο παρακάτω διάγραµµα (σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην § 6.4 Μέρος Ι του πρωτοκόλλου):
Μη συµµόρφωση

Κύρωση

Χρονική ∆ιάρκεια Κυρώσεων

Για κάθε τύπο ΜΣ που καταγράφεται
Ζητείται άρση της µη συµµόρφωσης σε όχι
περισσότερες από 28 ηµερολογιακές ηµέρες.

Σε περισσότερες από 5% των εφαρµόσιµων
δευτερευουσών υποχρεώσεων
Προειδοποίηση
∆ευτερεύουσες ΜΣ σε συµβατικές υποχρεώσεις
ΜΣ που προκαλούν τεχνικές αµφιβολίες ως προς
την παραγωγική διαδικασία
∆εν έχει αρθεί η ΜΣ που οδήγησε σε
Προειδοποίηση
Εφόσον η ΜΣ αφορά ένα µόνο από τα προς
πιστοποίηση προϊόντα ή όλα τα προϊόντα

Καθορίζεται από το ΦΠ και πρέπει να είναι το
πολύ ως την επόµενη επιθεώρηση.
Αναστολή

Η επιχείρηση ζητάει οικιοθελώς για κάποια ή όλα
τα προϊόντα της αναστολή
∆εν έχει αρθεί η ΜΣ που οδήγησε σε Αναστολή
µέσα στο συµφωνηµένο διάστηµα
Παραβιάζονται σοβαροί όροι της σύµβασης µε το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Ανάκληση

Κύρια ΜΣ σε συµβατικές υποχρεώσεις της
επιχείρησης που έχουν συµφωνηθεί µε το ΦΠ
Ανάκληση
ΜΣ σε ένα σκοπό (scope) επηρεάζει όλη την
ακεραιότητα της παραγωγικής διαδικασίας
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6.3 Ο χειρισµός των µη συµµορφώσεων και των κυρώσεων περιγράφεται στο παρακάτω
διάγραµµα:
ΝΑΙ

Μη-Συµµόρφωση
σε CPCC που
διαπιστώθηκε
µετά από
εξωτερική
επιθεώρηση

Η µη-συµµόρφωση
διαπιστώθηκε
εσωτερικά πριν την
επιθεώρηση;

Πρόκειται για
επαν-επιθεώρηση για
την επαλήθευση της
συµµόρφωσης;

ΝΑΙ

Χρειάζεται περαιτέρω
επαλήθευση του
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
Ποιότητας
(Επιλογή 2);

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είναι µησυµµόρφωση σε
Κύρια υποχρέωση;

Ο παραγωγός
γνωστοποίησε τη
µη-συµµόρφωση
στους πελάτες του
και IQS;

ΟΧΙ

Επιβεβαιώθηκε η
συµµόρφωση µέσα σε
28 ηµέρες;
ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχει
επαναληφθεί
αυτή η µησυµµόρφωση;

ΝΑΙ

∆ευτερεύουσες µησυµµορφώσεις πάνω από το
επιτρεπόµενο 5%.
Προειδοποίηση, 28 ηµέρες
για συµµόρφωση

ΝΑΙ

Αναστολή που
επιβάλλεται από την ώρα
της γνωστοποίησης
προς τον παραγωγό

Ανάκληση

ΟΧΙ

Η πιστοποίηση
αναστέλλεται για µερικές
καλλιέργειες/ προϊόντα

Αναστολή
ΝΑΙ

Επιτυχής
επαλήθευση
µετά από επανεπιθεώρηση
εντός 2
εβδοµάδων

Χρειάζεται
επανεπιθεώρηση;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αναστολή

Η πιστοποίηση
αναστέλλεται για όλες τις
ενταγµένες καλλιέργειες

Επιβεβαιώθηκε
η συµµόρφωση
εντός 6 µηνών;

ΟΧΙ

7.

Γνωστοποιήσεις κυρώσεων, µη-συµµορφώσεων και ενστάσεων

7.1

Άµεση κοινοποίηση προς την GLOBALGAP: Όλες οι αναστολές και ανακλήσεις
κοινοποιούνται άµεσα ( 24 ώρες) στη βάση δεδοµένων της GLOBALGAP από το
ΒΙΟΕΛΛΑΣ, µε αναφορά του Αριθµού Μητρώου, του εµπορικού ονόµατος και των
προϊόντων στα οποία αναφέρονται οι κυρώσεις.

7.2

Αποφάσεις για Προειδοποιήσεις και Αναστολές: Κάθε

µη-συµµόρφωση

που

διαπιστώνεται κατά την εσωτερική επιθεώρηση καταγράφεται και κοινοποιείται τόσο στο
ΒΙΟΕΛΛΑΣ όσο και στον πελάτη.
7.3
7.3.1

Άρση των Μη-Συµµορφώσεων από τον Πελάτη
Ο πελάτης πρέπει είτε να άρει τις µη-συµµορφώσεις που του ανακοινώθηκαν ή να
υποβάλλει γραπτή ένσταση προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά των µη-συµµορφώσεων,
εξηγώντας τα αίτια της ένστασής του.
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Άρση της Αναστολής
Αν ο πελάτης στον οποίο έγινε Αναστολή γνωστοποιεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ ότι έχουν αρθεί οι
µη-συµµορφώσεις πριν συµπληρωθεί το καθορισµένο διάστηµα, αίρεται η αντίστοιχη
Αναστολή, εφ’ όσον έχει παρασχεθεί ικανοποιητική τεκµηρίωση που εξασφαλίζει τη
δήλωσή του, ή σε σοβαρές µη συµµορφώσεις εφ’ όσον γίνει επανέλεγχος, που
αποδεικνύει τη συµµόρφωση.

7.5
7.5.1

Μη-συµµορφώσεις που παραµένουν µετά από 6 µήνες
Αν περάσει το διάστηµα που είχε οριστεί από το ΦΠ και η Αναστολή δεν έχει αρθεί, η
ένταξη και η πιστοποίηση ανακαλούνται. Αν ο παραγωγός θέλει να επανενταχθεί στο
σύστηµα πιστοποίησης, τότε πρέπει να γίνει νέα αίτηση αφού περάσουν 12 µήνες από
την ηµεροµηνία Ανάκλησης.

7.5.2

Αναστολή/ Ανάκληση του πελάτη και του αριθµού µητρώου του δεν σηµαίνει απαραίτητα
την αναστολή της χρήσης του εµπορικού ονόµατος µε το οποίο επεσήµαινε έως τώρα τα
προϊόντα του.

8.

Χρήση του λογοτύπου και του Εµπορικού Σήµατος της GLOBALGAP

8.1

Το Εµπορικό Σήµα της GLOBALGAP και το λογότυπο όπως περιγράφονται στο πρωτόκολλο
δεν µπορεί να εµφανίζονται ποτέ στο προϊόν, στη συσκευασία καταναλωτή ή στο σηµείο
πώλησης. Οι οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του Εµπορικού Σήµατος και του Λογότυπου
περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι.1του πρωτοκόλλου. Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ επιθεωρεί κάθε φορά
την ορθή χρήση του εµπορικού σήµατος και του λογότυπου.

8.2 Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του λογότυπου ή του QR κωδικού, από παραγωγούς που
δεν είναι µέλη της GLOBALGAP, τότε αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται µε το αντίστοιχο
GGN ή CoC Number.
8.3

Το εµπορικό σήµα της GLOBALGAP δεν πρέπει να εµφανίζεται στο προϊόν ή στην τελική
συσκευασία στο σηµείο πώλησης. Οι παραγωγοί µπορούν να το χρησιµοποιούν σε παλέτες
µε πιστοποιηµένα προϊόντα που δε φτάνουν ως το τελικό σηµείο πώλησης ή στις µεταξύ
τους επαφές. Ο κωδικός QR µπορεί να εµφανίζεται πάνω στο τελικό προϊόν, στην τελική
συσκευασία που αφορά τον καταναλωτή στο σηµείο πώλησης, εφόσον είναι σε άµεση
σύνδεση µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα.
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8.4

Τα µέλη της GLOBALGAP και οι εγκεκριµένοι ΦΠ µπορούν να χρησιµοποιούν το εµπορικό
σήµα της GLOBALGAP σε διαφηµιστικό υλικό, στις µεταξύ τους επαφές και στα
πιστοποιητικά GLOBALGAP που εκδίδουν.

8.5

Η GLOBALGAP εκδίδει τον αριθµό πελάτη GLOBALGAP, ο οποίος είναι ένας
αλφαριθµητικός αριθµός που δεν περιλαµβάνει το εµπορικό σήµα και είναι µοναδικός για
κάθε παραγωγό και για κάθε νοµική οντότητα στο σύστηµα της GLOBALGAP. Ο αριθµός
πελάτη GLOBALGAP µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο προϊόν ή/και στο τελικό συσκευασµένο
προϊόν στο σηµείο πώλησης, αρκεί η νοµική οντότητα που διαθέτει το σήµα του προϊόντος
να είναι πιστοποιηµένη κατά GLOBALGAP. Επίσης είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί στα
τιµολόγια πώλησης µόνον των πιστοποιηµένων προϊόντων.

9.

Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα των πελατών που αιτούνται πιστοποίηση
GLOBALGAP

9.1

Υποχρεώσεις των πελατών
(i)

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συµµόρφωση ως προς το Πρωτόκολλο της
GLOBALGAP των πιστοποιηµένων προϊόντων, που συµπεριλαµβάνονται µέσα στο
δηλωµένο πεδίο του πιστοποιητικού.

(ii)

Για να λάβει ο πελάτης το πιστοποιητικό GLOBALGAP, η διεργασία εγγραφής στο
ΒΙΟΕΛΛΑΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πραγµατοποιήσει την
πρώτη επιθεώρηση.

(iii)

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυµεί να αλλάξει Φορέα Πιστοποίησης (ΦΠ), θα
πρέπει να ενηµερώνει το νέο ΦΠ (στον οποίο υποβάλλει αίτηση), για τον προηγούµενο
Αριθµό Εγγραφής που του έχει παραχωρήσει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ (και κάθε προηγούµενος
φορέας στον οποίο είχε εγγραφεί κατά GLOBALGAP). Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που ο πελάτης που υποβάλλει αίτηση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, προέρχεται από
άλλο(ους) Φορέα(είς) Πιστοποίησης. Η µη ενηµέρωση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ για τον
προηγούµενο αριθµό εγγραφής επιφέρει οικονοµικό πρόστιµο στον πελάτη των 100€
αν πρόκειται για την επιλογή 1 ή 500€ αν πρόκειται για την επιλογή 2. Σε περίπτωση
που έχει επιβληθεί κάποια κύρωση στον πελάτη, δεν είναι δυνατή η αλλαγή ΦΠ πριν
την άρση της µη συµµόρφωσης ή πριν την ολοκλήρωση της περιόδου που διαρκεί η
κύρωση. Ο πελάτης µπορεί να αλλάξει ΦΠ µόνον µετά την ακύρωση του συµβολαίου
του µε τον προηγούµενο ΦΠ.

(iv)

Ο πελάτης δεν µπορεί να εγγράψει τις ίδιες θέσεις της εκµετάλλευσης σε
περισσότερους από έναν ΦΠ εγκεκριµένο από το GLOBALGAP, ή σε περισσότερες
από µία επιλογές συγχρόνως.

(v)

Τα µέλη µιας οµάδας παραγωγών µπορούν να φύγουν από µία οµάδα και να
εγγραφούν σε µία άλλη µε οποιοδήποτε από τα προϊόντα τους αρκεί να µην υπάρχουν
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κυρώσεις από την Οµάδα Παραγωγών που εγκαταλείπουν προς τους παραγωγούς που
φεύγουν ή από το Φορέα Πιστοποίησης προς τους παραγωγούς
(vi)

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να γνωστοποιεί µεταβολές των στοιχείων και δεδοµένων
του προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ .

(vii)

Ο πελάτης δεσµεύεται ότι θα ακολουθεί τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου GLOBALGAP
(ηλεκτρονική διεύθ.: http://www.globalgap.org), συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής
στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ των εξόδων εγγραφής που ορίζονται από το GLOBALGAP. Οι
δεσµεύσεις αυτές δηλώνονται από τον πελάτη στο κείµενο της σύµβασης που
συνυπογράφει µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

(viii)

Ο πελάτης έχει την ευθύνη για κάθε υπεργολάβο που προσλαµβάνει, ο οποίος πρέπει
να συµµορφώνεται µε τα σχετικά Σηµεία Ελέγχου της GLOBALGAP(Μέρος ΙΙ § 10 του
πρωτοκόλλου).
Οι υποψήφιοι για GLOBALGAP πελάτες, πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις
Εκµεταλλεύσεις/ θέσεις παραγωγής και τις περιοχές Χειρισµού Παραγωγής όπου η
καλλιέργεια της οποίας την πιστοποίηση ζητούν αναπτύσσεται ή γίνεται χειρισµός της
υπό την ιδιοκτησία τους.

(ix)

Ο πελάτης πρέπει να κάνει µία επίσηµη δήλωση προς τον ΦΠ κατά την εγγραφή του,
όπου να δηλώνει σε ποια χώρα(ες) σκοπεύει να διαθέσει την εγγεγραµµένη κατά
GLOBALGAP παραγωγή.

(x)

Ο πελάτης πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως κατά την αρχική αίτηση και κάθε έτος κατά
την αίτηση επιβεβαίωσης της επαναπιστοποίησης αν επιθυµεί να πραγµατοποιηθεί η
επιθεώρηση σε 2 φάσεις (αξιολόγηση εγγράφων στο γραφείο –off site – και αξιολόγηση
στις θέσεις της εκµετάλλευσης – on site).

(xi)

Εάν δεν πραγµατοποιείται χειρισµός παραγωγής, ο υποψήφιος πελάτης πρέπει να το
δηλώσει επίσηµα στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

(xii)

Ο πελάτης συµφωνεί σχετικά µε την πρόσβαση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ σε πληροφορίες
σχετικές µε την πιστοποίηση και όπου απαιτείται κοινοποίηση τους προς την
GLOBALGAP.

(xiii)

Ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να πληρώνει τα τιµολόγια του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Αν οι
πληρωµές δε γίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σύµβαση µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τότε
το προϊόν θα τίθεται σε πλήρη διαθεσιµότητα µέχρι τη στιγµή πληρωµής.

(xiv)

Ο πελάτης συµφωνεί ως προς το επίπεδο κοινοποίησης των στοιχείων του στη
database και δηλώνει εφόσον επιθυµεί συγκεκριµένους χρήστες της database στους
οποίους θέλει να παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριµένα δεδοµένα.

(xv)

Για την περίπτωση που υπάρχει παράλληλη καλλιέργεια θα πρέπει να υπάρχουν
διαφορετικές µονάδες παραγωγής . ∆ε µπορεί να υπάρχει παράλληλη καλλιέργεια του
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ίδιου είδους στην ίδια µονάδα παραγωγής. Αντίθετα µπορεί να υπάρχει παράλληλη
ιδιοκτησία στην ίδια µονάδα επεξεργασίας. Στην περίπτωση παράλληλης παραγωγής /
ιδιοκτησίας είναι εφαρµόσιµο και θα πρέπει να τηρείται το πεδίο AF 12. Ο πελάτης θα
πρέπει να έχει αγορά από την GS 1 το δικό του GLN και να το καταγράψει στην αίτησή
του.
(xvi)

Για την περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει
πληροφορίες για το ετήσιο τονάζ παραγωγής, καθώς και το GGN των προµηθευτών
ιχθυοτροφών και γόνου.

(xvii)

Προϊόν από πιστοποιηµένη µονάδα κατά GLOBALGAP δεν µπορεί να µεταφερθεί σε µη
πιστοποιηµένη µονάδα. Σε αυτή την περίπτωση χάνει το status της πιστοποίησης.

10.
(i)

Υποχρεώσεις του ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεσµεύεται να επιβεβαιώσει α) ότι παρέλαβε την επίσηµη αίτηση
Εγγραφής του πελάτη εντός 28 ηµερών και να χορηγήσει στον πελάτη τον αριθµό
καταχώρησης της GLOBALGAP(GGN) και β) την πρώτη Πιστοποίηση εντός 28 ηµερών
από τον έλεγχο ή από το κλείσιµο των µη-συµµορφώσεων.

(ii)

Όλα τα παράπονα ή ενστάσεις κατά του ΒΙΟΕΛΛΑΣ θα ακολουθούν τις διαδικασίες
παραπόνων και ενστάσεων που το ΒΙΟΕΛΛΑΣ διαθέτει και έχει γνωστοποιήσει σε
όλους τους πελάτες του. Στην περίπτωση που το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν ανταποκριθεί
ικανοποιητικά, ο πελάτης µπορεί να απευθυνθεί στην Γραµµατεία της GLOBALGAP
χρησιµοποιώντας το έντυπο και τις διαδικασίες παραπόνων της GLOBALGAP, τα
οποία δίδονται στον ενδιαφερόµενο όταν τα ζητήσει.

(iii)

Ο πελάτης µπορεί να ζητήσει από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τη διακοπή της πιστοποίησης µε
σκοπό να αλλάξει φορέα, είτε εθελοντικά είτε αν προκύψει κατάσταση κατά την οποία
το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πάψει να είναι αποδεκτό από το GLOBALGAP (π.χ. λόγω επιβολής
κυρώσεων, χρεοκοπίας ή άλλου λόγου). Τα σχετικά µε τη µεταφορά των
Πιστοποιητικών GLOBALGAP µεταξύ ΦΠ, αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ § 7 του
πρωτοκόλλου.

(iv)

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εθελοντικά από το ΦΠ την αναστολή για ένα ή
ακόµη και για όλα τα προϊόντα του που περιέχονται στο πιστοποιητικό. Αυτό µπορεί να
συµβεί αν ο πελάτης αντιµετωπίζει δυσκολίες να συµµορφωθεί στις απαιτήσεις του
πρωτοκόλλου και χρειάζεται χρόνο για να άρει τις µη συµµορφώσεις. Η αναστολή δεν
µεταβάλλει την ηµεροµηνία ανανέωσης του πιστοποιητικού και δεν απαλλάσσει τον
πελάτη από το κόστος εγγραφής ή τυχόν άλλα κόστη. Η κατάσταση πιστοποίησης του
πελάτη στη βάση δεδοµένων της GLOBALGAP αλλάζει και γίνεται «οικιοθελής
αναστολή»
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(v)

Εµπιστευτικότητα: Το GLOBALGAP και το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, θα χειρίζονται εµπιστευτικά
κάθε πληροφορία σχετική µε τον πελάτη, περιλαµβανοµένης κάθε πληροφορίας που
αφορά τα προϊόντα και τις διαδικασίες, τις αναφορές αξιολόγησης και τα αντίστοιχα
έγγραφα (εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόµο). Καµία πληροφορία δεν δίδεται
σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη, εκτός εάν στο
έγγραφο του Γενικού Κανονισµού του GLOBALGAP εκφράζεται κάτι διαφορετικό.

11.

Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισµού

Ο παρών Ειδικός Kανονισµός Υπηρεσιών Πιστοποίησης µπορεί να υποστεί αλλαγές ή
αναθεωρήσεις, µερικώς ή στο σύνολό του, µόνο κατόπιν έγκρισης του Γενικού ∆ιευθυντή του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Eκ των προτέρων οι προβλεπόµενες αλλαγές ή αναθεωρήσεις του παρόντος
ανακοινώνονται µε κάθε πρόσφορο µέσο (ενηµέρωση µελών του ΑΣΠ, προσωπικού και
εξωτερικών συνεργατών, αλληλογραφία µε οµάδες και συνεταιρισµούς παραγωγών, φορείς
καταναλωτών, ιστοσελίδα) και η έκφραση των απόψεων των ενδιαφερόµενων µερών αξιολογείται
από τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Οι αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς
στους πελάτες, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε
περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, ο πελάτης µπορεί να δηλώσει
εγγράφως και να τεκµηριώσει τους λόγους για να αξιολογηθεί η δήλωσή του από τον Υπεύθυνο
∆ιαχείρισης Ποιότητας και τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
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