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Ο παρών Κανονισμός της COSMOCERT αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να
συμμορφώνεται κάθε συμβαλλόμενος επιχειρηματίας, ο οποίος εντάσσεται στο Σύστημα
Ελέγχου και Πιστοποίησης της COSMOCERT για GLOBALG.A.P.
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1 Εισαγωγή
1.1 Γενικά
Η COSMOCERT στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει σε
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες της με σκοπό την Πιστοποίηση Προϊόντων
σύμφωνα με το Πρότυπο GLOBALG.A.P. για Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (GLOBALG.A.P. - IFA).
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης εφαρμόζεται πάντοτε σε συνδυασμό με τις σχετικές
αντίστοιχες Διαδικασίες ή/ και Οδηγίες Εργασίας, όπου μεταξύ τυχόν άλλων πρόσθετων και ειδικών
απαιτήσεων επί οποιασδήποτε πτυχής της λειτουργίας πιστοποίησης, καθορίζονται και οι δυνατές για
κάθε περίπτωση απαιτήσεις.
Οι επιχειρήσεις μπορούν με τον τρόπο αυτό να βεβαιώσουν την κάλυψη των απαιτήσεων ενός
δεδομένου Συστήματος Διαχείρισης για την εφαρμογή του Προτύπου IFA GLOBALG.A.P., σε άμεση
συνάρτηση με τις απαιτήσεις των παραγομένων από αυτές προϊόντων, μέσω ενός ανεξάρτητου και
ουδέτερου φορέα.
Με τη διοίκηση της COSMOCERT και την εποπτεία που ασκείται από την Διεύθυνση Επιθεωρήσεων
αφενός, και την έγγραφη δεσμευτική δήλωση των επιθεωρητών αφ’ ετέρου, εξασφαλίζεται η
ανεξαρτησία και αμεροληψία στη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρει η COSMOCERT.
Με την ισχύουσα δομή και λειτουργία της COSMOCERT έχουν υιοθετηθεί και τηρούνται τα δεδομένα
κριτήρια και αρχές του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17065:2012. Παράλληλα ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του ΣΠ (QMS) της GLOBALG.A.P..
Η δομή και λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας (ΣΠ) (QMS) που εφαρμόζεται από την COSMOCERT,
τεκμηριώνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας (QM) και τις Διαδικασίες Ποιότητας.
Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρει η COSMOCERT, αποτελεί
βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για τη
διαχείριση τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των
δραστηριοτήτων που αφορούν στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.
Τα παραπάνω εξασφαλίζονται με:
1. την οργάνωση του Τμήματος Πιστοποίησης Προϊόντων κατά GLOBALG.A.P. της COSMOCERT
2. την εποπτεία που ασκείται από την Επιτροπή Αμεροληψίας των παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πιστοποίησης Προϊόντων
3. την έγγραφη δεσμευτική δήλωση όλου του προσωπικού της COSMOCERT, συμπεριλαμβανομένων
και των εξωτερικών συνεργατών
4. την πλήρη ανεξαρτησία της από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα λόγω της μετοχικής της
σύνθεσης
Η COSMOCERT και οι Επιθεωρητές που συνεργάζονται με αυτήν (εσωτερικοί και εξωτερικοί), δεν
παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Εταιρείες στις
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οποίες παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης. Παρόλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν
Επιθεωρητές, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν σχέση συμβουλευτικών υπηρεσιών με την προς πιστοποίηση
εταιρεία μόνο στην περίπτωση που έχουν παρέλθει τουλάχιστον δυο χρόνια από τότε. Επιπλέον οι
επιθεωρητές δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να παράσχουν συμβουλευτικές Υπηρεσίες για όσο χρονικό
διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβαση εξωτερικού επιθεωρητή με τη COSMOCERT.
1.2 Η Διασφάλιση της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας
Η Πολιτική του Φορέα Πιστοποίησης COSMOCERT είναι να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες πιστοποίησης
με τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Φορέα και να ενισχύει την
εμπιστοσύνη της αγοράς στο έργο του.
Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη λειτουργία της Επιτροπής Αμεροληψίας, στην οποία εκπροσωπούνται
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όλα τα σχετικά με την λειτουργία της Πιστοποίησης ενδιαφερόμενα μέρη
και συμφέροντα, χωρίς να υπερισχύει κάποιο συγκεκριμένο από αυτά και το οποίο χαράσσει και
παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα Πιστοποίησης και ελέγχει τις διαδικασίες που
οδηγούν σε αποφάσεις για την χορήγησή της, όσο και με τη χρησιμοποίηση τεχνικά ικανών
επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων απαλλαγμένων από κάθε είδους εμπορική ή άλλη επιρροή και σχέση
με τον υπό πιστοποίηση οργανισμό, για τα τελευταία (2) χρόνια τουλάχιστον.
Ο Φορέας Πιστοποίησης παρέχει κάθε αρωγή και απαραίτητη πληροφόρηση στην Επιτροπή
Αμεροληψίας, ώστε αυτή να καθίσταται ικανή να εξασφαλίζει ακέραιη και αμερόληπτη λειτουργία
πιστοποίησης. Η Επιτροπή Αμεροληψίας δικαιούται να ενημερώνει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και
τυχόν άλλη αρμόδια κρατική αρχή, αν κρίνει ότι το έργο της παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε
συστηματικό ή άλλο τρόπο.
Πιθανές άλλες εργασιακές ασχολίες του προσωπικού του Φορέα Πιστοποίησης, δεν πρέπει με κανένα
τρόπο να διακυβεύουν την αμεροληψία του. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του ΦΠ, οι Αρμόδιοι
Χορήγησης Πιστοποίησης, οι επιθεωρητές/ αξιολογητές και οι εμπειρογνώμονες που χρησιμοποιεί ο ΦΠ
υποχρεούνται στην περιοδική κοινοποίηση στο ΦΠ, καταλόγου των πάσης φύσεως έργων που
αναλαμβάνουν, συμβουλευτικού ή άλλου χαρακτήρα καθώς και των τελικών αποδεκτών των σχετικών
υπηρεσιών τους.
Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν πιστοποιεί οργανισμούς ή/ και επιχειρήσεις που έχουν οποιασδήποτε
μορφής συνεργασιακή σχέση μαζί του η οποία μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία της πιστοποίησης.
Ο Φορέας Πιστοποίησης COSMOCERT δεν αποτελεί μέρος μεγαλύτερου οργανισμού. Μελλοντική
πιθανή δραστηριοποίηση σε νέες εργασίες θα σηματοδοτήσει τη δέουσα διάκριση λειτουργιών στη δομή
και οργάνωση του Φορέα. Η προώθηση στην αγορά δυνητικών νέων υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευσης,
πιστοποίησης σε άλλους τομείς κ.λπ.) θα γίνεται με τρόπο που να αποκλείει ενδεχόμενη σύγχυση
ή/και συσχέτιση με τις υπάρχουσες υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης.
Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν λέει και δεν υποδηλώνει τίποτα που να υπονοεί ότι η διαδικασία
πιστοποίησης θα ήταν απλούστερη ή ευκολότερη, εάν χρησιμοποιούντο και άλλες υπηρεσίες
πιστοποίησης που παρέχει όπως αυτές προκύπτουν από το παρόν πεδίο. Ούτε υπονοείται με
οποιοδήποτε τρόπο ότι αν γίνει χρήση και άλλων υπηρεσιών του Φορέα ή στελεχών του, αυτό θα
επέφερε επιχειρηματικά ή άλλα πλεονεκτήματα στον πελάτη.
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Οι υπηρεσίες του Φορέα Πιστοποίησης βρίσκονται στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών
ανεξαρτήτως μεγέθους, θέσης στην αγορά, συμμετοχής σε ενώσεις ή ευρύτερους φορείς, γεωγραφικής
θέσης και αντικειμένου (πλην των περιορισμών που θέτει το εκάστοτε ισχύον πεδίο) και παρέχονται
χωρίς διακρίσεις με τρόπο ισότιμο και άνευ υπερβολικών οικονομικών απαιτήσεων ή άλλων απαιτήσεων
εκτός κανονιστικών εγγράφων.
Οι αξιολογητές/ επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες του Φορέα Πιστοποίησης δεν παρέχουν καμία
υπηρεσία συμβουλευτικής, επιμορφωτικής ή εμπειρογνωματευτικής υφής, ως μέρος μίας αξιολόγησης/
επιθεώρησης. Δεν παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τρόπους απόκτησης και διατήρησης της
πιστοποίησης, ούτε στο σχεδιασμό και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης στις επιχειρήσεις που
αξιολογούν (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης εσωτερικών επιθεωρήσεων για λογαριασμό τους) και
δεν έχουν πράξει κάτι τέτοιο τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια πριν την αξιολόγηση/ επιθεώρηση
στη συγκεκριμένη επιχείρηση/ οργανισμό που εντέλλονται να αξιολογήσουν.
Οι αμοιβές του προσωπικού που συμμετέχει στις δραστηριότητες που αφορούν την αξιολόγηση/
επιθεώρηση, την πιστοποίηση και την σχετική επιτήρηση δεν εξαρτώνται από και δεν συσχετίζονται με,
τον αριθμό των πιστοποιήσεων που διεκπεραιώνουν, ούτε και από τα αποτελέσματα αυτών.
Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, το αντίστοιχο προσωπικό ενημερώνεται σχετικά και υποχρεούται
να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του και
ανεξαρτησία από εμπορικά και άλλα συμφέροντα που δύναται να επηρεάσουν τη κρίση του, ενώ
υπογράφει Δήλωση Αμεροληψίας και Εμπιστευτικότητας, στην οποία αυτοδεσμεύεται να δηλώνει
οποιαδήποτε διασύνδεσή του, άμεση ή έμμεση, με οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται
με το υπό ανάληψη έργο πιστοποίησης. Η δήλωση αυτή τηρείται στο Αρχείο Προσωπικού.
Ο Φορέας Πιστοποίησης αξιολογεί την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων και τη σοβαρότητα φαινομένων
που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την αμεροληψία των
διενεργούμενων επιθεωρήσεων συμμόρφωσης και κατ’ επέκταση το κύρος και τη θέση του στην αγορά,
καθορίζοντας και ανάλογα όρια αποδοχής ή μη του αντίστοιχου βαθμού επικινδυνότητας. Η σχετική
ανάλυση επικινδυνότητας περιλαμβάνει την αξιολόγηση δυνητικών πηγών εμφάνισης κινδύνων,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των επιθεωρητών και των
προσώπων που αποφασίζουν για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης. Ο ΦΠ βρίσκεται σε διαρκή
εγρήγορση ώστε να εντοπίζει συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις που επιφέρουν υψηλό κίνδυνο
καταστρατήγησης της ανωτέρω πολιτικής ανά διακριτό έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται και
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για τη πρόληψη εμφάνισης τους, όσο και για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεών τους. Ειδικά για τις περιπτώσεις πιστοποίησης όπου υφίσταται μη αποδεκτό επίπεδο
της ως άνω επικινδυνότητας, πολιτική του ΦΠ είναι να μην αναλαμβάνει το αντίστοιχο έργο
πιστοποίησης. Η σχετική τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται είναι η
διαδικασία Αμεροληψίας και Εμπιστευτικότητας.
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2 Γενικοί Όροι
2.1 Υποχρεώσεις και υπευθυνότητες
GLOBALG.A.P. της COSMOCERT

της

Διεύθυνσης

Πιστοποίησης

Προϊόντων

Η Διεύθυνση Πιστοποίησης, οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων και γενικά όσοι εμπλέκονται στη διεργασία
Πιστοποίησης υποχρεούνται και δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που
τους γνωστοποιήθηκαν ή τους παρασχέθηκαν και να τις κρίνουν μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό
της πιστοποίησης. Παρασχεθέντα δικαιολογητικά δεν παραχωρούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε
τρίτους.
Εξαιρούνται οι διεξοδικές αναφορές αξιολογήσεων, που παρέχονται σε περιπτώσεις ενστάσεων στη
θέση διαιτησίας.
Μόνο ο πελάτης μπορεί να αποδεσμεύσει την Διεύθυνση Πιστοποίησης από την υποχρέωσή της για
τήρηση του απορρήτου (εγγράφως).
Ευθύνες έναντι του πελάτη ή τρίτων είναι δεδομένες όπως προβλέπονται από το νόμο σε περιπτώσεις
σφαλμάτων πρόθεσης ή μεγάλης αμέλειας. Επιπρόσθετες απαιτήσεις ευθυνών αποκλείονται.
Οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων Πιστοποίησης υποχρεούνται στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους να
επιβλέπουν την σωστή παρουσίαση και χρήση της Πιστοποίησης για διαφημιστικούς σκοπούς.
Αναλυτικότερα:
Η COSMOCERT και ο Αιτών θα προβούν σε συμφωνία σχετικά με τις Προθεσμίες, σύμφωνα με την
οποία η COSMOCERT δεσμεύεται να επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την επίσημη Αίτηση Εγγραφής μέσα σε
14 ημερολογιακές ημέρες αφού η COSMOCERT λάβει τον μοναδικό Αριθμό Πελάτη (GGN)
GLOBALG.A.P. από τη Βάση δεδομένων της GLOBALG.A.P. και να επιβεβαιώσει Πιστοποίηση μέσα σε
28 ημερολογιακές ημέρες από το κλείσιμο όποιων μη-συμμορφώσεων που εκκρεμούν.
Κάθε παράπονο ή ένσταση προς την COSMOCERT θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία
αντιμετώπισης παραπόνων και ενστάσεων. Στην περίπτωση που η διευθέτηση δεν είναι ικανοποιητική,
το παράπονο μπορεί να αποσταλεί στη Γραμματεία GLOBALG.A.P. μέσω του Extranet Παραπόνων της
GLOBALG.A.P., που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org).
Ένας παραγωγός μπορεί να αλλάξει τον ΦΠ (εκτός εάν εκκρεμεί κύρωση) όπου έχει εγγραφεί και με
τον οποίο έκανε την πιστοποίηση, είτε εθελοντικά είτε αν συμβεί ο ΦΠ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή
ήταν εγκεκριμένος από τη GLOBALG.A.P. να χάσει την έγκρισή του (λόγω επιβολής κυρώσεων,
πτώχευσης ή για άλλους λόγους).
Εμπιστευτικότητα: Πληροφορίες που αφορούν τον αιτούντα παραγωγό περιλαμβανομένων των
στοιχείων που αφορούν τα προϊόντα και τις διεργασίες, τις αναφορές αξιολόγησης και την αντίστοιχη
τεκμηρίωση θα μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές (εκτός από αντίθετη απαίτηση του νόμου) από την
COSMOCERT. Καμία πληροφορία δε θα μεταδίδεται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συμφωνία του
αιτούντος παραγωγού, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στους Γενικούς Κανονισμούς GLOBALG.A.P. ή
το Συμφωνητικό Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης.
Προστασία Δεδομένων: Στο πλαίσιο εργασίας του συστήματος GLOBALG.A.P., μόνο μέρη του
συστήματος, που καθορίστηκαν προηγουμένως, θα έχουν την εξουσιοδότηση να βλέπουν τα δεδομένα
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(παραγωγός, COSMOCERT και GLOBALG.A.P.). Επιπλέον, ο παραγωγός μπορεί να προσφέρει προσωπικά
δεδομένα σε εμπορικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί προηγουμένως από τον παραγωγό,
ή ο παραγωγός μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε τρίτο να το πράξει. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να
ανακληθεί ηλεκτρονικά οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
του παραγωγού είναι παράνομη και εμποδίζεται από το χρήστη της βάσης δεδομένων σύμφωνα με την
Πράξη για την Προστασία των Δεδομένων.
Το GLOBALG.A.P. θα διατηρεί το ιστορικό πιστοποίησης του αιτούντος/παραγωγού που βρίσκεται στη
βάση δεδομένων για 5 χρόνια.
Επίσης η COSMOCERT απαιτείται να παρέχει:
- Απόδειξη εγγραφής μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες
- Επιβεβαίωση της πρώτης πιστοποίησης μέσα σε προθεσμία 28 ημερολογιακών ημερών από την
ολοκλήρωση της διεργασίας αξιολόγησης.
Α. Οι έλεγχοι των εκμεταλλεύσεων μπορούν να ανατεθούν υπεργολαβία μόνο σε έναν ελεγκτικό φορέα,
ο οποίος να είναι διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17020:2004.
Β. Προσόντα εξωτερικού επιθεωρητή και ελεγκτή είναι απαραίτητα.
Όταν ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες περισσοτέρων του ενός ΦΠ,
κάθε ΦΠ θα πραγματοποιεί τους αντίστοιχους ελέγχους (Επιλογή 1) και επιθεώρηση QMS (πολλαπλή
τοποθεσία Επιλογής 1 με QMS ή Επιλογή 2) ανεξάρτητα:
(i) Όταν ένας από τους ΦΠ εκδίδει μία κύρωση, όλοι οι ΦΠ που δραστηριοποιούνται με τον
παραγωγό αυτό ή την ομάδα παραγωγών έχουν την υποχρέωση να επικοινωνήσουν με τον καθένα
από τους υπόλοιπους, σχετικά με το πεδίο και, αν είναι απαραίτητο, σχετικά με τις λεπτομέρειες των
ενεργειών που πρέπει να ληφθούν απέναντι σε όλους τους ΦΠ.
(ii) Η ανακοίνωση μιας κύρωσης σε όλους τους ΦΠ που δραστηριοποιούνται στη φάρμα αυτή είναι
μια υποχρέωση της οποίας ο παραγωγός ή ομάδα παραγωγών πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, αλλά
μπορεί επίσης να κάνει άμεσα το GLOBALG.A.P. στους εμπλεκόμενους ΦΠ.
(iii) Η επικοινωνία μεταξύ ΦΠ θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία, αλλά η κύρωση που θα
εκδίδεται θα πρέπει να ισχύει και όλοι οι σχετικοί ΦΠ πρέπει να το τηρούν αυτό.

2.2 Υποχρεώσεις και υπευθυνότητες του «επιχειρηματία» πελάτη
Όλα τα δικαιολογητικά του πελάτη που αφορούν την IFA GLOBALG.A.P. (σχόλια και αρχεία), πρέπει να
τίθενται, στα πλαίσια της αξιολόγησης, στη διάθεση του Τμήματος Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. της
COSMOCERT.
Ο πελάτης υποχρεούται μετά την έκδοση του πιστοποιητικού να ενημερώνει το Τμήμα της COSMOCERT
για:


όλες τις σημαντικές αναθεωρήσεις της IFA GLOBALG.A.P. που εφαρμόζει,

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
6 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GLOBALG.A.P.

ΕΚΠΠGG

05

12/03/2018



αλλαγές στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, που έχουν επίδραση στην ΙFA GLOBALG.A.P.
(αλλαγή καλλιεργειών, εκτάσεων-ποσότητας και παραγωγών),

Πριν από κάθε επιθεώρηση επαναξιολόγησης, ο πελάτης πρέπει να θέτει στη διάθεση ου Τμήματος
Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. της COSMOCERT τα ισχύοντα έγγραφα. Οι αναθεωρήσεις πρέπει να
εμφανίζονται στην αντίστοιχη λίστα.
Η χρήση της πιστοποίησης από τον πελάτη για διαφημιστικούς σκοπούς πρέπει να έχει την έγκριση της
ου Τμήματος Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. της COSMOCERT, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις
δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων και συγχύσεων.
Πάντα στις διαφημιστικές προβολές πρέπει να αναφέρεται ότι ο φορέας που εκδίδει το Πιστοποιητικό
είναι η COSMOCERT.
Για τη διεξαγωγή μιας επιθεώρησης ο πελάτης αποδέχεται την οικονομική προσφορά υπηρεσιών της
COSMOCERT.
Αναλυτικότερα:
• Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού είναι υπεύθυνος για τη Συμμόρφωση των Πιστοποιημένων Προϊόντων
σύμφωνα με το πρωτόκολλο της GLOBALG.A.P. στα πλαίσια των αντικειμένων του πιστοποιητικού.
• Για να λάβουν το πιστοποιητικό GLOBALG.A.P., οι Αιτούντες Παραγωγοί ή Ομάδα Παραγωγών πρέπει
σε πρώτη φάση να εγγραφούν στους καταλόγους της COSMOCERT. Η διεργασία εγγραφής πρέπει να
ολοκληρωθεί πριν η COSMOCERT κάνει τον πρώτο έλεγχο/ επιθεώρηση.
• Παραγωγός ή Ομάδα Παραγωγών που έχουν υποστεί κύρωση από έναν υπεύθυνο ΦΠ δεν
μπορεί να αλλάξει ΦΠ μέχρι εκείνος ο ΦΠ να κλείσει τις μη-συμμορφώσεις που εκκρεμούν ή μέχρι να
λήξει η περίοδος ποινής της κύρωσης.
• Οι παραγωγοί μπορούν να αλλάξουν τον ΦΠ με τον οποίο δουλεύουν μαζί μόνο αφού ο εξερχόμενος
ΦΠ έχει χορηγήσει "ακύρωση".
• Κάθε εγγεγραμμένος Παραγωγός ή Ομάδα Παραγωγών που έχει πιστοποιηθεί στο παρελθόν με άλλο
ΦΠ, ή κάνει αίτηση για πιστοποίηση διαφορετικού προϊόντος πρέπει να ενημερώνει την COSMOCERT
για τον μοναδικό αριθμό πελάτη (GGN) της GLOBALG.A.P. που του είχε παραχωρήσει ο προηγούμενος
ΦΠ.
• Όταν ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών κάνει χρήση των υπηρεσιών διαφορετικών ΦΠ πρέπει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ισχύουσα έκδοση των Γενικών Κανονισμών
IFA GLOBALG.A.P..
• Ένας Παραγωγός ή Ομάδα Παραγωγών δεν μπορεί να εγγράψει τις ίδιες περιοχές Εκμετάλλευσης σε
περισσότερους από έναν ΦΠ Εγκεκριμένο από τη GLOBALG.A.P., ή σε περισσότερες από μία Επιλογές
συγχρόνως.
• Εάν ένας Παραγωγός εγγεγραμμένος στην Επιλογή 1 προσχωρήσει σε Ομάδα Παραγωγών
εγγεγραμμένη στην Επιλογή 2, τότε θα είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον αριθμό εγγραφής του
στην Επιλογή 1, ανεξάρτητα από το αν ο ΦΠ της Επιλογής 2 όπου έχει εγγραφεί τώρα είναι ο ίδιος ή
διαφορετικός από τον ΦΠ όπου ήταν εγγεγραμμένος με την Επιλογή 1.
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• Οι Εγγεγραμμένοι Παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για να γνωστοποιούν τα ενημερωμένα αρχεία στην
COSMOCERT σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της COSMOCERT, όπως αλλαγές στην
εκμετάλλευση ή στην περιοχή της καλλιέργειας και ενσωμάτωση/ απομάκρυνση μελών στην/από την
Ομάδα Παραγωγών.
• Οι Παραγωγοί πρέπει να δεσμεύονται να τηρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλει το παρόν Έγγραφο των
Γενικών Κανονισμών, περιλαμβανομένης της καταβολής των εξόδων εγγραφής που επιβάλλει η
GLOBALG.A.P. και να υπογράφουν μια δήλωση δέσμευσης υποστηριζόμενη από την COSMOCERT. Σε
περίπτωση που ο παραγωγός δεν ικανοποιεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά με τις σχετικές
πληρωμές τότε η COSMOCERT διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των σχετικών προϊόντων μέχρι την
αποπληρωμή.
• Οι Παραγωγοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάθε πρόσληψη Υπεργολάβων οι οποίοι πρέπει να
συμμορφώνονται με τα σχετικά Σημεία Ελέγχου GLOBALG.A.P..
• Οι αιτούντες για GLOBALG.A.P. Παραγωγοί πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις Εκμεταλλεύσεις και τις
περιοχές Χειρισμού Παραγωγής όπου η καλλιέργεια της οποίας ζητούν την πιστοποίηση, αναπτύσσεται
ή γίνεται χειρισμός της και είναι υπό την ιδιοκτησία τους.
 Για τις εκμεταλλεύσεις που δεν είναι υπό την ιδιοκτησία του παραγωγού απαιτείται γραπτή τεκμηρίωση
του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει καμία ευθύνη για την παραγωγή και σύμβαση που θα περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία ταυτοποίησης και λεπτομέρειες των εκμεταλλεύσεων
2. Στοιχεία και υπογραφές των δύο μερών
• Ο Παραγωγός/ Ομάδα Παραγωγών GLOBALG.A.P. πρέπει να κάνει μια επίσημη δήλωση προς την
COSMOCERT κατά την εγγραφή του, όπου να δηλώνει σε ποια χώρα(ες) σκοπεύει να διαθέσει την
εγγεγραμμένη κατά GLOBALG.A.P. παραγωγή.
• Εάν δεν πραγματοποιείται χειρισμός παραγωγής, ο αιτών παραγωγός πρέπει να το δηλώσει επίσημα
στην COSMOCERT όπου υπέβαλλε την αίτησή του.
• Στην εξωτερική επιθεώρηση από το Φορέα πιστοποίησης, μπορεί να παρίσταται ο Σύμβουλος ως
σιωπηλός παρατηρητής, αλλά δεν παρεμβαίνει στην επιθεώρηση που απευθύνεται και αφορά τον
παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών.
2.4 Δικαιώματα των Παραγωγών
• Η Σύμβαση παροχής υπηρεσίας μεταξύ COSMOCERT και παραγωγού μπορεί να έχει αρχική διάρκεια
μέχρι 4 χρόνια, και επακόλουθη ανανέωση ή επέκταση για χρονικά διαστήματα μέχρι 4 χρόνια.
• Ένας παραγωγός μπορεί να κάνει αίτηση για διαφορετικές επιλογές πιστοποίησης μέσα στο ίδιο υποαντικείμενο, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει διαφορετικές επιλογές για το ίδιο προϊόν.
• Ένας παραγωγός μπορεί να αλλάξει ΦΠ για άλλον ΦΠ (εκτός εάν εκκρεμεί κύρωση από έναν ΦΠ) είτε
εθελοντικά είτε αν συμβεί ο ΦΠ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εγκεκριμένος από τη GLOBALG.A.P.,
να χάσει την έγκρισή του (λόγω επιβολής κυρώσεων, πτώχευσης ή για άλλους λόγους).
• Ένας παραγωγός μπορεί να ζητήσει ακύρωση του συμβολαίου που έχει με τον ΦΠ οποιαδήποτε στιγμή
(εκτός εάν εκκρεμεί κύρωση από έναν ΦΠ) και είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό όταν αλλάζει ΦΠ.
Αυτό δε θα επιτρέψει στον παραγωγό να αποφύγει να πληρώσει την εγγραφή και άλλα ισχύοντα έξοδα
που οφείλονται στον “εξερχόμενο” ΦΠ.
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• Ένας παραγωγός μπορεί να ζητήσει από έναν ΦΠ πιστοποίηση ενός προϊόντος, και από άλλο ΦΠ για
άλλο προϊόν, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Αν ο παραγωγός ζητά πιστοποίηση για περισσότερα από ένα προϊόντα για περισσότερες από
μία επιλογές ή
β) Αν ο παραγωγός συμμετέχει σε περισσότερες από μία πιστοποιημένες ομάδες παραγωγών,
γ) Αν ο παραγωγός ζητά πιστοποίηση επί αντικειμένων και/ ή υπο-αντικειμένων
• Ένας παραγωγός/ ομάδα παραγωγών μπορεί ελεύθερα να ζητήσει από τον αντίστοιχο ΦΠ τη
διαθεσιμότητα ενός, μερικών ή όλων των προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό (εκτός εάν
εκκρεμεί μία κύρωση από τον ΦΠ). Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο παραγωγός έχει πρόβλημα
συμμόρφωσης με το πρότυπο και χρειάζεται χρόνο για να κλείσει τις όποιες μη-συμμορφώσεις. Η
διαθεσιμότητα αυτή δεν θα καθυστερήσει την ημερομηνία ανανέωσης ούτε θα επιτρέψει στον
παραγωγό να αποφύγει την πληρωμή της εγγραφής και των άλλων εξόδων που ισχύουν. Η κατάσταση
του παραγωγού θα αλλάξει σε “αυτοδηλούμενη διαθεσιμότητα” σε επίπεδο προϊόντος.
2.5 Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
Τρεις τύποι Κύρωσης υπάρχουν στη GLOBALG.A.P.: Προειδοποίηση, Διαθεσιμότητα του προϊόντος και
Ακύρωση. Εφαρμόζονται σε περίπτωση μη-συμμορφώσεων στα Σημεία Ελέγχου και σε θέματα
Συμβολαίων. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αλλάξουν ΦΠ μέχρι η μη-τήρηση που οδηγεί στην
αντίστοιχη κύρωση, να κλείσει ικανοποιητικά. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται στον παραγωγό καθώς επίσης
και στο προϊόν, και μπορούν να εκταθούν πριν την έκδοση του πιστοποιητικού έως και μετά τη λήξη
του. ΜΟΝΟ ο ΦΠ ή η ομάδα παραγωγών που έχει εκδώσει την κύρωση, έχει το δικαίωμα να την άρει,
υπό την προϋπόθεση να υπάρχει επαρκής και έγκαιρη απόδειξη διορθωτικής ενέργειας (είτε μέσω ενός
επόμενου ελέγχου ή άλλης γραπτής ή οπτικής απόδειξης).
2.5.1 Προειδοποίηση
a) Προειδοποίηση εκδίδεται για όλους τους τύπους μη-τήρηση που διαπιστώνονται.
b) Αν διαπιστωθεί μία μη-τήρηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα επιδοθεί στον παραγωγό μία
προειδοποίηση μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι μια προσωρινή αναφορά που θα μπορούσε να
ακυρωθεί από την αρχή πιστοποίησης της COSMOCERT.
c) Αρχικός έλεγχος:
(i) Μη-τηρήσεις που εκκρεμούν πρέπει να κλείσουν σε τρεις μήνες από την ημερομηνία ελέγχου.
(ii) Αν η περίπτωση της προειδοποίησης δεν επιλυθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες, πρέπει να
πραγματοποιηθεί ένας πλήρης έλεγχος πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.
d) Επόμενος έλεγχος:
(i) Μη-τηρήσεις που εκκρεμούν πρέπει να κλείσουν μέσα σε 28 ημερολογιακές ημέρες.
(ii) Αν η μη-τήρηση είναι σε μια Κύρια Απαίτηση, ο χρόνος που δίνεται για συμμόρφωση πριν
εφαρμοστεί διαθεσιμότητα, θα εξαρτάται από την κρισιμότητα της μη-τήρησης, όσον αφορά
στην ασφάλεια ανθρώπων, περιβάλλοντος και καταναλωτών, πράγμα που θα εκτιμάται από τον
ελεγκτή/ επιθεωρητή που κάνει τον έλεγχο/ επιθεώρηση και αποφασίζει για το διάστημα
υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών. Η COSMOCERT θα αποφασίσει για το διάστημα που
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δίνεται (στο όριο των 28 ημερών) στον παραγωγό ώστε να κλείσει τη μη-τήρηση στην Κύρια
Απαίτηση. Δε δίνεται χρόνος για συμμόρφωση όπου υπάρχει σοβαρή απειλή για ασφάλεια
ανθρώπων, περιβάλλοντος και καταναλωτών και εκδίδεται αμέσως Διαθεσιμότητα. Αν τίθεται
θέμα ασφάλειας τροφίμων, αυτό οδηγείται εσπευσμένα στην επιτροπή πιστοποίησης του φορέα
πιστοποίησης, η οποία θα αποφασίσει για το συντομότερο διάστημα διορθωτικής ενέργειας απ’
ότι το κανονικό διάστημα των 28 ημερών. Αυτό θα επικοινωνηθεί μέσω μιας επίσημης
προειδοποιητικής επιστολής.
(iii) Αν η αιτία της προειδοποίησης δεν επιλυθεί στον καθορισμένο χρόνο (το ανώτερο σε 28
ημέρες), θα επιβληθεί μία Διαθεσιμότητα.
2.5.2 Διαθεσιμότητα Προϊόντος
a) Διαθεσιμότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα, σε πολλά ή σε όλα τα προϊόντα που καλύπτει το
πιστοποιητικό.
b) Ένα προϊόν δεν μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα τμηματικά για έναν μεμονωμένο παραγωγό (ενιαία
ή πολλαπλή τοποθεσία). Π.χ. όλο το προϊόν πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα.
c) Κατά την περίοδο της διαθεσιμότητας, ο παραγωγός θα απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το
λογότυπο/εμπορικό σήμα GLOBAL.GA.P, άδεια/πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου που
συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) σε σχέση με το προϊόν που
βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.
d) Αν ο παραγωγός γνωστοποιήσει στην COSMOCERT ότι η μη-τήρηση επιλύθηκε πριν τον καθορισμένο
χρόνο, η αντίστοιχη κύρωση θα αρθεί, με την επιφύλαξη ικανοποιητικής απόδειξης και κλείσιμο αυτής.
e) Αν η αιτία της διαθεσιμότητας δεν επιλυθεί στον καθορισμένο χρόνο, επιβάλλεται ακύρωση του
προϊόντος.
f) Υπάρχουν δύο είδη διαθεσιμότητας και εξηγούνται παρακάτω.
2.5.1.1 Αυτο-δηλούμενη Διαθεσιμότητα Προϊόντος
(i) Ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών μπορεί να ζητήσει οικειοθελώς από την COSMOCERT να θέσει
σε διαθεσιμότητα ένα, πολλά ή όλα τα προϊόντα που καλύπτει το πιστοποιητικό (εκτός εάν ο ΦΠ έχει
ήδη επιβάλλει μια κύρωση). Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο παραγωγός δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με
το πρότυπο και χρειάζεται χρόνο για να κλείσει οποιαδήποτε μη-συμμόρφωση.
(ii) Η διαθεσιμότητα αυτή δεν θα καθυστερήσει την ανανέωση της ημερομηνίας, ούτε θα επιτρέψει
στον παραγωγό να αποφύγει να καταβάλλει την εγγραφή και άλλες ισχύουσες εισφορές. Η κατάσταση
του παραγωγού θα αλλάξει σε “Αυτο-δηλούμενη Διαθεσιμότητα” στο επίπεδο προϊόντος.
(iii) Η προθεσμία για κλείσιμο της μη-τήρησης καθορίζεται από τον δηλούντα παραγωγό/ ομάδα
παραγωγών, ο οποίος πρέπει να συμφωνήσει με την COSMOCERT, όμως πρέπει να κλείσει πριν η
COSMOCERT μπορέσει να άρει τη διαθεσιμότητα.
(iv) Το ίδιο εφαρμόζεται για ένα μέλος μιας ομάδας παραγωγών, το οποίο μπορεί οικειοθελώς να ζητήσει
από την ομάδα του να θέσει σε διαθεσιμότητα προσωρινά το/τα προϊόν/τα. Κι εδώ επίσης, η προθεσμία
για κλείσιμο της μη-τήρησης καθορίζεται από τον δηλούντα παραγωγό, ο οποίος πρέπει να συμφωνήσει
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με το αντίστοιχο QMS της ομάδας παραγωγών, όμως πρέπει να κλείσει πριν η ομάδα παραγωγών
μπορέσει να άρει τη διαθεσιμότητα.
2.5.1.2 Δηλωμένη διαθεσιμότητα Φορέα Πιστοποίησης / Ομάδας Παραγωγών
(i) Η COSMOCERT μπορεί να εκδώσει και να άρει διαθεσιμότητες προϊόντος στους παραγωγούς και στις
ομάδες παραγωγών.
(ii) Οι ομάδες παραγωγών μπορούν να εκδώσουν και να άρουν διαθεσιμότητα προϊόντος στα μέλη
παραγωγών τους που έχουν γίνει αποδεκτά.
(iii) Η COSMOCERT / οι ομάδες παραγωγών θα εκδώσουν μια διαθεσιμότητα όταν ένας παραγωγός/ μία
ομάδα παραγωγών δεν μπορεί να αποδείξει ότι εφαρμόστηκαν αποτελεσματικές διορθωτικές ενέργειες
μετά από μία προειδοποίηση.
(iv) Η COSMOCERT / η ομάδα παραγωγών μπορεί να εκδώσει διαθεσιμότητα για κάποια προϊόντα ή για
όλα τα προϊόντα του πεδίου πιστοποιημένου προϊόντος.
(v) Αφού εφαρμοστεί η διαθεσιμότητα, η COSMOCERT /ομάδα παραγωγών θα καθορίσει το διάστημα
που επιτρέπεται για διόρθωση.
(vi) Στην περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει μη συμμορφώσεις και θέσει τα προϊόντα του σε
διαθεσιμότητα ή ένδειξη «αυτό-δηλούμενη διαθεσιμότητα» θα εμφανίζεται στη βάση δεδομένων
GLOBALGAP.

2.5.3 Ακύρωση
a) Ακύρωση συμβολαίου θα εκδοθεί όταν:
(i) Η COSMOCERT βρει απόδειξη απάτης και/ή έλλειμμα εμπιστοσύνης στη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις GLOBALG.A.P., ή
(ii) Ένας παραγωγός/ομάδα παραγωγών δεν μπορεί να παρουσιάσει απόδειξη εφαρμογής
διορθωτικής ενέργειας αφού η COSMOCERT δηλώσει διαθεσιμότητα, ή
(iii) Όταν υπάρχει συμβολαιακή μη-συμμόρφωση.
b) Μια ακύρωση συμβολαίου θα έχει ως αποτέλεσμα την ολική απαγόρευση (όλα τα προϊόντα, όλες οι
τοποθεσίες) της χρήσης του λογότυπου/ εμπορικού σήματος GLOBALG.A.P., άδειας/ πιστοποιητικού, ή
οποιασδήποτε ένδειξης ή εγγράφου που θα μπορούσε να συνδέεται με το GLOBALG.A.P.
c) Ένας παραγωγός που έχει δεχτεί ακύρωση δεν θα γίνει δεκτός για πιστοποίηση GLOBALG.A.P. για
τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της ακύρωσης.
Η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων λαμβάνεται από το Συμβούλιο Κυρώσεων που αποτελείται
τουλάχιστον από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή (Auditor), τον Scheme Manager, τον Ανώτερο
Επιθεωρητή ή τον Εμπειρογνώμονα (Expert) που έχει προσυπογράψει για την έκδοση του
πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση δίνεται στον Επικεφαλής της εκμετάλλευσης εύλογο χρονικό
διάστημα για την υποβολή ένστασης στην απόφαση της COSMOCERT. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται
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συνάντηση του Επικεφαλής της εκμετάλλευσης με το Συμβούλιο Κυρώσεων, οπότε λαμβάνεται
απόφαση για την άρση ή την συνέχιση επιβολής των κυρώσεων.
Ενδεικτικά, περιπτώσεις που οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων είναι :
• Κατάχρηση πιστοποιητικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση συνεργαζόμενων
παραγωγών όπου μπορεί:
α) να μην έχουν συμπεριληφθεί όλες οι εκμεταλλεύσεις στο ΣΔΠ (QMS),
β) να μην έχει ενημερωθεί η COSMOCERT για αλλαγές στις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν
στο ΣΔΠ (QMS).
• Με την επιθεώρηση επιτήρησης προκύπτει ότι βασικές προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την έκδοση
του πιστοποιητικού έχουν αναιρεθεί ή δεν εφαρμόζονται
• Αν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, δοθούν στην ομάδα επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς
πληροφορίες
• Στην περίπτωση συνεργαζόμενων παραγωγών, το κεντρικό πιστοποιητικό στο σύνολό του ανακαλείται
στην περίπτωση που κάποια μεμονωμένη εκμετάλλευση δεν πληροί τα κριτήρια για τη διατήρηση του
πιστοποιητικού.
2.6 Αρχεία και τήρηση των δικαιολογητικών της IFA GLOBALG.A.P. (Γραπτός λόγος)
Το Τμήμα Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. της COSMOCERT τηρεί αρχεία (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη
μορφή) σχετικά με:
• Αρχικές Αξιολογήσεις της Πιστοποίησης
• Επαναξιολογήσεις
• Αρχεία που συμβάλλουν στην πιστοποίηση ενός προϊόντος από το φορέα, όπως αναφορές
αξιολόγησης, σχέδια ελέγχου, λίστες με σημεία ελέγχου, αναφορές δοκιμών από τα οποία διαφαίνεται
η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης η COMSOCERT τηρεί τα έγγραφα του Συστήματος που έχει
εμπιστευτεί ο πελάτης στην εταιρία, για την ομαλή διεξαγωγή των επιθεωρήσεων.
Τα παραπάνω αρχεία μπορεί να τηρούνται αποκλειστικά, και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η διάρκεια τήρησης - φύλαξης αυτών των δικαιολογητικών ορίζεται σε 5 τουλάχιστον έτη από την
έκδοση του πιστοποιητικού. Η COMSOCERT τηρεί μόνο την τρέχουσα έκδοση των εγγράφων.
2.7 Διάθεση Πληροφοριών
2.7.1 Χρήση Δεδομένων και Διάθεση στη δημοσιότητα
(i) Κατά τη διάρκεια εγγραφής οι αιτούντες δίνουν γραπτή πρόσβαση στην FoodPLUS και στην
COSMOCERT να χρησιμοποιούν τα δεδομένα εγγραφής για εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες
κύρωσης.
(ii) Όλα τα δεδομένα στη βάση δεδομένων GLOBALG.A.P. είναι στη διάθεση του GLOBALG.A.P., της
COSMOCERT και του διασφαλιστή φάρμας, με τους οποίους ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών
συνεργάζεται, και μπορούν να χρησιμοποιούνται για εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες κύρωσης.
(iii) Ελάχιστο και υποχρεωτικό επίπεδο διάθεσης δεδομένων στη δημοσιότητα για όλα τα υπο-πεδία:


ο GGN,
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ο αριθμός εγγραφής,
ο αριθμός πιστοποιητικού GLOBALG.A.P.,
το σχήμα,
η έκδοση,
η επιλογή,
ο ΦΠ (COSMOCERT),
τα προϊόντα και
η κατάσταση,
δήλωση χειρισμού παραγωγής/ επεξεργασίας,
αριθμός παραγωγών (στην Επιλογή 2),
χώρα παραγωγής και προορισμού,
Μονάδες Διαχείρισης Παραγωγής και Μονάδες Χειρισμού Παραγωγής καθώς και
Πληροφορίες για παράλληλη παραγωγή και αποκλεισμό συγκομιδής ανά προϊόν (αν
εφαρμόζεται),

είναι διαθέσιμα στο κοινό. Επιπλέον, το όνομα και η διεύθυνση κάθε επιχείρησης κατόχου
πιστοποιητικού είναι διαθέσιμο στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες του κλάδου
περιλαμβανομένων των μελών GLOBALG.A.P.
(iv) Αν ένας αιτών (ή μέλος μιας ομάδας) δεν συμφωνεί με την ελάχιστη διάθεση στη δημοσιότητα, ο
αιτών δεν είναι σε συμφωνία με το Συμφωνητικό Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης και δεν μπορεί
να πιστοποιηθεί, ούτε να ανήκει σε μια ομάδα παραγωγών που ζητά πιστοποίηση.
(v) Κανένα δεδομένο άλλο από αυτά του σημείου (iii) δεν μπορεί να διατεθεί στη δημοσιότητα από το
GLOBALG.A.P. ή την COSMOCERT σε άλλο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάβαση του
αιτούντος.
(vi) Πληροφορίες για ειδικές απαιτήσεις τομέα περιλαμβάνονται στο Συμφωνητικό Χρήσης Δεδομένων
και Διάθεσης στη δημοσιότητα στον ιστότοπο της GLOBALG.A.P.

2.8 Μητρώο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων
Το Τμήμα Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. της COSMOCERT τηρεί και ενημερώνει συνεχώς το μητρώο των
πιστοποιημένων επιχειρήσεων με αναφορά στο αντικείμενο και τις ημερομηνίες έκδοσης και ανανέωσης
του κάθε πιστοποιητικού.
Η λίστα αυτή είναι διαθέσιμη δημοσίως κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων μερών.
Αναφορικά με την επικοινωνία μεταξύ GLOBALG.A.P. –COSMOCERT ισχύουν τα εξής:
Η COSMOCERT αναλαμβάνει την ευθύνη και την υποχρέωση για την ακρίβεια των δεδομένων εγγραφής
που υποβάλλει.
Ο σκοπός είναι να: “Γνωρίζει κανείς κάθε στιγμή, αμέσως και παγκόσμια”:
(i) Την παρούσα κατάσταση και το ιστορικό της κατάστασης
(ii) Τα πιστοποιημένα προϊόντα, ανά
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(iii) Έκταση/ Ποσότητα, για
(iv) Κάθε μοναδικό παραγωγό (νομική οντότητα), σε
(v) Όλα τα σχήματα και τις Επιλογές (ανά προϊόν), με
(vi) Κεντρική επικύρωση των πιστοποιητικών από τους συμμετέχοντες της αγοράς
(εργαλείο ηλεκτρονικής επικύρωσης), και
(vii) Στοιχεία Επιθεώρησης/Ελέγχου και Συμμόρφωσης
Συνεπώς, η επικοινωνία δεδομένων μεταξύ COSMOCERT και GLOBALG.A.P. πρέπει να:
(i) Εξασφαλίζει ότι μόλις η COSMOCERT πάρει την απόφαση της πιστοποίησης, δεν θα εκδοθεί
πιστοποιητικό πριν η κατάσταση του παραγωγού ενημερωθεί ως “Πιστοποιημένος” στη Βάση
Δεδομένων GLOBALG.A.P.
(ii) Εξασφαλίζει ότι μόλις εκδοθεί μια κύρωση, η κατάσταση του παραγωγού πρέπει να αλλάξει στη
Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. με τη σχετική κατάσταση (ο χρόνος ανάμεσα στην έκδοση της
κύρωσης και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 εργάσιμη μέρα).
(iii) Για την κατάσταση όλων των άλλων παραγωγών, να υπάρχει επαρκής ενημέρωση ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η κατάσταση (βλέπε Γενικοί Κανονισμοί Μέρος I, Παράρτημα I.3 Καταστάσεις
Παραγωγών στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P.) ενός παραγωγού στη Βάση Δεδομένων
GLOBALG.A.P. είναι η ισχύουσα.
(iv) Εξασφαλίζει διαθεσιμότητα των άμεσα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με όλα τα στοιχεία
επιθεώρησης και ελέγχου (περιλαμβανομένων των απροειδοποίητων ελέγχων και επιθεωρήσεων
επίβλεψης) καθώς και πληροφορίες για κάθε πιστοποιητικό.

2.9 Διαμαρτυρίες/ Αρμόδια Δικαστική Αρχή
Ο πελάτης μπορεί να ενάγει την COSMOCERT για ανειλημμένες αποφάσεις του φορέα που τον αφορούν.
Οι αγωγές - διαμαρτυρίες αντιμετωπίζονται άμεσα από τη Διεύθυνση της COSMOCERT σε συνεργασία
με τον Νομικό Σύμβουλο και τον εμπλεκόμενο Επιθεωρητή.
Αρμόδια αρχή είναι τα δικαστήρια που υπάγεται η έδρα της COSMOCERT.
2.10 Παράπονα και Ενστάσεις
Ο Φορέας στα πλαίσια της Πολιτικής του για την Ποιότητα εφαρμόζει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να διερευνώνται, να διευθετούνται και να επιλύονται με ικανοποιητικό και έγκυρο τρόπο οποιασδήποτε
μορφής διαμαρτυρίες, αμφισβητήσεις ή διαφωνίες εκφράζονται από τους πελάτες του ή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε σχέση με την λειτουργία και τις αποφάσεις του.
Συγκεκριμένα διερευνά κάθε διαφωνία ή παρατήρηση που εκφράζεται με τη μορφή παραπόνου και
ένστασης, εφαρμόζοντας τη διαδικασία Παράπονα και Ενστάσεις.
Ειδικότερα η διαδικασία εφαρμόζεται όταν:
 Διατυπώνονται Παράπονα από τις ελεγχόμενες από το Φορέα Επιχειρήσεις, αλλά και κάθε άλλο
τρίτο μέρος που έχει έννομο συμφέρον, σχετικά με την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και
του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης που εφαρμόζει ο Φορέας.
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 Υποβάλλεται Ένσταση 1ου Βαθμού από ελεγχόμενες από το Φορέα Επιχειρήσεις επί ενεργειών
ή ευρημάτων κατά την διενέργεια των επιθεωρήσεων.
 Υποβάλλεται Ένσταση 2ου Βαθμού από ελεγχόμενες από το Φορέα Επιχειρήσεις επί των
αποφάσεων για Πιστοποίηση.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση σε σχέση με το Σύστημα Ποιότητας του
Φορέα, αυτή διερευνάται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
διαδικασία Μη Συμμορφώσεις – Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες.
Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να επαναληφθεί η επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη,
αυτό θα γίνει από έμπειρο επιθεωρητή που δεν είχε σχέση με τη προηγούμενη επιθεώρηση, για την
οποία εκφράστηκε η ένσταση. Η αναφορά επιθεώρησης της δεύτερης επιθεώρησης θεωρείται και ως η
τελική απόφαση του φορέα και είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.

3 Επιθεώρηση
Η επιθεώρηση βασίζεται στα παρακάτω κανονιστικά έγγραφα της GLOBALG.A.P. – Ολοκληρωμένη
Διασφάλιση Φάρμας και βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org) και
αφορούν όλους τους αιτούντες και κατόχους πιστοποιητικού GLOBALG.A.P. που ζητούν πιστοποίηση:
a) Συμφωνία Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης GLOBALG.A.P.: Συμβόλαιο μεταξύ της

COMSOCERT και του παραγωγού. Θέτει το νομικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθεί η πιστοποίηση
GLOBALG.A.P.
b) Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P. (CPCC): Έγγραφο που καθορίζει τις

απαιτήσεις συμμόρφωσης για παραγωγούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο των CPCC και καθοδηγούν τους
παραγωγούς ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δεν είναι κανονιστικά έγγραφα.
c) Λίστα Ελέγχου GLOBALG.A.P. – Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας: Το έγγραφο αυτό

χρησιμοποιείται για όλους τους ελέγχους και τις αυτο-αξιολογήσεις.
d) Λίστα Ελέγχου GLOBALG.A.P. – Ομάδες Παραγωγών και Πολλαπλές τοποθεσίες με QMS (ΣΔΠ)\:

Καθορίζει τις απαιτήσεις για συστήματα διαχείρισης ποιότητας.
e) Εθνικές Οδηγίες Επεξήγησης. Δίνει διευκρινίσεις και οδηγίες για την προσαρμογή των CPCC στη

σχετική χώρα. Διατίθεται μόνο σε χώρες που είναι εγκεκριμένες από τις αντίστοιχες Επιτροπές Τομέα.
Γίνονται υποχρεωτικές μόλις εγκριθούν και δημοσιευθούν.
f) Γενικοί Κανονισμοί GLOBALG.A.P. : Ορίζει πως λειτουργεί η διεργασία πιστοποίησης καθώς και οι

απαιτήσεις για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και σχετικά θέματα.
3 Επιλογές Πιστοποίησης
Οι παραγωγοί πετυχαίνουν την πιστοποίηση GLOBALG.A.P. με οποιαδήποτε από τις δύο Επιλογές που
περιγράφονται παρακάτω:
Οι αιτούντες μπορούν να κάνουν αίτηση για πιστοποίηση με οποιαδήποτε από τις 2 επιλογές
(μεμονωμένη ή πιστοποίηση ομάδας κατά GLOBALG.A.P. ή συγκριτικά αξιολογημένο σχήμα). Οι
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επιλογές βασίζονται στη σύσταση της νομικής οντότητας που κάνει αίτηση για πιστοποίηση. Η διεργασία
αξιολόγησης για κάθε μία από αυτές τις επιλογές περιγράφεται παρακάτω.
3.1 Επιλογή 1 – Μεμονωμένη Πιστοποίηση
a) Μεμονωμένος παραγωγός κάνει αίτηση για πιστοποίηση (GLOBALG.A.P. ή συγκριτικά αξιολογημένο
σχήμα).
b) Ο Μεμονωμένος παραγωγός θα είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού μόλις πιστοποιηθεί.
3.1.1 Επιλογή 1 – Πολλαπλή τοποθεσία χωρίς Εφαρμογή ενός QMS (ΣΔΠ)
a) Μεμονωμένος παραγωγός ή ένας οργανισμός είναι ιδιοκτήτης πολλών περιοχών παραγωγής ή
μονάδων διοίκησης που δεν λειτουργούν ως χωριστές νομικές οντότητες.
3.1.2 Επιλογή 1 – Πολλαπλή τοποθεσία με Εφαρμογή ενός QMS (ΣΔΠ)
a) Μεμονωμένος παραγωγός ή ένας οργανισμός είναι ιδιοκτήτης πολλών περιοχών παραγωγής ή
μονάδων διοίκησης που δεν λειτουργούν ως χωριστές νομικές οντότητες, όπου όμως έχει εφαρμοστεί
ένα QMS (ΣΔΠ).
b) Στην περίπτωση αυτή οι κανόνες των Γενικών Κανονισμών της GLOBALG.A.P. Μέρος II – Κανόνες
QMS πρέπει να εφαρμοστούν.
3.1.3 Εσωτερικός αυτοέλεγχος Παραγωγού
Ένας ολοκληρωμένος εσωτερικός αυτοέλεγχος βασισμένος στη Λίστα Ελέγχου GLOBALG.A.P. πρέπει να
είναι διαθέσιμος στην εκμετάλλευση για ανασκόπηση από τον εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διεργασία του
εξωτερικού ελέγχου.
Ο εσωτερικός αυτοέλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστο μία φορά το χρόνο πριν τους
αρχικούς ελέγχους ή τους ελέγχους επίβλεψης βάσει της πλήρους λίστας ελέγχου (Κύριες και
Δευτερεύουσες Απαιτήσεις και Συστάσεις) όλων των σχετικών πεδίων και υπο-πεδίων και
εγγεγραμμένων περιοχών. Σχόλια και θετικές διαπιστώσεις κατά τη διάρκεια της αυτο-αξιολόγησης θα
καταγράφονται όπως περιγράφεται στη λίστα ελέγχου. Αυτός ο εσωτερικός αυτοέλεγχος θα
πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του Μεμονωμένου Παραγωγού.
3.1.4 Εξωτερικός Έλεγχος από την COSMOCERT
a) Ο έλεγχος (προειδοποιημένος και απροειδοποίητος) θα πραγματοποιείται από έναν ελεγκτή της
COSMOCERT ή επιθεωρητή.
b) Η COSMOCERT θα ελέγχει την ολοκληρωμένη λίστα ελέγχου (Κύριες και Δευτερεύουσες Απαιτήσεις
και Συστάσεις) των εφαρμόσιμων πεδίων και υπο-πεδίων.
3.1.4.1 Προειδοποιημένοι Έλεγχοι
(i) Κάθε αιτών θα υποβάλλεται σε έναν προειδοποιημένο εξωτερικό έλεγχο στην αρχική αξιολόγηση και
μετέπειτα μία φορά ετησίως.
(ii) Ο έλεγχος θα καλύπτει :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
16 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
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a) Όλα τα αποδεκτά προϊόντα
b) Όλες τις εγγεγραμμένες τοποθεσίες παραγωγής
3.1.4.2 Εξωτερικοί Απροειδοποίητοι Έλεγχοι Επίβλεψης
(i) Η COSMOCERT θα πραγματοποιεί απροειδοποίητους ελέγχους επίβλεψης τουλάχιστον στο 10%
όλων των πιστοποιημένων παραγωγών που η COSMOCERT πιστοποίησε με την Επιλογή 1.
(ii) Η COSMOCERT θα ελέγχει τις Κύριες και Δευτερεύουσες Απαιτήσεις του εφαρμόσιμου πεδίου(ων)
και υπο πεδίου(ων), εκτός εάν η Γραμματεία GLOBALG.A.P. έχει εγκρίνει μια συντομευμένη λίστα
ελέγχου. Ο χειρισμός οποιασδήποτε μη-τήρησης θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτές που
διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια ενός προειδοποιημένου ελέγχου.
(iii) Η COSMOCERT θα ενημερώνει τον παραγωγό πριν την προτιθέμενη επίσκεψη. Η κοινοποίηση δεν
θα υπερβαίνει κανονικά τις 48 ώρες (2 εργάσιμες ημέρες). Στην εξαιρετική περίπτωση που είναι αδύνατο
για τον παραγωγό να αποδεχθεί την προτεινόμενη ημερομηνία (για ιατρικούς ή άλλους αιτιολογημένους
λόγους), ο παραγωγός θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να ενημερωθεί για έναν απροειδοποίητο έλεγχο
επίβλεψης. Ο παραγωγός θα λάβει μία γραπτή ειδοποίηση αν η πρώτη προτεινόμενη ημερομηνία δεν
έχει γίνει δεκτή. Ο παραγωγός θα λάβει μία άλλη 48 ωρών κοινοποίηση μιας επίσκεψης. Αν η επίσκεψη
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αδικαιολόγητα, θα εκδοθεί διαθεσιμότητα για όλα τα προϊόντα.
3.2 Επιλογή 2 – Ομάδες Πιστοποίησης
a) Μία ομάδα παραγωγών κάνει αίτηση για πιστοποίηση ομάδας (GLOBALG.A.P. ή συγκριτικά
αξιολογημένο σχήμα).
b) Η ομάδα, ως νομική οντότητα, θα είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού μόλις πιστοποιηθεί.
c) Μία ομάδα πρέπει να έχει εφαρμόσει ένα QMS και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που
καθορίζονται στους Γενικούς Κανονισμούς Μέρος II – Κανόνες QMS της GLOBALG.A.P..
3.2.1 Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ελέγχου
Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει εγχειρίδιο γραπτού ελέγχου και διαδικασιών που
πραγματοποιεί η GLOBALG.A.P. για Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας πρέπει να εφαρμόζεται και να
εγγυάται ότι όλοι οι εσωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο και ότι υπάρχει
ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας που επιτρέπει να ξεχωρίζει το πιστοποιημένο προϊόν GLOBALG.A.P. από
το μη-πιστοποιημένο προϊόν και να ανιχνεύει την προέλευση του προϊόντος μέχρι την εκμετάλλευση ή
την ομάδα εκμεταλλεύσεων από όπου προέρχεται.
Κεντρική Διοίκηση και Διαχείριση: Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη και εκμεταλλεύσεις/ περιοχές πρέπει να
λειτουργούν με το ίδιο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και κυρώσεων, το οποίο διαχειρίζεται και ελέγχεται
κεντρικά και είναι αντικείμενο της ανασκόπησης από την κεντρική διοίκηση.
Διάρκεια Σύμβασης: Η Ομάδα Παραγωγών όταν εγγράφει Παραγωγούς για πιστοποίηση GLOBALG.A.P.
πρέπει να κάνει μαζί τους σύμβαση διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον.
Διαδικασίες Εσωτερικής Επιθεώρησης: Κάθε εκμετάλλευση Ομάδας Παραγωγών εγγεγραμμένη κατά
GLOBALG.A.P. πρέπει να διαθέτει διαδικασία(-ες) εσωτερικής επιθεώρησης που προβλέπει τουλάχιστον
έναν ετήσιο έλεγχο για κάθε εγγεγραμμένο παραγωγό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
17 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
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3.2.1.1 Εσωτερικός Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Το ΣΔΠ, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους Γενικούς
Κανονισμούς IFA της GLOBALG.A.P., πρέπει να επιθεωρείται εσωτερικά, τουλάχιστον ετησίως από τον
εσωτερικό επιθεωρητή ομάδας παραγωγών.
Η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη Λίστα Ελέγχου του ΣΔΠ, η οποία
βασίζεται στους Γενικούς Κανονισμούς IFA της GLOBALG.A.P..
3.2.1.2 Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγού
Ένας τουλάχιστον ανά έτος εσωτερικός έλεγχος κάθε εγγεγραμμένου παραγωγού στην ομάδα
παραγωγών πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους εσωτερικούς ελεγκτές ομάδας παραγωγών
στην ομάδα παραγωγών ή υπεργολάβο ενός εξωτερικού φορέα επαλήθευσης, διαφορετικό από την
COSMOCERT, που να είναι υπεύθυνος για τους εξωτερικούς ελέγχους πιστοποίησης της ομάδας.
Σημείωση: Αυτο-αξιολογήσεις από κάθε μέλος της ομάδας απαιτούνται μόνο αν αυτό είναι
εσωτερική απαίτηση της ομάδας, αλλά δεν είναι απαίτηση της GLOBALG.A.P..
Ο εσωτερικός έλεγχος θα βασίζεται σε όλη τη λίστα ελέγχου της GLOBALG.A.P (Κύριες και
Δευτερεύουσες Απαιτήσεις και Συστάσεις) των εφαρμόσιμων αντικειμένων και υπο-αντικειμένων.
3.2.1.3 Εξωτερικός Έλεγχος από την COSMOCERT
Η COSMOCERT θα πραγματοποιεί έναν ετήσιο έλεγχο στην Ομάδα Παραγωγών.
Η επιλογή των παραγωγών γίνεται παίρνοντας τυχαίο δείγμα το οποίο είναι κατ’ ελάχιστο η
τετραγωνική ρίζα (ή ο επόμενος αριθμός στρογγυλοποιημένος προς τα πάνω αν υπάρχουν
δεκαδικά) του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων παραγωγών GLOBALG.A.P. στην Ομάδα
Παραγωγών.
Για τον πρώτο έλεγχο ή έναντι μιας νέας έκδοσης, η τετραγωνική ρίζα (κατ’ ελάχιστο) των
παραγωγών σε μια Ομάδα παραγωγών πρέπει να ελεγχθεί πλήρως.
Κατά τη διάρκεια ισχύος (12 μήνες) του πιστοποιητικού, ο ΦΠ θα πραγματοποιεί έναν
απροειδοποίητο έλεγχο σε αριθμό παραγωγών ομάδας παραγωγών ίσο με το 50% του δείγματος
ελέγχου κατά τον προηγούμενο προειδοποιημένο έλεγχο. Μόνο αν οι παραγωγοί που έχουν
ελεγχθεί εξωτερικά δεν έχουν μη-συμμορφώσεις σε αυτόν τον απροειδοποίητο έλεγχο επίβλεψης, ο
επόμενος τακτικός προειδοποιημένος έλεγχος από τον ΦΠ θα μειωθεί στο 50% του αρχικού
δείγματος παραγωγών (αρκεί τα ευρήματα από την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά τον επόμενο τακτικό προειδοποιημένο έλεγχο να είναι
ευνοϊκά προς τη μείωση αυτή). Αν υπάρχουν μη-συμμορφώσεις που προκύπτουν από τους
απροειδοποίητους ελέγχους, στον επόμενο τακτικό προειδοποιημένο έλεγχο, πρέπει να δοθούν
εξηγήσεις ώστε να ελεγχθεί μόνο το ελάχιστο (τετραγωνική ρίζα) μέγεθος δείγματος, και όχι ένα
αυξημένο μέγεθος δείγματος.
Η COSMOCERT θα ελέγχει όλη τη λίστα ελέγχου (Κύριες και Δευτερεύουσες Απαιτήσεις και Συστάσεις)
των εφαρμόσιμων αντικειμένων και υπο-αντικειμένων.
Η COSMOCERT θα πραγματοποιεί ετησίως επιπρόσθετες απροειδοποίητες επιθεωρήσεις επίβλεψης
στο 10% τουλάχιστον όλων των πιστοποιημένων ομάδων παραγωγών που έχουν εγγραφεί με
την Επιλογή 2. Αυτές οι επιπρόσθετες απροειδοποίητες επιθεωρήσεις επίβλεψης θα καλύπτουν
μόνο το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Ομάδας Παραγωγών (Οποιαδήποτε μη-συμμόρφωση
θα οδηγεί σε κύρωση όλη την ομάδα). Εάν η COSMOCERT έχει 10 ή λιγότερες ομάδες παραγωγών
εγγεγραμμένες με την Επιλογή 2, 1 ομάδα παραγωγών πρέπει να επιλεγεί.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
18 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
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Το 10% δεν πρέπει μόνο να λαμβάνει υπόψη συνολικούς αριθμούς, αλλά πρέπει να υπολογίζεται
βάσει παραγόντων όπως γεωγραφία, νομοθεσία (όπου αρκετές δικαιοδοσίες καλύπτονται από τον
ΦΠ), είδος καλλιέργειας, ιστορικό συμμόρφωσης, κ.λπ..
Η COSMOCERT θα ενημερώνει την ομάδα παραγωγών 48 ώρες νωρίτερα για πρόθεση επίσκεψης. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η προτεινόμενη ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την
ομάδα παραγωγών (για ιατρικούς ή άλλους βάσιμους λόγους), η ομάδα παραγωγών θα έχει μία ακόμη
ευκαιρία να ενημερωθεί για έναν απροειδοποίητο έλεγχο επίβλεψης. Η ομάδα παραγωγών θα λάβει
γραπτή προειδοποίηση αν η πρώτη, ή όπου ισχύει, η δεύτερη προτεινόμενη ημερομηνία δεν έχει
γίνει αποδεκτή. Η ομάδα παραγωγών θα λάβει μια άλλη κοινοποίηση 48 ωρών για επίσκεψη.
Αν η επίσκεψη δεν πραγματοποιηθεί για αβάσιμους λόγους, θα εκδοθεί ολική διαθεσιμότητα.
4 Διεργασία Χορήγησης Πιστοποιητικού GLOBALG.A.P.
4.1 Εγγραφή
Ο Παραγωγός πρέπει να παρέχει στην COSMOCERT όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την
αίτηση για πιστοποίηση GLOBALG.A.P. με την Επιλογή 1, 2. Οι πληροφορίες αυτές θα γνωστοποιηθούν
στην GLOBALG.A.P., ώστε η εγγεγραμμένη πλευρά να προμηθευτεί τον μοναδικό αριθμό πελάτη (GGN)
GLOBALG.A.P., ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για όλες τις δραστηριότητες
GLOBALG.A.P.. Οι πληροφορίες εγγραφής περιλαμβάνουν:
4.1.1 Γενικές Πληροφορίες






Όνομα της Εταιρίας
Πρόσωπο επικοινωνίας
Πλήρης ενημερωμένη διεύθυνση (προσωπική και ταχυδρομική)
Άλλα ID (ΑΦΜ, ILN, UAID, κ.τλ.) – οτιδήποτε είναι υποχρεωτικό και δίνεται στη χώρα
παραγωγής.
Δεδομένα επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail και/ή fax)

4.1.2 Πληροφορίες Εγγραφής Παραγωγού
Οι πληροφορίες που απαιτούνται συμφωνούν με τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Συμφωνία
Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης που συνυπογράφουν ο παραγωγός και η COSMOCERT. Οι
παρακάτω πληροφορίες απαιτούνται για κάθε προϊόν που επιθυμεί να εγγραφεί:












Προϊόν
Ετήσια Περιοχή για παραγωγή (καλλιέργειες)
Καλυμμένη ή μη καλυμμένη καλλιέργεια (αν υπάρχει καλλιέργεια)
Πρώτη συγκομιδή ή επόμενη συγκομιδή (αν υπάρχει καλλιέργεια)
Επιλογή (1, 2, 3 και/ή 4 ανά προϊόν)
Όνομα σχήματος (αν πρόκειται για συγκριτικά αξιολογημένο σχήμα)
Προηγούμενος Αριθμός (GGN) GLOBALG.A.P. και σχετικός αριθμός εγγραφής GLOBALG.A.P.
(όπου ισχύει)
Φορέας(-είς) Πιστοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί ανά προϊόν
Για Φρούτα και Λαχανικά: εκτός από χειρισμό παραγωγής όταν δεν εφαρμόζεται (για
κάθε πιστοποιημένο προϊόν)
Για Φρούτα και Λαχανικά: Ο αριθμός GLOBALG.A.P. (GGN) πιστοποιημένου
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παραγωγού(-ών) που έχει αναλάβει υπεργολαβία χειρισμό παραγωγής (αν εφαρμόζεται).
Γαια Φρούτα και Λαχανικά: Αν περιλαμβάνεται χειρισμός παραγωγής, ο παραγωγός πρέπει να
δηλώνει αν συσκευάζονται επίσης προϊόντα και για άλλους πιστοποιημένους παραγωγούς
GLOBALG.A.P.
Για Φρούτα και Λαχανικά : Αποκλεισμός του χειρισμού παραγωγής όταν δεν εφαρμόζεται (για
κάθε πιστοποιημένο προϊόν)

Παράλληλη Παραγωγή (PP) ή Παράλληλη Ιδιοκτησία (PO)
Παράλληλη Παραγωγή (PP): PP είναι μία κατάσταση όπου μεμονωμένοι παραγωγοί, μέλη παραγωγοί ή
ομάδες παραγωγών παράγουν το ίδιο προϊόν μερικώς ως πιστοποιημένο και μερικώς ως μηπιστοποιημένο. Παράλληλη Παραγωγή θεωρείται επίσης αν δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο του
πιστοποιητικού όλα τα μέλη μιας ομάδας παραγωγών που παράγουν ένα προϊόν το οποίο είναι
εγγεγραμμένο για πιστοποίηση.
Παράλληλη Ιδιοκτησία (PO): PO είναι μία κατάσταση όπου μεμονωμένοι παραγωγοί, μέλη παραγωγοί ή
ομάδες παραγωγών αγοράζουν μη-πιστοποιημένα προϊόντα όμοια με τα προϊόντα που καλλιεργούν υπό
πιστοποιημένη παραγωγή.
Εγγραφή
Οποιοσδήποτε αιτών/κάτοχος πιστοποιητικού (μεμονωμένος παραγωγός, πολλαπλή τοποθεσία ή ομάδα
παραγωγών) ο οποίος κατέχει προϊόντα GLOBALG.A.P. και μη-GLOBALG.A.P. (του ίδιου προϊόντος) κάθε
στιγμή χρειάζεται να εγγραφεί για Παράλληλη Παραγωγή (PP) ή Παράλληλη Ιδιοκτησία (PO).
Βήματα εγγραφής
(i) Ο παραγωγός πρέπει να ενημερώνει τον αντίστοιχο ΦΠ σχετικά με την αίτησή του για PP/PO κατά
τη διεργασία εγγραφής του. Οι ομάδες παραγωγών πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν σαφή ταυτοποίηση
των μελών παραγωγών τους οι οποίοι αγοράζουν/πουλάνε μη-πιστοποιημένα προϊόντα των ίδιων
προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πεδίο πιστοποίησης (και, επομένως, επίσης τα προϊόντα που πρέπει
να εγγραφούν ως ‘’με PO’’ για κάθε μέλος παραγωγό).
(ii) Ο ΦΠ πρέπει να εγγράφει τον παραγωγό (ανά προϊόν) στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. για PP
και/ή PO.
(iii) Οι παραγωγοί μπορούν να εγγράφονται για PP/PO οποιαδήποτε στιγμή εφόσον αρχίζουν να
πραγματοποιούν δραστηριότητες PP/PO, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την εγγραφή ως
διορθωτική ενέργεια για να αποφύγουν κυρώσεις σε περίπτωση μη-τήρησης.
Αν εντοπιστεί μία μη-τήρηση, ο παραγωγός πρέπει να κυρωθεί αναλόγως μέχρι την αποτελεσματική
εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών για ολόκληρη τη διεργασία παραγωγής.
Στην περίπτωση που παραγωγοί επιθυμούν να εγγραφούν για PP/PO κατά τη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών τους (πχ. διότι χρειάζεται να αγοράσουν μη-GLOBALG.A.P. προϊόντα, τα οποία δεν
περίμεναν κατά την εγγραφή τους), o ΦΠ θα πρέπει να πραγματοποιήσει έναν έκτακτο
έλεγχο/επιθεώρηση ώστε να ελέγξουν τα εφαρμόσιμα σημεία ελέγχου και να ενημερώσουν τη Βάση
Δεδομένων GLOBALG.A.P. και το έντυπο πιστοποιητικό.
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Στην περίπτωση που παραγωγοί επιθυμούν να εγγραφούν για Παράλληλη Ιδιοκτησία στην αρχή της
περιόδου, όταν δεν είναι σίγουροι εάν θα αγοράσουν μη-πιστοποιημένα προϊόντα, οι ΦΠ πρέπει να
αξιολογήσουν ότι οι διαδικασίες ιχνηλασιμότητας και διαχωρισμού είναι διαθέσιμες και έτοιμες για
εφαρμογή. Όταν η αγορά των προϊόντων από μη-πιστοποιημένες πηγές αρχίσει, οι ΦΠ πρέπει να
απαιτήσουν αποδείξεις εφαρμογής (τεκμηρίωση ή επιτόπου αξιολόγηση).
Ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων παραγωγών για PP/PO
Ο Αριθμός GGN χρησιμοποιείται για να επικυρώσει το πιστοποιητικό. Είναι διαθέσιμος μέσω της
ταυτοποίησης των τελικών προϊόντων με τον αριθμό GGN του παραγωγού από όπου το προϊόν
προέρχεται από μία πιστοποιημένη διεργασία και ο οποίος είναι υποχρέωση για όλους τους
εγγεγραμμένους παραγωγούς για PP/PO.
Η PP/PO πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο πιστοποιητικό και επίσης είναι ορατή μέσω της
ηλεκτρονικής επικύρωσης πιστοποιητικού στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P.
Επιπρόσθετες Απαιτήσεις για παραγωγούς με PP/PO
Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι ιχνηλάσιμα με την αντίστοιχη τοποθεσία παραγωγής/PHU, και τα
πιστοποιημένα και μη-πιστοποιημένα προϊόντα πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένα κάθε στιγμή. Οι
παραγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι η ιχνηλασιμότητά τους και το σύστημα
καταγραφής εγγυώνται πλήρη ιχνηλασιμότητα και διαχωρισμό.
Ο χειρισμός των πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων είναι δυνατός μέσα στην ίδια
εγκατάσταση χειρισμού προϊόντος. Παράλληλη παραγωγή σε μία τοποθεσία παραγωγής δεν
επιτρέπεται. Εξαιρέσεις, αν είναι εφικτές, διευκρινίζονται στους αντίστοιχους κανόνες ειδικού πεδίου.
4.1.3 Έναρξη διεργασίας πιστοποίησης
Η διεργασία πιστοποίησης αρχίζει όταν η COSMOCERT γνωστοποιεί στη GLOBALG.A.P. το
υπογεγραμμένο Συμφωνητικό Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης μεταξύ της COSMOCERT και του
Παραγωγού/ Ομάδας Παραγωγών, τον καθορισμένο αριθμό (GGN), κάθε αριθμό εγγραφής που
καθορίζει η COSMOCERT και τη συμφωνία του Παραγωγού/ Ομάδας Παραγωγών να καταβάλλει τα
έξοδα εγγραφής της GLOBALG.A.P..
4.2 Χρόνος Ελέγχου
Η COSMOCERT θα πραγματοποιεί Ελέγχους σε ετήσια βάση με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή ή
επανεγγραφή του Παραγωγού/ Ομάδας Παραγωγού έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί.
4.2.1 Πιστοποίηση Καλλιέργειας
4.2.1.1 Αρχικοί (Πρώτοι) Έλεγχοι
a) Το κεφάλαιο αυτό ισχύει για παραγωγούς που ζητούν Πιστοποίηση GLOBALG.A.P. για πρώτη φορά,
και για παραγωγούς που επιθυμούν να προσθέσουν ένα νέο προϊόν σε ένα ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό
GLOBALG.A.P. Όταν ένας παραγωγός αλλάζει από έναν ΦΠ σε έναν άλλο, ή από ένα Πρότυπο IFA
GLOBALG.A.P. σε μία άλλη ισοδύναμη Εγκεκριμένη Τροποποιημένη Λίστα Ελέγχου ή σχήμα (ή
ανάποδα), τότε δεν θεωρείται πρώτος έλεγχος αλλά επόμενος έλεγχος.
b) Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος μέχρι ο ΦΠ να αποδεχθεί την εγγραφή του αιτούντος.
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c) Κάθε διεργασία παραγωγής για προϊόντα εγγεργαμμένα και αποδεκτά για πιστοποίηση για πρώτη
φορά πρέπει να αξιολογούνται πλήρως (όλα τα σημεία ελέγχου πρέπει να επαληθεύονται) πριν εκδοθεί
το πιστοποιητικό.
d) Ένα προϊόν που δεν έχει ακόμη συγκομιστεί δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό (πχ.
δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί ένα προϊόν στο μέλλον).
e) Είναι δυνατό να προστεθεί ένα νέο προϊόν σε ένα ήδη υπάρχον πιστοποιητικό κατά τη διάρκεια ενός
απροειδοποίητου ελέγχου (Επιλογή 1 χωρίς QMS) ή κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου επίβλεψης (Επιλογή
2/Επιλογή 1 με QMS), με την προϋπόθεση ότι όλα τα εφαρμόσιμα σημεία ελέγχου να επαληθευτούν.
f) Ο αιτών πρέπει να διαθέτει αρχεία από την ημερομηνία εγγραφής και μετά ή τουλάχιστο 3 μήνες πριν
γίνει ο πρώτος έλεγχος, ανάλογα με το ποιο διάστημα είναι το μεγαλύτερο και ο ΦΠ πρέπει να τα
ελέγξει.
g) Προϊόντα που συγκομίστηκαν/σφαγιάστηκαν/μεταποιήθηκαν πριν την εγγραφή με το GLOBALG.A.P.
δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
h) Αρχεία που σχετίζονται με συγκομιδή ή χειρισμό προϊόντος πριν ο παραγωγός εγγραφεί στο
GLOBALG.A.P., δεν ισχύουν.
4.2.1.2 Επόμενοι έλεγχοι
Πρέπει να υπάρχει παρόν (παρόν σημαίνει στον αγρό, στην αποθήκη, ή καλλιέργειες που δεν είναι
ακόμη έτοιμες για συγκομιδή, ή σε αδράνεια στον αγρό) ένα τουλάχιστον προϊόν του εγγεγραμμένου
υπο-αντικειμένου που να βεβαιώνει ότι οποιεσδήποτε άλλες εγγεγραμμένες καλλιέργειες (αν υπάρχουν)
που δεν είναι παρούσες στον αγρό τη στιγμή του ελέγχου χειρίζονται σύμφωνα με τη GLOBALG.A.P..
α) Παράταση ισχύος του πιστοποιητικού:
Μπορεί να προκύψουν καταστάσεις όπου δεν υπάρχει παρούσα καλλιέργεια ή παραγωγή τη χρονική
στιγμή που γίνεται ο ετήσιος έλεγχος (π.χ. μόνο μία καλλιέργεια έχει εγγραφεί και η συγκομιδή έχει ήδη
γίνει και δεν υπάρχει αποθήκευση στην εκμετάλλευση). Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπό τον όρο ο
παραγωγός να έχει επανεγγραφεί στο τέλος της περιόδου ισχύος του προηγούμενου πιστοποιητικού,
και η COSMOCERT ενδιαφερόμενη να έχει επίσης εκδώσει το προηγούμενο πιστοποιητικό του
παραγωγού, η COSMOCERT μπορεί να αποφασίζει την παράταση ισχύος του προηγούμενου
πιστοποιητικού 3 μήνες περισσότερο από την περίοδο των 12 μηνών (συνολικά 15 μήνες), ώστε να
είναι σε θέση να φτάσει στο σημείο όταν η φάρμα μπορεί να ελεγχθεί με παρουσία καλλιέργειας/
παραγωγής. Παράταση μπορεί να δοθεί μόνο αν ο παραγωγός επανεγγραφεί πριν την ημερομηνία λήξης.
Επομένως, ο επόμενος έλεγχος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας “επιθεώρησης”
που εκτείνεται σε 9 μήνες: από 6 μήνες πριν την αρχική ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, και
(μόνο αν η COSMOCERT παρατείνει την ισχύ του πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της
GLOBALG.A.P.) μέχρι 3 μήνες μετά την αρχική ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιημένοι/ εγγεγραμμένοι παραγωγοί πρέπει να επανεγγράφονται ετησίως πριν την ημερομηνία
λήξης, διαφορετικά η κατάσταση προϊόντος θα αλλάξει από “Πιστοποιημένο” σε “ Πιστοποιητικό μη ανανεωμένο ή
επανεγγραφόμενο”.
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Μια βάσιμη αιτιολογία πρέπει να δίνεται στην COSMOCERT πριν μπορέσει να παρατείνει την ισχύ του
πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων.
4.3 Μεταφορά Παραγωγών μεταξύ ΦΠ
a) Η μεταφορά μεταξύ ΦΠ λαμβάνει χώρα όταν ένας παραγωγός που βρίσκεται στη Βάση Δεδομένων
GLOBALG.A.P. αλλάζει από τον αρχικό εγκεκριμένο ΦΠ GLOBALG.A.P. [αποκαλούμενος παρακάτω ως ο
“εξερχόμενος ΦΠ”] σε άλλον, εγκεκριμένο ΦΠ GLOBALG.A.P. [αποκαλούμενος παρακάτω ως ο
“αποδεχόμενος ΦΠ”].
b) Μεταφορά παραγωγών μεταξύ ΦΠ μπορεί να λάβει χώρα είτε:
i) Όταν ένα πιστοποιητικό Παραγωγού ή Ομάδας Παραγωγών έχει λήξει (Μεταφορά
Παραγωγού) ή
ii) Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ενώ ένας παραγωγός έχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό
GLOBALG.A.P. (Μεταφορά Πιστοποιητικού).
4.3.1 Μεταφορά Παραγωγού
a) Αυτός ο τύπος μεταφοράς παραγωγού από έναν ΦΠ σε άλλον ΦΠ λαμβάνει χώρα αφού λήξει το
πιστοποιητικό του παραγωγού και επίσης αν δεν υπάρχει δέσμευση Σύμβασης υπηρεσιών μεταξύ του
παραγωγού και του εξερχόμενου ΦΠ.
b) Ο Παραγωγός ή η Ομάδα Παραγωγών θα κάνει αίτηση για πιστοποίηση για τον επόμενο κύκλο σε
άλλον ΦΠ (“αποδεχόμενος ΦΠ”).
c) Ο έλεγχος από τον αποδεχόμενο ΦΠ πρέπει να φαίνεται ως ένας αρχικός έλεγχος ή επιθεώρηση και
οι κανόνες για τις Επιλογές 1 και 2 όπως ορίζονται στους Γενικούς Κανονισμούς Μέρος I πρέπει να
τηρούνται.
d) Ο εξερχόμενος ΦΠ μπορεί να περιορίσει την ισχύ του εκδιδόμενου πιστοποιητικού.
e) Αν η Ημερομηνία Αποδοχής (υπογραφή του Συμφωνητικού Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης)
και η Ημερομηνία Επιθεώρησης είναι ΜΕΤΑ την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού του εξερχόμενου
ΦΠ, γιατί είναι δυνατός ο έλεγχος μόνο κατά τη συγκομιδή, θα υπάρχει ένα διάστημα κατά το οποίο ο
παραγωγός δεν θα έχει έγκυρο πιστοποιητικό.

f) Αν, ωστόσο, η Ημερομηνία Αποδοχής (υπογραφή του Συμφωνητικού Παραχώρησης Αδείας και
Πιστοποίησης) και ίσως η Ημερομηνία Επιθεώρησης είναι ΠΡΙΝ την ημερομηνία λήξης του
πιστοποιητικού του εξερχόμενου ΦΠ, η απόφαση πιστοποίησης μπορεί να ληφθεί μόνο μόλις λήξει το
πιστοποιητικό.
g) Στην περίπτωση αυτή, ο κύκλος πιστοποίησης του παραγωγού θα παραμένει ο ίδιος όπως πριν.
h) Ο εξερχόμενος ΦΠ παραμένει υπεύθυνος μέχρι να λήξει το πιστοποιητικό του. Ο παραγωγός μπορεί
να υπογράψει ένα Συμφωνητικό Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης με τον αποδεχόμενο ΦΠ ενώ
έχει συμβόλαιο με τον εξερχόμενο ΦΠ. Το Συμφωνητικό Παραχώρησης Αδείας και το Συμφωνητικό
Πιστοποίησης είναι δεσμευτικά με τον αποδεχόμενο ΦΠ μόνο μόλις ο εξερχόμενος ΦΠ δημοσιοποιήσει
τον GGN του παραγωγού στη βάση δεδομένων GLOBALG.A.P.
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Σημείωση 1: Αν η απόφαση πιστοποίησης λήφθηκε ΜΕΤΑ τη λήξη πιστοποιητικού του εξερχόμενου ΦΠ
ακόμη κι αν οι Ημερομηνίες Αποδοχής και Επιθεώρησης ήταν πριν την ημερομηνία λήξης, θα υπάρχει
ένα διάστημα κατά το οποίο ο παραγωγός δεν θα έχει έγκυρο πιστοποιητικό.
Σημείωση 2:Σε περίπτωση μεταφοράς, η εγγραφή της παραγωγής στη βάση δεδομένων δεν μπορεί να
τελειώσει πριν τον έλεγχο και η απόφαση πιστοποίησης δεν μπορεί να ληφθεί μέσα σε 28 ημέρες.
4.3.2 Μεταφορά Πιστοποιητικού
a) Αυτός ο τύπος μεταφοράς ενός παραγωγού από έναν ΦΠ σε άλλον ΦΠ λαμβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια ενός κύκλου πιστοποίησης και μπορεί να συνεχιστεί μόνο κατόπιν ζήτησης και μετά από
έγκριση της Γραμματείας GLOBALG.A.P.
b) Μεταφορά Πιστοποιητικού μπορεί να συμβεί όταν ένας εξερχόμενος ΦΠ δεν είναι σε θέση να
παραδώσει την συμβολαιακή του υποχρέωση (πχ. υπάρχει έλλειψη διαπίστευσης του εξερχόμενου ΦΠ,
ο εξερχόμενος ΦΠ έχει σταματήσει τις δραστηριότητες GLOBALG.A.P., ο εξερχόμενος ΦΠ έχει
εξαγοραστεί από τον νέο αποδεχόμενο ΦΠ, το Συμφωνητικό Αδείας και Πιστοποίησης έχει λήξει, κτλ.)
c) Ο αποδεχόμενος ΦΠ πρέπει να αναλάβει όλα τα μεταφερόμενα πιστοποιητικά.

Η μεταφορά θα μπορούσε κανονικά να αφορά μόνο ένα τρέχον ισχύον πιστοποιητικό αλλά, στην
περίπτωση ενός πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από έναν ΦΠ που σταμάτησε τη δραστηριότητά του,
ή έχει χάσει την έγκρισή του από τη GLOBALG.A.P., η COSMOCERT μπορεί, κατά την κρίση της, να
θεωρήσει τη μεταφορά του πιστοποιητικού.
Πιστοποιητικά τα οποία είναι ή απειλούνται με διαθεσιμότητα, δε γίνονται δεκτά για μεταφορά.
Οι μη-συμμορφώσεις που εκκρεμούν θα πρέπει να κλείσουν, εάν είναι δυνατό, με τον εκδίδων ΦΠ, πριν
τη μεταφορά. Διαφορετικά, θα πρέπει να κλείσουν από την COSMOCERT.
Εάν δεν αναγνωριστούν περαιτέρω πιθανά ή που εκκρεμούν προβλήματα από την ανασκόπηση πριν τη
μεταφορά, τότε ένα πιστοποιητικό, με ημερομηνία από την ημέρα ολοκλήρωσης της ανασκόπησης,
μπορεί να εκδοθεί σύμφωνα με την κανονική διεργασία λήψης απόφασης. Το μοντέλο του
προηγούμενου καθεστώτος πιστοποίησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει το
μελλοντικό πρόγραμμα επίβλεψης και επαναξιολόγησης, εκτός εάν, μετά την ανασκόπηση, η
COSMOCERT πραγματοποιήσει μια αρχική επιθεώρηση ή επιθεώρηση επαναξιολόγησης.
Όπου αμφιβολίες συνεχίζουν να υπάρχουν, μετά την ανασκόπηση πριν τη μεταφορά, ως προς την
καταλληλότητα της τρέχουσας ή της προηγούμενης πιστοποίησης, η COSMOCERT, ανάλογα με το
μέγεθος των αμφιβολιών, είτε θα:



Μεταχειριστεί τον αιτούντα ως ένα νέο πελάτη, είτε θα
Πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση εστιάζοντας στις αναγνωρισμένες προβληματικές περιοχές

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
24 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GLOBALG.A.P.

ΕΚΠΠGG

05

12/03/2018

Η απόφαση για την απαιτούμενη ενέργεια θα εξαρτηθεί από το είδος και από την έκταση όλων των
προβλημάτων που διαπιστώνονται και θα πρέπει να αιτιολογηθούν στον οργανισμό.
5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.1 Τεκμηρίωση της IFA GLOBALG.A.P. (γραπτός λόγος)
Όλα τα σχετικά έγγραφα της εταιρείας που τεκμηριώνουν την IFA GLOBALG.A.P. και μπορεί να
περιλαμβάνει εγχειρίδιο, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας ή άλλα σχετικά έγγραφα
5.2 Προ-Επιθεώρηση ή προκαταρκτική επιθεώρηση (μέρος πρώτο)
Αξιολόγηση του γραπτού λόγου IFA GLOBALG.A.P. της εταιρείας και/ή επί τόπου επιθεώρηση στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας ώστε να αξιολογηθεί η ετοιμότητά της για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης
πιστοποίησης. Πραγματοποιείται από επιθεωρητή μέλος της ομάδας επιθεωρητών πιστοποίησης.
5.3 Επιθεώρηση πιστοποίησης
Επί τόπου έλεγχος και αξιολόγηση της εγκατάστασης, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της IFA
GLOBALG.A.P., με βάση τα έγγραφα της IFA GLOBALG.A.P. που εφαρμόζονται στη δραστηριότητα της
εταιρείας.
5.4 Επαναληπτική επιθεώρηση
Ανασκόπηση και αξιολόγηση της εγκατάστασης, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διορθωτικών
ενεργειών στα σημεία της IFA GLOBALG.A.P. όπου παρουσιάστηκαν κρίσιμες αποκλίσεις κατά την
επιθεώρηση Πιστοποίησης ή μετά από σχετική καταγγελία/ παράπονο ή σημαντικές αλλαγές στην IFA
GLOBALG.A.P. της εταιρείας.
5.5 Απροειδοποίητη Επιθεώρηση Επίβλεψης
Με βάση τις προδιαγραφές της GLOBALG.A.P., η COSMOCERT θα πραγματοποιεί απροειδοποίητες
επιθεωρήσεις επίβλεψης στο 10% των πιστοποιημένων εκμεταλλεύσεων.
Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων
(i) Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί μόλις ο παραγωγός
πιστοποιηθεί για τουλάχιστο δύο χρόνια.
(ii) Τα παρακάτω ισχύουν για απροειδοποίητους ελέγχους: Ο ΦΠ μπορεί να ενημερώνει τον παραγωγό
εκ των προτέρων για την επίσκεψη που πρόκειται να κάνει. Η κοινοποίηση αυτή δεν θα υπερβαίνει
κανονικά τις 48 ώρες (δύο εργάσιμες ημέρες). Σε εξαιρετική περίπτωση που ο παραγωγός δεν είναι
δυνατό να αποδεχθεί την προτεινόμενη ημερομηνία (λόγω ιατρικών ή άλλων αιτιολογημένων λόγων),
ο παραγωγός θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να ενημερωθεί για έναν απροειδοποίητο έλεγχο. Ο παραγωγός
θα λάβει γραπτή ειδοποίηση, αν η πρώτη προτεινόμενη ημερομηνία δεν έχει γίνει αποδεκτή. Ο
παραγωγός θα λάβει άλλη μία 48 ωρών ειδοποίηση για μία επίσκεψη. Αν η επίσκεψη δεν μπορεί να
πραγματοποιηθείαδικαιολόγητα, θα εκδοθεί διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων και η κατάσταση του
παραγωγού θα επιστρέψει ξανά στο έτος μηδέν.
Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων
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(i) Οι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε ένα Πρόγραμμα Ανταμοιβής
Απροειδοποίητων εάν τα παρακάτω αληθεύουν:

τουλάχιστο 95% στις Δευτερεύουσες Απαιτήσεις τη μέρα του ελέγχου, και

(ii) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μία μη-τήρηση ή ο παραγωγός θα αλλάξει ΦΠ, η κατάσταση του
παραγωγού θα ξαναγυρίσει στο έτος μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός δεν θα επωφεληθεί από το
Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων αφού δείξει συμμόρφωση σύμφωνα με τις παραπάνω
προϋποθέσεις για άλλα 2 συνεχόμενα έτη.
(iii) Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων, οι παραγωγοί θα αποκλείονται από τον επιπλέον
10% απροειδοποίητο έλεγχο. Ωστόσο, ο ετήσιος έλεγχος θα είναι απροειδοποίητος.
(iv) Οι Έλεγχοι υπό το Σύστημα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων πραγματοποιούνται πάντα με τη χρήση
ολόκληρης της λίστας ελέγχου IFA, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πεδία και υπο-πεδία.
(v) Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων εξαιρούνται από τη μεθοδολογία
ελέγχου ενότητας εκτός τοποθεσίας.
(vi) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων καταγράφεται ως ένα χαρακτηριστικό
γνώρισμα στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P.
(vii) Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (πχ. παρακολούθηση παραπόνου), οι ΦΠ έχουν ακόμη το δικαίωμα
να προγραμματίζουν απροειδοποίητους ελέγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του
πιστοποιητικού.
(viii) Αν ο παραγωγός είναι αναγκαίο επίσης να επιθεωρηθεί για κάποιο ”add-on” και οι κανόνες του
“add-on” αποκλείουν ρητά απροειδοποίητες “add-on” αξιολογήσεις, ο παραγωγός δεν θα μπορεί να
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων.
5.6 Επιθεώρηση επανα - πιστοποίησης
Επί τόπου έλεγχος της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του συνόλου της IFA GLOBALG.A.P. όταν
το εκδοθέν πιστοποιητικό φτάνει στη λήξη ισχύος του, με βάση την ισχύουσα έκδοση των εγγράφων
IFA GLOBALG.A.P..
5.7 Επιθεώρηση Επέκτασης
Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του συνόλου της IFA GLOBALG.A.P. σε
επιπρόσθετες δραστηριότητες της επιχείρησης ή/και θέσεις εφαρμογής με σκοπό την επέκταση του
πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού.
Σε περίπτωση που η επέκταση δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης δεν απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση.
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Σε περίπτωση που η επέκταση υπερβαίνει το 10% του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση επέκτασης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε
συνδυασμό με Επιθεώρηση Επανα-πιστοποίησης.
5.8 Διεκπεραίωση Επιθεωρήσεων
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι τύποι Επιθεωρήσεων που μπορεί να εκτελέσει αυτοδύναμα κάθε
Επιθεωρητής, ανάλογα με το επίπεδό του:
Προ-επιθεώρηση
Επιλογή 1

Επιλογή 2

Επιθεωρητής

Χ

Χ

Ελεγκτής

Χ

Εμπειρογνώμονας
/ ειδικός
επιστήμονας

Μέλος της
ομάδας
επιθεωρητών
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Αν απαιτείται

Πιστοποίηση
Επιλογή
1

Επιλογή 2

Επιλογή 1

Επιλογή 2

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Επαναξιολόγηση

Μέλος της
ομάδας
επιθεωρητών

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Αν απαιτείται

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Αν απαιτείται

6 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
6.1 Διευθέτηση Προ-επιθεώρησης
Οι Επιθεωρητές της COSMOCERT που εμπλέκονται σε επιθεωρήσεις της IFA GLOBALG.A.P., σε
συνομιλία με τον πελάτη διευκρινίζουν τα κάτωθι θέματα:






Σκοπός και χρησιμότητα της πιστοποίησης
Βασικές προϋποθέσεις για την πιστοποίηση
Διεργασία πιστοποίησης
Επίπεδο Πιστοποίησης (σύμφωνα με ποιο πρότυπο) και σκοπός της αίτησης
Κόστος και χρόνος Πιστοποίησης (κατά προσέγγιση).

6.2 Προετοιμασία για την επιθεώρηση πιστοποίησης
Αρχικά, ο πελάτης λαμβάνει την οικονομική προσφορά της COSMOCERT στην οποία αναφέρεται
αναλυτικά όλο το κόστος για την υλοποίηση της διεργασίας Πιστοποίησης καθώς και τα διάφορα στάδια
αυτής. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται βάσει των γενικών στοιχείων της προς επιθεώρηση
εταιρείας, τα οποία λαμβάνονται είτε από το έντυπο της Αίτησης, ή από το fax του πελάτη, ή μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία ή ηλεκτρονικά με e-mail.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται και εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης GLOBALG.A.P.
της COSMOCERT.
Η απόφαση για το αν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση πιστοποίησης βασίζεται είτε στην
αξιολόγηση του γραπτού λόγου ή στο αποτέλεσμα της προκαταρκτικής επιθεώρησης.
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Μετά την αποδοχή της ανωτέρω αναφερόμενης προσφοράς από τον Πελάτη, εκδίδεται ένας αριθμός
εγγραφής και γνωστοποιούνται στον πελάτη τα ονόματα των επιθεωρητών που θα αναλάβουν την προεπιθεώρηση και/ ή την επιθεώρηση πιστοποίησης, προφορικά ή γραπτά κατόπιν αίτησης.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, τα άτομα αυτά, να μην έχουν εμπλακεί τα τελευταία 3 χρόνια, σε διαδικασίες
συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την IFA GLOBALG.A.P. και τα εμπίπτοντα σε αυτό προϊόντα
του πελάτη.
Στα πλαίσια της ανάθεσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να του γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί, σε ποιες
άλλες αξιολογήσεις έχουν λάβει μέρος ο ένας ή οι δύο ορισθέντες επιθεωρητές τα τελευταία 2 χρόνια.
Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει τη διεργασία πιστοποίησης, πρέπει να παραδώσει τα
δικαιολογητικά της IFA GLOBALG.A.P. (γραπτό λόγο) και μπορεί να περιλαμβάνουν εγχειρίδιο,
διαδικασίες, οδηγίες εργασίας ή άλλα σχετικά έγγραφα, στο Τμήμα Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. της
COSMOCERT και να προχωρήσει στην 2η φάση. Αν κριθεί σκόπιμο και με τη σύμφωνη γνώμη του
πελάτη, η παρούσα φάση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη πριν από τη
διεξαγωγή της επιθεώρησης πιστοποίησης.
6.3 Αξιολόγηση του “Γραπτού λόγου” και προ-επιθεώρηση (Eπιλογή 2)
Η τεκμηρίωση της IFA GLOBALG.A.P. του Πελάτη αξιολογείται από τον Επικεφαλής επιθεωρητή, με
σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσής του με το πρότυπο της πιστοποίησης.
Στη συνέχεια, εάν το επιθυμεί ο πελάτης, ορίζεται από κοινού ημερομηνία προ-επιθεώρησης με στόχο
τον εντοπισμό αδύνατων σημείων στην τεκμηρίωση και εφαρμογή της IFA GLOBALG.A.P..
Τα αποτελέσματα της προ-επιθεώρησης τεκμηριώνονται στο έντυπο της Λίστας Ελέγχου του ΣΔΠ
(QMS) GLOBALG.A.P. και προωθούνται στον πελάτη μόνο κατόπιν επιθυμίας ή στην περίπτωση που η
αξιολόγηση δείχνει ανεπάρκεια συμμόρφωσης με το πρότυπο πιστοποίησης, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα βελτίωσης της IFA GLOBALG.A.P. μέχρι την ημερομηνία της επιθεώρησης πιστοποίησης.
Μόνο όταν η τεκμηρίωση της IFA GLOBALG.A.P. ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων
προτύπων πιστοποίησης και η εξάλειψη τυχόν μη-συμμορφώσεων που βρέθηκαν κατά την προεπιθεώρηση (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί) έχει ολοκληρωθεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση της
Επιθεώρησης Πιστοποίησης.
Επίσης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από την επιχείρηση μια πλήρης εσωτερική επιθεώρηση καθώς και
μια Συνάντηση Ανασκόπησης Διαχείρισης, όπως δηλώνεται ρητά στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ
της COSMOCERT και του πελάτη. Μια πλήρης επιθεώρηση σημαίνει ότι όλες οι απαιτήσεις της IFA
GLOBALG.A.P. έχουν αξιολογηθεί και όχι ότι έχει επιθεωρηθεί όλη η επιχείρηση.
Η προ-επιθεώρηση συνήθως πραγματοποιείται είτε από Επικεφαλής Επιθεωρητή, ή από Επιθεωρητή
που κατέχει το πεδίο εφαρμογής. Ο Επιθεωρητής της προ-επιθεώρησης πρέπει να αποτελεί, αν είναι
δυνατόν, μέλος της ομάδας κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης.
6.4 Πραγματοποίηση της επιθεώρησης πιστοποίησης
Η επιθεώρηση πιστοποίησης χωρίζεται στα στάδια του σχεδιασμού της επιθεώρησης, της εκτέλεσης και
της τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης καθώς και της επαναληπτικής επιθεώρησης αν
κριθεί απαραίτητη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης πιστοποίησης.
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Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των κανονιστικών εγγράφων που
ισχύουν για την IFA GLOBALG.A.P..
6.5 Επιθεωρητές
Ο Senior Auditor (Ανώτερος Επιθεωρητής) ή ο υπεύθυνος πιστοποίησης εγκρίνει τους επιθεωρητές για
την επιθεώρηση πιστοποίησης και την προ- επιθεώρηση. Η ομάδα επιθεώρησης, ορίζεται από τον
Ανώτερο Επιθεωρητή ή από τον υπεύθυνο πιστοποίησης, και αποτελείται από τον επικεφαλής
επιθεωρητή και τον επιθεωρητή και/ ή τον εμπειρογνώμονα/ ειδικό επιστήμονα ο οποίος εμπλέκεται
στην ομάδα επιθεώρησης. Η προ-επιθεώρηση συνήθως πραγματοποιείται από έναν επιθεωρητή.
Οι επιθεωρητές επιλέγονται με βάση τον εγκεκριμένο κατάλογο επιθεωρητών GLOBALG.A.P.. Η επιλογή
τους γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:







προσόντα, πιστοποιητικά (Επικεφαλής Επιθεωρητής, Επιθεωρητής, Εμπειρογνώμονας)
εγκυρότητα του ορισμού
έγκριση για το συγκεκριμένο αντικείμενο (σύμφωνα με τους τριψήφιους ή τετραψήφιους
κωδικούς NACE)
γνώση ξένων γλωσσών
δομή της επιχείρησης
Λόγω του περιορισμού των πεδίων στην πιστοποίηση της IFA GLOBALG.A.P. δεν απαιτείται
έγκριση Επιθεωρητών ανά πεδίο

Ο αριθμός των Επιθεωρητών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την πολυπλοκότητα των διεργασιών και
το μέγεθος της επιχείρησης. Ο απαιτούμενος αριθμός ανθρωποημερών για την πραγματοποίηση των
διαφόρων σταδίων της πιστοποίησης καθορίζεται με τον προσδιορισμό των ελάχιστων ανθρωποημερών
που απαιτούνται για την προ-επιθεώρηση, την επιθεώρηση πιστοποίησης και την επιθεώρηση
επαναξιολόγησης.
Ο ελάχιστος αριθμός ανθρωποημερών που απαιτείται για την προ-επιθεώρηση, την επιθεώρηση
πιστοποίησης και επαναξιολόγησης είναι συνάρτηση της φύσης και της πολυπλοκότητας των
παραγωγικών διεργασιών, της γεωγραφικής κατανομής των χώρων επιθεώρησης, των προτύπων, του
αριθμού των παραγωγών. Σε αυτές τις ανθρωποημέρες περιλαμβάνονται:







η ανασκόπηση της τεκμηρίωσης της IFA GLOBALG.A.P. (επιλογή 2)
προετοιμασία και πραγματοποίηση της προ-επιθεώρησης, εάν απαιτείται
Επιθεώρηση
Προετοιμασία της αναφοράς Επιθεώρησης
Ο χρόνος της επιτόπου επιθεώρησης δεν πρέπει να είναι λιγότερος από το 90% των συνολικών
απαιτούμενων ανθρωποημερών.
Δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης

6.6 Σχεδιασμός επιθεώρησης
Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής σχεδιάζει το πρόγραμμα επιθεώρησης λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της
επιχείρησης και όλα τα στοιχεία του προτύπου και τα τμήματα που πρέπει να ελεγχθούν. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει επίσης και ένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση της επιθεώρησης.
Το πρόγραμμα επιθεώρησης αποστέλλεται στον επιθεωρούμενο και εφόσον επιθυμεί να παρευρεθούν
κατά τον έλεγχο και άτομα που δεν αναφέρονται ήδη στο πρόγραμμα, συμπληρώνεται το αντίστοιχο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
29 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GLOBALG.A.P.

ΕΚΠΠGG

05

12/03/2018

πεδίο και επιστρέφεται στον φορέα εντός 48 ωρών, διαφορετικά το πρόγραμμα επιθεώρησης θεωρείται
αποδεκτό ως έχει.
Εφόσον επιθυμεί ο πελάτης, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής γνωστοποιεί το πρόγραμμα επιθεώρησης με το
σχετικό έντυπο στην επιχείρηση. Εφόσον επέλθει συμφωνία με τον πελάτη, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής
ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιθεώρησης.
Στα πλαίσια της επιθεώρησης, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και εφαρμογή του ΣΔΠ (QMS) της
εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης:



Λίστα Ελέγχου ΣΔΠ (QMS) GLOBALG.A.P., είναι κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου για την
αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας, ενώ η
Λίστα Ελέγχου ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ GLOBALG.A.P., είναι κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου για
την αξιολόγηση των παραγωγών.

Τα παραπάνω έγγραφα δεν δεσμεύουν τους επιθεωρητές για περαιτέρω ερωτήσεις.
6.7 Εκτέλεση μιας επιθεώρησης
Η επιθεώρηση αρχίζει με την εναρκτήρια συνάντηση όπου οι δύο πλευρές αυτοπαρουσιάζονται.
Επεξηγείται η διεργασία της επιθεώρησης και δηλώνεται η εμπιστευτικότητα των επιθεωρητών.
Αποσαφηνίζεται το πεδίο πιστοποίησης βάσει της αίτησης εγγραφής, ενώ παραδίδεται και
διασαφηνίζεται η Σύμβαση μεταξύ της COSMOCERT και της ομάδας παραγωγών που πρόκειται να
πιστοποιηθεί για IFA GLOBALG.A.P.. Για να μπορεί η COSMOCERT να εκδώσει το πιστοποιητικό, και τα
δύο έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από την επιθεωρούμενη
εταιρεία στους επιθεωρητές.
Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, οι επιθεωρητές ανασκοπούν και επαναξιολογούν την
αποτελεσματικότητα του συστήματος IFA GLOBALG.A.P.. Η βάση για την αξιολόγηση είναι σύμφωνα
με την τρέχουσα έκδοση των κανονιστικών εγγράφων που ισχύουν για την IFA GLOBALG.A.P..
Η ομάδα επιθεώρησης πρέπει να διαπιστώσει την πρακτική εφαρμογή των τεκμηριωμένων διαδικασιών
και να αξιολογήσει αν πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω
ανασκόπησης αρχείων και ελέγχου εγκαταστάσεων (μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής,
κλπ.), όσο και εμπλέκοντας τους εργαζομένους – παραγωγούς στην επιθεώρηση αποσκοπώντας τελικά
στην συλλογή αντικειμενικών αποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της IFA GLOBALG.A.P..
Το καθήκον των επιθεωρητών είναι να ανασκοπήσουν την πρακτική εφαρμογή των τεκμηριωμένων
διαδικασιών και να αξιολογήσουν αν πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτό επιτυγχάνεται
εμπλέκοντας τους εργαζομένους – παραγωγούς στην επιθεώρηση και ελέγχοντας άλλα τεκμήρια όπως
καταγραφές, αρχεία, κ.τλ.
Οι επιθεωρητές εφαρμόζουν τη διεργασία είτε από κοινού είτε χωριστά. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος
της δραστηριότητας. Τα σχέδια διαχείρισης, η εκπαίδευση σχετικά με το σκοπό της δραστηριότητας, οι
εσωτερικές επιθεωρήσεις, οι αυτο-αξιολογήσεις και η δέσμευση της διοίκησης ελέγχονται ομαδικά. Όλοι
οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν μια αντιπροσωπευτική άποψη των διάφορων δραστηριοτήτων έτσι
ώστε να αξιολογήσουν πιο έγκυρα και αποτελεσματικά την IFA GLOBALG.A.P..



Τα ερωτηματολόγια Αξιολόγησης,
Λίστα Ελέγχου ΣΔΠ (QMS) GLOBALG.A.P. σε σχέση με το σύστημα ποιότητας και
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Λίστα Ελέγχου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ GLOBALG.A.P. σε σχέση με τους παραγωγούς
ή οι προσωπικές σημειώσεις των επιθεωρητών χρησιμοποιούνται, και είναι απαραίτητη η
αυστηρή εφαρμογή τους. Οι αντικειμενικές αποδείξεις τεκμηριώνονται είτε στο ερωτηματολόγιο
της επιθεώρησης ή υπό τη μορφή παραπομπών σε έγγραφα που συλλέγονται.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης, οι επιθεωρητές λαμβάνουν
υπόψη τους τα κριτήρια που αναφέρονται στην ισχύουσα έκδοση του εγγράφου Σημεία Ελέγχου &
Κριτήρια Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P., Γενικοί Κανονισμοί, παράγραφος 2 & Παράρτημα 2.
Η τεκμηρίωση των απαντήσεων, τελικά, περιέχει τις αποδείξεις που προσκομίζει η επιχείρηση σχετικά
με τα διάφορα στοιχεία του ΣΔΠ (QMS), την κατάταξη των στοιχείων αυτών και τη βαθμολόγηση των
διαφόρων θεμάτων.
Η καταληκτική συνάντηση πραγματοποιείται για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης. Σε αυτήν τη
συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Διοίκηση. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής κάνει αναφορά στα
θετικά και/ ή αρνητικά ευρήματα της επιθεώρησης και αναφέρει τη μη-συμμόρφωση, εφόσον έχει
εντοπισθεί.
Με βάση τη σοβαρότητα αλλά και τον αριθμό των εκδιδόμενων Μη-Συμμορφώσεων, αποφασίζεται από
την ομάδα επιθεώρησης εάν απαιτείται επαναληπτική επιθεώρηση ή πρέπει να προσκομισθούν αρχεία
για την άρση τους.
Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής προτείνει την έκδοση ενός πιστοποιητικού μόνο αφού ολοκληρωθεί με
επιτυχία η επαναληπτική επιθεώρηση ή έχουν αξιολογηθεί θετικά τα προσκομισθέντα έγγραφα. Ο
Επικεφαλής Επιθεωρητής καταγράφει με την εταιρεία το πεδίο πιστοποίησης και παραδίδει την
επισυναπτόμενη περίληψη της επιθεώρησης.
6.8 Μη Συμμορφώσεις
Σε περίπτωση που οι επιθεωρητές εντοπίσουν ασυμφωνίες με το πρότυπο:



Στην περίπτωση αξιολόγησης συστήματος ο Επικεφαλής Επιθεωρητής τις καταγράφει στο πεδίο
SUMMARY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) της Λίστας Ελέγχου ΣΔΠ (QMS) (GLOBALG.A.P.).
Στην περίπτωση αξιολόγησης παραγωγών ο Επιθεωρητής και/ ή ο Επικεφαλής Επιθεωρητής τις
καταγράφει στο πεδίο appendix (προσάρτημα) 1 της Λίστας Ελέγχου ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(GLOBALG.A.P.. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις σε
περισσότερες
από
μία
καλλιέργειες, αυτές καταγράφονται και στο πεδίο appendix (προσάρτημα) 2.

Αυτές συντάσσονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και συμφωνούνται σε κατ’ ιδίαν συνάντηση των
επιθεωρητών πριν την καταληκτική συνάντηση. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης οι
επιθεωρητές επισημαίνουν στον εκπρόσωπο της εταιρείας τα αδύνατα σημεία του ΣΔΠ (QMS). Η
αναφορά μη συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω :








Κατηγοριοποίηση σε κύριες ή δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις
Την παράγραφο του προτύπου/ διεργασίας
Την περιγραφή των Μη Συμμορφώσεων
Τις αντικειμενικές αποδείξεις των Μη Συμμορφώσεων
Την υπογραφή του Επικεφαλής Επιθεωρητή ή την υπογραφή ενός εκ των Επιθεωρητών
Την υπογραφή του επιθεωρούμενου
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διορθωτικής ενέργειας (QMS μόνο)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
31 ΑΠΟ 36

COSMOCERT A.E.
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GLOBALG.A.P.

ΕΚΠΠGG

05

12/03/2018

Οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται από την επιχείρηση πρέπει να συμφωνηθούν με τους
επιθεωρητές.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της GLOBALG.A.P. ‘Γενικοί Κανονισμοί Ολοκληρωμένης
Διασφάλισης Φάρμας’, οι απαιτήσεις του ΣΔΠ (QMS) με βάση τα Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια
Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P., τη Λίστα Ελέγχου GLOBALG.A.P. διακρίνονται σε:
ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για να πιστοποιηθεί η εκμετάλλευση, απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΠ (QMS) να πληροί
κατά 100% τις Κύριες Απαιτήσεις. Σε μια επιθεώρηση επίβλεψης, η αδυναμία κάλυψης μιας
προηγούμενης Κύριας Απαίτησης οδηγεί στην αναστολή του πιστοποιητικού. Η επιβεβαίωση της
διορθωτικής ενέργειας μπορεί να γίνει είτε με επαναληπτική αξιολόγηση (επί τόπου) ή με προσκόμιση
νέων εγγράφων εντός 28 ημερολογιακών ημερών.
Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής αποφασίζει τον τύπο της ανασκόπησης σε συνεργασία με την ομάδα
επιθεώρησης κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση. Η διεργασία της επαναληπτικής εγγράφων, η τεκμηρίωση
της ανασκόπησης από τους επιθεωρητές σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ερωτηματολογίου όπου
καταγράφηκε. Η ανασκόπηση αυτή μπορεί να γίνει από ένα μόνο μέλος της ομάδας επιθεώρησης. Η
διόρθωση της μη συμμόρφωσης και η ανασκόπηση της αποτελεσματικότητάς της καταγράφονται στο
αντίστοιχο πεδίο του ερωτηματολογίου όπου καταγράφηκε. Τα αποδεικτικά στοιχεία της άρσης της μη
συμμόρφωσης τηρούνται στο Τμήμα Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. τουλάχιστον για 5 έτη.
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για να πιστοποιηθεί η εκμετάλλευση, απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΠ (QMS) να πληροί
κατά 95% τα ισχύοντα Δευτερεύοντα Πρέπει. Όπου απαιτείται, η επιβεβαίωση της διορθωτικής
ενέργειας μπορεί να γίνει είτε με επαναληπτική αξιολόγηση (επί τόπου) ή με προσκόμιση νέων
εγγράφων, το πολύ εντός 28 ημερολογιακών ημερών.
Αριθμητικά, τα παραπάνω συνοψίζονται ως εξής:

Για την αρχική επιθεώρηση ο χρόνος για να κλείσουν οι μη συμμορφώσεις είναι 3 μήνες, ωστόσο όταν
παρέλθει το διάστημα των 28 ημερών θα εμφανίζεται στη βάση δεδομένων GLOBALGAP η ένδειξη
«ανοιχτές μη συμμορφώσεις».
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Αποτελούν σύσταση προς εφαρμογή. Τα συγκεκριμένα σημεία ελέγχου επιθεωρούνται αλλά ΔΕΝ
αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού GLOBALG.A.P.. Κατά την αξιολόγηση
συνεργαζόμενων παραγωγών (επιλογή 2) η επαλήθευση των ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ από την COSMOCERT είναι
απαραίτητη.
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6.9 Τεκμηρίωση της διεργασίας επιθεώρησης
Η τεκμηρίωση λαμβάνει τη μορφή μιας αναφοράς επιθεώρησης:



Λίστα Ελέγχου ΣΔΠ (QMS) (GLOBALG.A.P. (για το QMS)
Λίστα Ελέγχου ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ (GLOBALG.A.P. (για τον παραγωγό)

Η αναφορά επιθεώρησης περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:
Ι. Γενικές πληροφορίες








Τύπος επιθεώρησης
Ημερομηνία και διάρκεια της επιθεώρησης (έναρξη – λήξη)
Πληροφορίες για τον πελάτη (είδος δραστηριότητας, μέγεθος, μετασυλλεκτικές
ενέργειες, κτλ.)
Πεδίο (όπως φαίνεται στο πιστοποιητικό)
Το πρότυπο αναφοράς
Διάφοροι κανονισμοί που λαμβάνονται υπόψη
Ημερομηνία έκδοσης του ερωτηματολογίου για την επιθεώρηση

ΙΙ. Περίληψη





Συνολικό αποτέλεσμα της επιθεώρησης
Περιοχές εκμετάλλευσης της ομάδας παραγωγών που επιθεωρήθηκαν
Μη συμμορφώσεις
Κατηγοριοποίηση ως κύριες ή δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις

ΙΙΙ. Παραρτήματα



Αναφορές μη συμμορφώσεων, αν υπάρχουν
Αναφορές μη συμμορφώσεων σε ειδικές καλλιέργειες

6.10 Επαναληπτική επιθεώρηση
Επαναληπτική επιθεώρηση απαιτείται όταν για παράδειγμα:



μία ή περισσότερες μη συμμορφώσεις αξιολογηθούν σαν κύριες και μπορεί να οδηγήσουν σε
αποτυχία της IFA GLOBALG.A.P.
δεν υπάρχει τεκμηριωμένη και συνεχής εφαρμογή κάποιων απαιτήσεων του προτύπου

Η κύρια μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγεί σε μοιραία εξασθένηση της αποτελεσματικότητας της IFA
GLOBALG.A.P. και/ ή του ελέγχου διεργασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει μεγάλη σημασία
αν οι μη συμμορφώσεις σχετίζονται με μία ή περισσότερες δραστηριότητες της εκμετάλλευσης ή με ένα
ή περισσότερα στοιχεία του προτύπου.
Η απόφαση για επαναξιολόγηση λαμβάνεται από τον επικεφαλής επιθεωρητή σε συνεργασία με την
ομάδα επιθεώρησης σε περίπτωση ομάδας παραγωγών και από τον επιθεωρητή σε περίπτωση
μεμονωμένου παραγωγού. Στην επαναληπτική επιθεώρηση ελέγχονται μόνο εκείνα τα στοιχεία του
συστήματος που αναφέρονται στην αναφορά μη συμμόρφωσης.
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Το χρονικό διάστημα μεταξύ της επιθεώρησης πιστοποίησης και της επαναληπτικής επιθεώρησης
εξαρτάται από το μέγεθος των μη συμμορφώσεων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Εάν κύριες μη συμμορφώσεις εμφανισθούν στην επαναληπτική επιθεώρηση, η επιχείρηση δύναται να
αιτηθεί για αξιολόγηση μετά από ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ακύρωσή της.
6.11 Έκδοση πιστοποιητικού και επίβλεψη
Η διεργασία αξιολόγησης ανασκοπείται από τον Ανώτερο Επιθεωρητή. Για τον λόγο αυτό ο Επικεφαλής
Επιθεωρητής προσκομίζει τα παρακάτω αρχεία :







Αίτηση Εγγραφής του Παραγωγού
Αναφορά επιθεώρησης - ερωτηματολόγιο μαζί με τα παραρτήματα (υπογεγραμμένα
από τον επιθεωρητή και τον επιθεωρούμενο)
Προσωπικές σημειώσεις – σχόλια
Πιστοποιητικό
Σύμβαση μεταξύ COSMOCERT και πιστοποιούμενης επιχείρησης / παραγωγών (ένα
αντίγραφο αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το πιστοποιητικό)
Αρχεία που απαιτούνται από την παρούσα διεργασία

Ο Ανώτερος Επιθεωρητής εγκρίνει την αναφορά επιθεώρησης. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει την
απαιτούμενη επάρκεια για το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, η έγκριση δίνεται σε συνεργασία με τον
εμπειρογνώμονα. Ο Ανώτερος Επιθεωρητής εγκρίνει την έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό
υπογράφεται από τον Ανώτερο Επιθεωρητή ή τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης GLOBALG.A.P.. Αντίγραφα
των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί, τηρούνται από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας ηλεκτρονικά
και/ ή σε φωτοτυπίες στο φάκελο της εταιρείας ή σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί μόνο όταν όλες οι μη συμμορφώσεις έχουν επιλυθεί για παράδειγμα
με μια επιτυχή επαναληπτική επιθεώρηση ή με ικανοποιητική αξιολόγηση των νέων εγγράφων.
Η εγγραφή του Παραγωγού ή Ομάδας Παραγωγών και οι προτεινόμενες καλλιέργειες για τα σχετικά
αντικείμενα επαληθεύονται ξανά ετησίως από την COSMOCERT.
Για να πραγματοποιηθεί η διεργασία πιστοποίησης ο επιθεωρητής πρέπει να συμπληρώσει ετησίως όλη
τη λίστα ελέγχου της επιθεώρησης.
6.12 Πιστοποιητικά
Τα πιστοποιητικά έχουν ισχύ ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση που η
εταιρεία έχει περισσότερα από ένα αντικείμενα εφαρμογής για IFA GLOBALG.A.P., το κύριο
πιστοποιητικό για την επιχείρηση εκδίδεται με συνημμένο κατάλογο των εκάστοτε αντικειμένων
εφαρμογής της IFA GLOBALG.A.P., (π.χ. Πιστοποιητικό συνεργαζόμενων Παραγωγών).
Η αρίθμηση του πιστοποιητικού καταγράφεται στο πιστοποιητικό ή στο παράρτημα του πιστοποιητικού
των συνεργαζόμενων παραγωγών.
Τα πιστοποιητικά φέρουν ένα χαρακτηριστικό αριθμό: τον αριθμό εγγραφής. Σε περίπτωση
συνεργαζόμενων παραγωγών προστίθενται άλλα 4 ψηφία στον αύξων αριθμό (που αφορούν τον πρώτο
παραγωγό της πρώτης εταιρίας που εγγράφηκε).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
34 ΑΠΟ 36
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Η COSMOCERT πρέπει να διαθέτει την έγκυρη ισχύουσα λίστα των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν
στο ΣΔΠ (QMS). Σε περίπτωση που δεν αντιστοιχεί με τυχόν αλλαγές που έγιναν στις εκμεταλλεύσεις
που συμμετέχουν στο ΣΔΠ (QMS), θα θεωρηθεί ως κατάχρηση του πιστοποιητικού από την
COSMOCERT και θα αντιμετωπιστεί ανάλογα.
Αναλυτικότερα:
Η χορήγηση του πιστοποιητικού γίνεται σύμφωνα με τη συμμόρφωση του Αιτούντα Παραγωγού/
Ομάδας Παραγωγών στο σύνολο των εφαρμόσιμων απαιτήσεων όπως παρουσιάζονται στο έγγραφο
των Γενικών Κανονισμών.
Ένα πιστοποιητικό GLOBALG.A.P. θα εκδίδεται από την COSMOCERT και θα ισχύει για 1 έτος -1ημέρα
(364 μέρες) ανάλογα με το περιγραφόμενο αντικείμενο.
Το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών ανάμεσα στην COSMOCERT και τον Παραγωγό/ Ομάδα Παραγωγών
μπορεί να έχει αρχική διάρκεια μέχρι 4 χρόνια, με τη δυνατότητα ανανέωσης ή επέκτασης του για
περίοδο μέχρι 4 χρόνια.
6.13 Κανόνες Χρήσης του Εμπορικού σήματος και του Λογότυπου GLOABALG.A.P.
Το GLOBALG.A.P. είναι ο ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων και λογότυπων “GLOBALG.A.P.” και
αθροιστικά του ‘’Εμπορικού Σήματος GLOBALG.A.P.’’ Ο φορέας πιστοποίησης προβλέπεται να ελέγχει
τη σωστή χρήση του εμπορικού σήματος GLOBALG.A.P. στις φάρμες ανά πάσα στιγμή. Παραβίαση των
κανόνων αυτών από τους προμηθευτές μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.
6.13.1. Εμπορικό Σήμα GLOBALG.A.P.
(i) Το Εμπορικό Σήμα GLOBALG.A.P. δεν θα εμφανίζεται ποτέ πάνω στο προϊόν, στην τελική συσκευασία
προϊόντος που εμφανίζεται στον καταναλωτή ούτε στο σημείο πώλησης, όπου βρίσκεται σε άμεση
σύνδεση με μεμονωμένα προϊόντα.
(ii) Οι παραγωγοί μπορούν μόνο να χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα GLOBALG.A.P. πάνω σε παλέτες
που περιέχουν μόνο πιστοποιημένα προϊόντα GLOBALG.A.P. και ΔΕΝ θα εμφανίζονται στο σημείο
πώλησης.
(iii) Οι πιστοποιημένοι παραγωγοί GLOBALG.A.P. μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα
GLOBALG.A.P. στη διεπιχειρησιακή τους επικοινωνία, και για λόγους ιχνηλασιμότητας, διαχωρισμού ή
ταυτοποίησης στο σημείο παραγωγής.
(iv) Οι λιανέμποροι, τα συνδεδεμένα μέλη και οι προμηθευτές GLOBALG.A.P. μπορούν να χρησιμοποιούν
το εμπορικό σήμα σε διαφημιστικές εκτυπώσεις, έντυπα, σε υλικό και ηλεκτρονικές απεικονίσεις (που
δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πιστοποιημένο προϊόν) και στη διεπιχειρησιακή τους επικοινωνία.
(v) Οι εγκεκριμένοι από το GLOBALG.A.P. φορείς πιστοποίησης μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό
σήμα σε διαφημιστικό υλικό, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες πιστοποίησης
GLOBALG.A.P. στη διεπιχειρησιακή τους επικοινωνία, και στα πιστοποιητικά GLOBALG.A.P. που
εκδίδουν.
(vi) Το εμπορικό σήμα GLOBALG.A.P. δε θα χρησιμοποιείται ποτέ πάνω σε διαφημιστικά αντικείμενα,
είδη ενδυμασίας ή κάθε είδους εξαρτήματα, κάθε είδους τσάντες, ή αντικείμενα προσωπικής
περιποίησης, ή σε σχέση με υπηρεσίες λιανικού εμπορίου.
6.13.2. Προδιαγραφές
Το λογότυπο GLOBALG.A.P. πρέπει πάντα να λαμβάνεται από τη Γραμματεία GLOBALG.A.P. Αυτό θα
αποτελεί εγγύηση ότι φέρει το ακριβές χρώμα και μέγεθος, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
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6.14 Επιθεώρηση Επαναληπτικής Πιστοποίησης
Κατά την λήξη του πιστοποιητικού (1 χρόνο μετά την αρχική έκδοσή του) πραγματοποιείται η
επιθεώρηση επαναληπτικής πιστοποίησης. Ο σκοπός της επιθεώρησης επαναληπτικής πιστοποίησης
είναι ίδιος με αυτόν της επιθεώρησης πιστοποίησης και πρέπει να επικεντρώνεται στις διορθωτικές
ενέργειες που λαμβάνονται. Όλα τα δεδομένα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας επιθεωρούνται.
Για την ομαλή συνέχιση του πιστοποιητικού και την αποφυγή κατάχρησης, η ημερομηνία για την
επαναληπτικής πιστοποίηση πρέπει να είναι σε μια περίοδο 2 μηνών πριν ή μετά την τελική ημερομηνία
του πιστοποιητικού.

7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Αριθμός
Ημερομηνία
Περιγραφή Τροποποίησης Έκδοσης
Έκδοσης
Ισχύος
1η
17/07/2014
ΑΡΧΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ
Σελ.6 § 2.1- Προσθήκη: ‘’Όταν ένας παραγωγός ή ομάδα
παραγωγών χρησιμοποιεί……..όλοι οι σχετικοί ΦΠ πρέπει να το
2η
26/09/2014
τηρούν αυτό.’’
3η

30/03/2016

Αλλαγές σύμφωνα με V5 του προτύπου GLOBALG.A.P.

4η

02/05/2017

Προσθήκη: §Παράλληλη Παραγωγή (PP) ή Παράλληλη Ιδιοκτησία
(PO) και § Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων
Τροποποίηση παρ 4.2.1.1 αρχικοί έλεγχοι Ε 17/18

η
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΥΔΠ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Προσθήκη σε παρ 2.2 τελευταίο σημείο περί συμβούλου Ε17/Ε18

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΜΟΝΟ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΕΛΙΔΑ
36 ΑΠΟ 36

