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1  Αντικείμενο 

 
1.1 Ο Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων GLOBALG.A.P. αναφέρεται συνοπτικά στις 

διαδικασίες που εφαρμόζει το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την πιστοποίηση 

προϊόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο GLOBAL G.A.P. καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών. 

1.2 Ο παρών Κανονισμός του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί κείμενο με το 

οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε πελάτης που έχει συνάψει σύμβαση με το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για τον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας, και εφεξής θα 

αναφέρεται ως ‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ’. 

 
 

2 Παρουσίαση του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
2.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ιδρύθηκε το 2010 και λειτουργεί με τη νομική μορφή 

Ομόρρυθμης Εταιρείας και όπου για χάρη συντομίας στο εξής θα αναφέρεται ως ΟΞΥΓΟΝΟ. 

 
Το ΟΞΥΓΟΝΟ δραστηριοποιείται στα εξής: 

➢ Στον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας  

ώστε να κρίνει κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών. 

➢ Στον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής προϊόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P. 

➢ Στην πιστοποίηση των συμμορφούμενων προϊόντων ή/και συστημάτων διαχείρισης με στόχο την παραγωγή 

προϊόντων υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή. 

➢ Στην βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του ελέγχου και της πιστοποίησης προϊόντων 

και συστημάτων διαχείρισης από τον Φορέα με καθορισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει να 

τηρούνται για την πιστοποίηση κάθε είδους προϊόντος ή/και συστήματος διαχείρισης. 

➢ Στην έρευνα και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. 

➢ Στη δημιουργία έγκυρου, μοναδικού και κοινά αποδεκτού Πιστοποιητικού και Σήματος Συμμόρφωσης. 

➢ Στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας, των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και δράσεων με στόχο την 

αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος με κάθε μέσο. 

 
2.2 Οι βασικοί στόχοι του ΟΞΥΓΟΝΟ, είναι:  

• Η προώθηση των συστημάτων ποιότητας 

• Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

• Η προστασία του περιβάλλοντος  

• Η προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 

 

2.3 Το ΟΞΥΓΟΝΟ παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P σε όλες τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρωτογενών γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τα Πρότυπα 

GLOBALG.A.P.. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στο ελεγχόμενο έγγραφο Ε-811 

«Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης GLOBALG.A.P.». 

 
2.4 Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

GLOBALG.A.P. που ακολουθεί το ΟΞΥΓΟΝΟ στηρίζονται στις απαιτήσεις: 

• των κανονισμών GLOBAL G.A.P.   

• του παρόντα κανονισμό 
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• του προτύπου ISO/IEC 17065 για τους φορείς πιστοποίησης που λειτουργούν συστήματα πιστοποίησης 

προϊόντων. 

• Των συμφωνιών μεταξύ του ΦΠ και του πελάτη  

 
2.5 Το ΟΞΥΓΟΝΟ, ως φορέας πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις δραστηριότητες 

πιστοποίησης που προσφέρει. 

 
 

3 Διαπιστεύσεις- Εγκρίσεις  

 
Το ΟΞΥΓΟΝΟ για την αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης φέρει: 

 
α) Έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - με Αρχή Ελέγχου τον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό-ΔΗΜΗΤΡΑ - ως εγκεκριμένος Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας με κωδικό καταχώρησης στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

GR-BIO-14 

β) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO/IEC 17065. 

γ) Αναγνώριση από την FoodPLUS Gmbh ως φορέας πιστοποίησης για την πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.. 

 

 

4 Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα  

 
4.1 Η ορθή εφαρμογή των προτύπων και των διαδικασιών Ελέγχου και Πιστοποίησης, η αμεροληψία και 

ισονομία στη λήψη των αποφάσεων, αποτελούν πρωταρχικό στόχο και σκοπό του ΟΞΥΓΟΝΟ και 

διασφαλίζονται από το νομικό του πλαίσιο, την οργανωτική διάρθρωσή του και τη λειτουργία του Ανεξάρτητου 

Συμβουλίου Πιστοποίησης.  

 
4.2 Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, ο Φορέας έχει επιπλέον 

υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

• Τόσο το προσωπικό του ΟΞΥΓΟΝΟ όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι ελεύθεροι από κάθε  

εμπορική, οικονομική  ή άλλη εξάρτηση, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους. Γι’ αυτό  όλοι 

οι εργαζόμενοι, τακτικά σε ετήσια βάση ή έκτακτα όταν συντρέχουν λόγοι, υποβάλουν δήλωση 

σύγκρουσης καθηκόντων-ασυμβιβάστων.  

• Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν εμπλέκεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την 

παραγωγή, την  εγκατάσταση και τη διάθεση των προϊόντων τα οποία πιστοποιεί. 

• Οι όροι για την πιστοποίηση είναι ίδιοι για όλους τους συμβαλλομένους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά 

τους, το μέγεθος της επιχείρησης, ή τη χορήγηση προγενέστερης πιστοποίησης.  

• Οι οικονομικοί όροι του ΟΞΥΓΟΝΟ για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους 

πελάτες του.  

• Κάθε ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση, πρόσωπο ή φορέας, έχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. 

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

ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο. 
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4.3 Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με την ορθή πρακτική των διαδικασιών πιστοποίησης, 

το ΟΞΥΓΟΝΟ συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με αντικείμενο αποκλειστικά την ορθή ερμηνεία 

των Προτύπων, Προδιαγραφών ή άλλων Τυποποιητικών Εγγράφων, των Κανονισμών Πιστοποίησης και την 

ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης. 

 
 

5 Εμπιστευτικότητα 

 
5.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ εξασφαλίζει την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας του. Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.), το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων, 

Παραπόνων και Επίλυσης Διαφορών, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται 

και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, καθώς και κάθε πληροφόρησης που θα έλθει 

στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους με το ΟΞΥΓΟΝΟ ως αυστηρά 

εμπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του 

συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνουν. Συγκεκριμένα: 

 

• το ΟΞΥΓΟΝΟ χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε έγγραφο ή/ και προϊόν πελατών που βρίσκεται στην 

κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόμενα εγγράφων ή/ και ηλεκτρονικών δεδομένων που 

τυχόν έρχονται σε γνώση του Φορέα ή/ και των επιθεωρητών του παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά. 

 

• όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό του ΟΞΥΓΟΝΟ λειτουργούν αυστηρά μέσα στα πλαίσια των 

διαδικασιών του Φορέα και δεσμεύονται από δήλωση εμπιστευτικότητας και υπογραφή συμβάσεων 

συνεργασίας. Στην περίπτωση που επιβάλλεται νομικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο μέρος, το 

ΟΞΥΓΟΝΟ ενημερώνει σχετικά τον πελάτη. 

 
5.2 Το ΟΞΥΓΟΝΟ ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης τηρεί διαδικασίες διασφάλισης κάθε είδους 

εμπιστευτικής πληροφορίας που αφορούν στους πελάτες του. 

 
Κατά τη διάρκεια εγγραφής οι αιτούντες δίνουν γραπτή άδεια στο GLOBALG.A.P. και στους φορείς 

πιστοποίησης να χρησιμοποιούν τα δεδομένα εγγραφής για εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες κύρωσης. Ο 

ιδιοκτήτης δεδομένων είναι υπεύθυνος να χορηγεί και να ορίζει το επίπεδο των δικαιωμάτων για πρόσβαση στα 

δεδομένα. Ο ιδιοκτήτης δεδομένων, ωστόσο, μπορεί να μεταβιβάσει την ευθύνη σε άλλους χρήστες (π.χ. φορέα 

πιστοποίησης). 

  
Όλα τα δεδομένα στη βάση δεδομένων GLOBALG.A.P. είναι στη διάθεση του GLOBALG.A.P .και του φορέα 

πιστοποίησης, με τους οποίους ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών συνεργάζεται, και μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες κύρωσης.  

 

Το ελάχιστο και υποχρεωτικό επίπεδο διάθεσης δεδομένων στη δημοσιότητα, καθώς και επιπρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τη χρήση των δεδομένων, καθορίζονται στους Κανόνες 

Πρόσβασης Δεδομένων και είναι διαθέσιμα στο www.globalgap.org/documents. Κανένα δεδομένο άλλο από 

αυτά που περιγράφονται στους Κανόνες Πρόσβασης Δεδομένων δεν μπορεί να διατεθεί στη δημοσιότητα από 

το GLOBALG.A.P. ή τους ΦΠ σε άλλο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάβαση του αιτούντος. 

 

Ο φορέας θα ενημερώσει τον παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών και θα εξηγήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο 

έγγραφο με τίτλο Κανόνες Πρόσβασης Δεδομένων, όπου εφαρμόζεται.  

 

http://www.globalgap.org/documents
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Αν ένας αιτών (εταιρία, μεμονωμένος παραγωγός 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.  

 

Από την Έκδοση 5 GLOBALG.A.P. και πέρα, το ιστορικό πιστοποίησης των παραγωγών (προηγούμενη 

εμφάνιση δεδομένων στο κοινό ως εργαλείο εγκυρότητας πιστοποιητικού) θα εμφανίζεται στην αγορά των 

συμμετεχόντων. 

 

Προστασία Δεδομένων: Στα πλαίσιο του Συστήματος GLOBALG.A.P., μόνο τα μέρη του συστήματος, όπως 

ορίστηκαν προηγουμένως, θα είναι εξουσιοδοτημένα να βλέπουν τα δεδομένα (πχ. ο παραγωγός, ο ΦΠ, το 

GLOBALG.A.P., οι συμμετέχοντες της αγοράς, το κοινό, κτλ.). Επιπλέον, ο παραγωγός μπορεί να δίνει 

προσωπικά δεδομένα σε εμπορικούς συνεργάτες οι οποίοι ήταν προηγουμένως εξουσιοδοτημένοι από τον 

παραγωγό, ή ο παραγωγός μπορεί να εκπαιδεύσει ένα τρίτο μέρος να το κάνει αυτό. Αυτή η εξουσιοδότηση 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί ηλεκτρονικά. Οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 

του παραγωγού είναι παράνομη και αποτρέπεται από τον χρήστη της βάσης δεδομένων σύμφωνα με τη 

Γερμανική Ομοσπονδιακή Πράξη περί Προστασίας των Δεδομένων. Βλέπε έγγραφο Κανόνων Πρόσβασης 

Δεδομένων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο (www.globalgap.org). 

 

Το GLOBALG.A.P. θα τηρεί το ιστορικό πιστοποίησης του αιτούντος/παραγωγού στη βάση δεδομένων του 

τουλάχιστο για 5 χρόνια. 

 

 

6 Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης  

 
6.1 Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) του ΟΞΥΓΟΝΟ, το οποίο συστήνεται και λειτουργεί 

σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Π. συγκαλείται από τον Υ.Δ.Π. του ΟΞΥΓΟΝΟ 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την αξιολόγηση της διαδικασίας απονομής των χορηγούμενων 

πιστοποιητικών και των αποφάσεων συμμόρφωσης, ανάκλησης ή αναστολής πιστοποιητικών.  

 
6.2 Το Α.Σ.Π. έχει επίσης εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς το διοίκηση του φορέα στα ακόλουθα 

θέματα: 

o Πολιτικής του Φορέα 

o Κανονισμοί και Διαδικασίες Πιστοποίησης 

o Αμεροληψίας και Αντικειμενικότητας 

o Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου προς τις υπηρεσίες του ΟΞΥΓΟΝΟ. 

 
6.3 Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρμοδιοτήτων, το Α.Σ.Π. εξετάζει εκτός άλλων τις περιπτώσεις 

ασυμβιβάστων και ενδεχομένων κινδύνων  των μελών και των μελών των συλλογικών οργάνων του ΟΞΥΓΟΝΟ, 

το σύστημα κυρώσεων, την τιμολογιακή πολιτική, τα υποβληθέντα παράπονα καθώς και ενδεικτικές 

περιπτώσεις επιχειρηματιών ενταγμένων στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

 

6.4 Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων του, μέσω της ισοδύναμης 

αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και φυσικών προσώπων με εξειδίκευση και εμπειρία 

στους τομείς δραστηριότητας του Φορέα, δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα. 

Τα μέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση, εργασιακή εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση ή είναι χρήστες των 

προϊόντων που πιστοποιεί. 

 

http://www.globalgap.org/
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7 Διαδικασία Πιστοποίησης Προϊόντων κατά GLOBALG.A.P. 

 
Η διαδικασία ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1) ενημέρωση ενδιαφερομένων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών 

2) υποβολή αίτησης ένταξης 

3) ανασκόπηση αίτησης και υπογραφή σύμβασης 

5) επιθεώρηση 

6) απόφαση συμμόρφωσης  

7) χορήγηση πιστοποιητικού  

 

 
7.1 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών 
 
Ο ενδιαφερόμενος, ερχόμενος σε επαφή με το ΟΞΥΓΟΝΟ εμπλουτίζεται αρχικά με πάσης φύσεως 

πληροφόρηση και ενημέρωση που αφορούν στους κανονισμούς πιστοποίησης προκειμένου να λάβει ουσιώδης 

γνώση αυτής. Έπειτα, ενημερώνεται για τις διαδικασίες και τα στάδια που θα ακολουθήσουν. Εφόσον ζητηθεί, 

αποστέλλονται μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής όλα τα σχετικά έντυπα αυτού του σταδίου (κανονισμός 

πιστοποίησης, τιμοκατάλογος, έντυπα ένταξης κ.ο.κ.)  

 

Για Πιστοποίηση GLOBALG.A.P., ο όρος “παραγωγός/οι” αναφέρεται σε πρόσωπα (μεμονωμένους) ή 

επιχειρήσεις (εταιρία, μεμονωμένος παραγωγός ή ομάδα παραγωγών) τα οποία είναι νομικά υπεύθυνα για τις 

διεργασίες παραγωγής και τα προϊόντα του αντίστοιχου πεδίου, τα οποία πωλούνται από αυτά τα πρόσωπα ή 

τις επιχειρήσεις. Ο όρος “παραγωγός (οί)” χρησιμοποιείται επίσης σ’ αυτούς τους Γενικούς Κανονισμούς για να 

περιγράψει εταιρίες μεταφοράς ζωικού κεφαλαίου και παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών. 

 
 
7.2 Υποβολή Αίτησης Ένταξης 
 
7.2.1 Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να καταθέσουν στο ΟΞΥΓΟΝΟ 

αίτηση ένταξης. Στα έγγραφα συμπεριλαμβάνονται δεσμεύσεις και υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με συνέπεια να υπογράψουν και στις οποίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

δεσμευθούν για την αλήθεια και την τήρηση όλων των απαιτήσεων πιστοποίησης. Επιπροσθέτως, ο πελάτης 

που αιτείται πιστοποίηση, κατά την ένταξή του πρέπει να κάνει μία επίσημη δήλωση που αναφέρει σε ποια 

χώρα/χώρες σκοπεύει ναν εμπορευθεί το προϊόν που θα πιστοποιηθεί. 

 

Με την εγγραφή, ο αιτών δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης κάθε στιγμή, την 

επικοινωνία των ενημερώσεων των δεδομένων στον ΦΠ και την καταβολή των σχετικών εισφορών που έχει 

καθορίσει το GLOBALG.A.P. και ο ΦΠ. 

 
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από το GLOBALG.A.P. ώστε να χορηγήσει στον αιτούντα έναν 

μοναδικό Αριθμό GLOBALG.A.P. (GGN), ο οποίος χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για όλες τις 

δραστηριότητες GLOBALG.A.P.  

 
Οποιαδήποτε αντικειμενική απόδειξη δείχνει ότι ο αιτών έχει κάνει κακή χρήση των αξιώσεων GLOBALG.A.P., 

θα οδηγεί τον αιτούντα σε αποκλεισμό του από πιστοποίηση για 12 μήνες από την απόδειξη της κατάχρησης. 

Επιπλέον, ο αιτών θα σημειώνεται σε μία λίστα, η οποία ελέγχεται πριν την εγγραφή στη βάση δεδομένων. Κάθε 

περίπτωση κακής χρήσης θα επικοινωνείτε στα μέλη GLOBALG.A.P.. 
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7.2.2 Μόνο παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών μπορούν να κάνουν αίτηση για να εγγράψουν τη διεργασία 

παραγωγής τους για πιστοποίηση GLOBALG.A.P. 

 

7.2.3 Ο πελάτης που αιτείται να ενταχθεί στο ΟΞΥΓΟΝΟ, πρέπει να αναφέρει όλες τις τοποθεσίες παραγωγής 

και τις μονάδες χειρισμόςύ όπου γίνεται παραγωγή και χειρισμού των προϊόντων, για τα οποία αιτείται την 

πιστοποίηση και τα οποία του ανήκουν. Εάν δε γίνεται χειρισμός του προϊόντος, όπως και εάν δε γίνεται 

συγκομιδή προϊόντος με δική του ευθύνη τότε αυτό πρέπει να δηλώνεται στο ΟΞΥΓΟΝΟ. 

 
Μία τοποθεσία παραγωγής ορίζεται ως μία έκταση παραγωγής (πχ. αγροί, αγροτεμάχια, λίμνες, αγροκτήματα) 

που αποτελούν ιδιοκτησία ή νοικιάζονται και διοικούνται ουσιαστικά από μία νομική οντότητα, και όπου 

χρησιμοποιούνται οι ίδιοι συντελεστές παραγωγής (πχ. παροχή νερού, εργαζόμενοι, εξοπλισμός, αποθήκες, 

κτλ.).  

 

Μία τοποθεσία μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες εκτάσεις που δεν γειτονεύουν (εκτάσεις που δεν μοιράζονται το 

ίδιο σύνορο, είναι μη-όμορες) και παραγωγή περισσοτέρων του ενός προϊόντων στην ίδια τοποθεσία είναι 

δυνατή. 

 

Όλες οι τοποθεσίες παραγωγής όπου το προϊόν/ντα που περιλαμβάνεται στο Πεδίο Πιστοποίησης 

GLOBALG.A.P. παράγεται/ονται, πρέπει να ταυτοποιούνται και να εγγράφονται.  

 

Απαιτήσεις για τοποθεσίες παραγωγής: 

(i) Όλες οι τοποθεσίες παραγωγής πρέπει να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες και υπό τον πλήρη έλεγχο της 

νομικής οντότητας. 

 

(ii) Για τοποθεσίες παραγωγής που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της νομικής οντότητας, πρέπει να υπάρχει ένα 

υπογεγραμμένο έγγραφο, το οποίο να περιέχει μια σαφή ένδειξη ότι ο ιδιοκτήτης της τοποθεσίας δεν έχει καμία 

ευθύνη ή συμμετοχή ή δικαίωμα απόφασης σχετικά με τις επιχειρήσεις παραγωγής στη νοικιασμένη τοποθεσία. 

Πρέπει επίσης να υπάρχουν σε ισχύ έγγραφα συμβόλαια ανάμεσα σε κάθε ιδιοκτήτη τοποθεσίας παραγωγής 

και τη νομική οντότητα τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

•Όνομα του κατόχου πιστοποιητικού/μέλους παραγωγού και νομική ταυτοποίηση. 

•Όνομα και/ή νομική ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη της τοποθεσίας. 

•Διεύθυνση επικοινωνίας του ιδιοκτήτη της τοποθεσίας.  

•Στοιχεία των μεμονωμένων τοποθεσιών παραγωγής. 

•Υπογραφή και των δύο αντιπροσωπευτικών μερών. 

 

(iii) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι νομικά υπεύθυνος για όλη την εγγεγραμμένη παραγωγή, 

περιλαμβανομένης της τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά.  

 

Μονάδα Χειρισμού Παραγωγής (PHU) είναι οι εγκαταστάσεις όπου τα προϊόντα επιδέχονται χειρισμό. Αν ένας 

παραγωγός χειρίζεται προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Πεδίο Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. σε 

περισσότερες από μία PHU, όλες αυτές πρέπει να ταυτοποιούνται και να εγγράφονται. 

 
Παράλληλη Παραγωγή (PP) είναι μία κατάσταση όπου μεμονωμένοι παραγωγοί, παραγωγοί μέλη ή ομάδες 

παραγωγών παράγουν το ίδιο προϊόν μερικώς ως πιστοποιημένο και μερικώς ως μη-πιστοποιημένο. 

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. 

Παράδειγμα: Ένας παραγωγός καλλιεργεί μήλα. Μόνο ένα μέρος της παραγωγής μήλων θα πιστοποιηθεί. Μία 
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κατάσταση κατά την οποία ένας παραγωγός παράγει ένα προϊόν ως πιστοποιημένο και ένα άλλο προϊόν ως μη-

πιστοποιημένο δεν είναι Παράλληλη Παραγωγή (πχ.: πιστοποιημένα μήλα και μη-πιστοποιημένα αχλάδια). 

 

Παράλληλη Ιδιοκτησία (PO) είναι μία κατάσταση όπου μεμονωμένοι παραγωγοί, παραγωγοί μέλη ή ομάδες 

παραγωγών αγοράζουν μη-πιστοποιημένα προϊόντα όμοια με τα προϊόντα που καλλιεργούν υπό 

πιστοποιημένη παραγωγή. Παράδειγμα 1: Ένας παραγωγός καλλιεργεί πιστοποιημένα μήλα και αγοράζει μη-

πιστοποιημένα μήλα από άλλον παραγωγό/ούς.  

 
Δεν θεωρείται PO εάν:  

➢ Ένας παραγωγός/ομάδα παραγωγών αγοράζει επιπρόσθετα πιστοποιημένα προϊόντα από έναν άλλο(-

ους) πιστοποιημένο παραγωγό GLOBALG.A.P. 

➢ Ένας πιστοποιημένος παραγωγός χειρίζεται προϊόντα για μη-πιστοποιημένους παραγωγούς ως ένας 

υπεργολάβος, δηλ. ο πιστοποιημένος παραγωγός δεν αγοράζει τα μη-πιστοποιημένα προϊόντα 

 
7.2.4 Ο πελάτης δε μπορεί να εντάξει τα ίδια προϊόντα σε περισσότερες από μία επιλογές ή σε περισσότερους 

από έναν ΦΠ. Οι παραγωγοί όμως μπορούν να εντάσσουν διαφορετικά προϊόντα σε διαφορετικούς ΦΠ και σε 

περισσότερες από μία επιλογές. Οι παραγωγοί : 

 
➢ δε μπορούν να εγγράψουνει το ίδιο προϊόν πάνω από μία φορά με διαφορετικούς ΦΠ ή με διαφορετικές 

επιλογές πιστοποίησης.  

➢ μπορούν να εγγράψουν διαφορετικά προϊόντα με διαφορετικούς ΦΠ και/ή διαφορετικές επιλογές 

πιστοποίησης (π.χ.: είναι δυνατό να εγγράψουν μήλα με την Επιλογή 1 και κεράσια με την Επιλογή 2, 

μήλα με έναν ΦΠ και κεράσια με άλλον ΦΠ ή δύο καλλιέργειες με τον ίδιο ΦΠ).  

➢ δε μπορούν να εγγράψουν τοποθεσίες παραγωγής ή μέλη ομάδας σε διαφορετικές χώρες με 

οποιονδήποτε ΦΠ. Η Γραμματεία GLOBALG.A.P. μπορεί να κάνει εξαιρέσεις κατά περίπτωση ή 

βασιζόμενη στις εθνικές οδηγίες επεξήγησης. 

➢ μπορούν να εγγράψουν για συνδυασμένη πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P. IFAV5 και Πρότυπο 

Ασφάλειας Τροφίμων (FSS) V5 για το ίδιο προϊόν, αλλά μόνο με τον ίδιο ΦΠ.  

➢ μπορούν να εγγράψουν κάποια προϊόντα κατά IFA και άλλα κατά ένα FSS.  

➢ δε μπορούν να εγγράψουν κατά ένα FSS μόνο εάν προηγουμένως είχε πιστοποιηθεί κατά IFA για το 

ίδιο προϊόν. Παράδειγμα: Αν ένας αιτών επιθυμεί πιστοποίηση PSS για μήλα τα οποία είχαν 

προηγουμένως πιστοποιηθεί με IFA, ο αιτών μπορεί να εγγράψει τα μήλα μόνο για συνδυασμένη 

πιστοποίηση IFA και PSS. 

 

7.2.5 Επιλογές Πιστοποίησης 

 
Ο παραγωγός μπορεί να αιτηθεί πιστοποίηση ως προς την Επιλογή 1 ή ως προς την Επιλογή 2: 

 
➢ Επιλογή 1: μεμονωμένος παραγωγός αιτείται για πιστοποίηση και αυτός ο παραγωγός θα είναι κάτοχος 

του πιστοποιητικού 

 
➢ Επιλογή 1 με πολλές θέσεις παραγωγής χωρίς την εφαρμογή ΣΔΠ: ένας μεμονωμένος παραγωγός ή 

μία οργάνωση που έχει πολλές θέσεις παραγωγής που δεν αποτελούν ξεχωριστή νομική οντότητα, 

αιτείται πιστοποίηση 

 
➢ Επιλογή 1 με πολλές θέσεις παραγωγής όπoυ εφαρμόζεται ΣΔΠ: ένας μεμονωμένος παραγωγός ή μία 

οργάνωση με πολλές θέσεις παραγωγής που δεν αποτελούν ξεχωριστή νομική οντότητα και 
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εφαρμόζεται ΣΔΠ, αιτείται πιστοποίηση. Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου για 

την εφαρμογή ΣΔΠ 

 
➢ Επιλογή 2: μία ομάδα παραγωγών αιτείται για πιστοποίηση. Η ομάδα θα είναι ο κάτοχος του 

πιστοποιητικού και πρέπει να εφαρμόζεται ένα ΣΔΠ το οποίο θα συμμορφώνεται με το Μέρος ΙΙ του 
πρωτοκόλλου. 

 

7.2.6 Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων ελέγχων 

Οι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε ένα Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων 

ελέγχων.  

 
Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων, οι παραγωγοί θα αποκλείονται από τον επιπλέον 10% 

απροειδοποίητο έλεγχο.  

 
Οι Έλεγχοι υπό το Σύστημα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα με τη χρήση 

ολόκληρης της λίστας ελέγχου IFA, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πεδία και υποπεδία.  

 
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων εξαιρούνται από τη μεθοδολογία ελέγχου 

ενότητας εκτός τοποθεσίας.  

 
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Απροειδοποίητων καταγράφεται ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 

στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. 

 
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (πχ. παρακολούθηση παραπόνου), ο φορέας έχουν ακόμη το δικαίωμα να 

προγραμματίζουν απροειδοποίητους ελέγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού. 

 

 

7.3 Ανασκόπηση της Αίτησης και Υπογραφή Σύμβασης 

 
7.3.1 Εφόσον η αίτηση ένταξης αποσταλεί σταλθεί στο ΟΞΥΓΟΝΟ, αξιολογείται άμεσα από το Τμήμα 

Πιστοποίησης. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης δύναται να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία από την 

επιχείρηση, προκειμένου να προσδιοριστούν τα προς πιστοποίηση προϊόντα ή άλλα αδιευκρίνιστα θέματα.  

 
7.3.2 Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη εγγραφεί και αλλάζει ΦΠ ή κάνει αίτηση για πιστοποίηση ενός 

διαφορετικού προϊόντος στο ΟΞΥΓΟΝΟ, ο παραγωγός πρέπει να κοινοποιήσει στο ΟΞΥΓΟΝΟ τον αριθμό 

GGN που χορήγησε τo GLOBAL G.A.P.. Στην περίπτωση αλλαγής ΦΠ, η μετάβαση θα γίνεται όπως 

περιγράφεται στην #7 Μέρος ΙΙΙ του κανονισμού GLOABAL G.A.P. 

 
7.3.3 Στις περιπτώσεις μεταγραφής από άλλο Φορέα Πιστοποίησης στο ΟΞΥΓΟΝΟ, θα πρέπει:  

• Κάτοχοι πιστοποιητικού που έχουν κυρωθεί θα πρέπει ο προηγούμενος ΦΠ να έχει κλείσει τις αντίστοιχες 

μη τηρήσεις ή να τελειώσει η περίοδος ποινής της κύρωσης. 

• Για μεμονωμένα μέλη μιας ομάδας παραγωγών να μην εκκρεμεί κάποια κύρωση που έχει εκδοθεί από 

την ομάδα σχετικά με τον παραγωγό, ή υπάρχουν άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί από τον ΦΠ και έχουν 

σχέση με τον παραγωγό και δεν έχουν επιλυθεί. 

 
7.3.4 Εάν και εφόσον η επιχείρηση πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ξεκινάει η διαδικασία εγγραφής. Με την 

εγγραφή, ο αιτών δεσμεύεται να συμμορφώνεται: 

➢ Με τις απαιτήσεις πιστοποίησης κάθε στιγμή 
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➢ Με την υποχρέωση καταβολής των εισφορών που ισχύουν και που έχουν καθορισθεί από το GLOBAL 

G.A.P. και τον ΦΠ. 

➢ Με την υποχρέωση για επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση των δεδομένων  

➢ Με τους όρους και προϋποθέσεις του Συμφωνητικού Παραχώρησης Άδειας και Πιστοποίησης 

 
7.3.5 Η επιβεβαίωση της αποδοχής της αίτησης εγγραφής γίνεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ μέσα σε 28 ημερολογιακές 

ημέρες και χορηγείται ο αριθμός καταχώρησης GLOBALG.A.P. (GGN). Συντάσσεται και υπογράφεται ιδιωτικό 

συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ΦΠ και του πελάτη και επιπλέον η Συμφωνία Παραχώρησης 

Αδείας και Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. (Sublicense and Certification Agreement), από δεόντως 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του πελάτη και τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΦΠ και συμφωνούν όσον αφορά την 

Υπηρεσία Ανακοίνωσης όρων. Αντίγραφο της Συμφωνίας Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης παραδίδεται 

στον παραγωγό.  

 
7.3.6 Το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 4 χρόνια, με τη δυνατότητα ανανέωσης ή 

επέκτασης του ιδιωτικού συμφωνητικού για περιόδους μέχρι 4 χρόνια. 

 
7.3.7 Εκτός από το κόστος πιστοποίησης που προβλέπεται στον Ε-811 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLOBALG.A.P., ο παραγωγός/ομάδα παραγωγών οφείλει να καταβάλει στον Φορέα τα 

καθορισμένα τέλη του GLOBALG.A.P. όπως περιγράφεται στον γενικό τιμοκατάλογο του GLOBALG.A.P. και 

στη συνέχεια ο ΦΠ καταβάλει το ποσό προς τη GLOBALG.A.P.. 

Η καταβολή της σχετικής εισφοράς ελέγχου και πιστοποίησης GLOBALG.A.P. δεν εγγυάται την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

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

ΟΞΥΓΟΝΟ. 

 
 
7. 4 Επιθεώρηση 
 
7.4.1 Η αρχική επιθεώρηση πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του αιτούντος και πριν 

την έκδοση του Πιστοποιητικού. 

 

7.4.2 Προκειμένου το ΟΞΥΓΟΝΟ να πραγματοποιήσει επιθεώρηση, θα πρέπει το εγγεγραμμένο μέλος να έχει 

πραγματοποιήσει είτε μια αυτό-αξιολόγηση (Επιλογή 1 και Επιλογή 1 Πολλαπλής τοποθεσίας χωρίς ΣΔΠ 

(QMS)) ή εσωτερικό έλεγχο (Επιλογή 1 Πολλαπλής τοποθεσίας με ΣΔΠ (QMS) ή Επιλογή 2). 

 
7.4.3 Κατά την πρώτη επιθεώρηση θα ελεγχθούν όλα τα σημεία ελέγχου για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει 

τεκμηρίωση από την ημερομηνία της ένταξης ή τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την επιθεώρηση, αν η ένταξη 

πραγματοποιήθηκε σε διάστημα μικρότερο των τριών µηνών.  

 

Τα σημεία ελέγχου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμόρφωσης για τις Κύριες και 

Δευτερεύουσες Απαιτήσεις εξαρτώνται από το προϊόν και το πεδίο πιστοποίησης. Ο αιτών πρέπει να 

διασφαλίζει ότι κάθε μεμονωμένη τοποθεσία και προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ποσοστό συμμόρφωσης πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία 

ελέγχου που εφαρμόζονται σε κάθε τοποθεσία και προϊόν.  
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Παράδειγμα: Ένας παραγωγός που ζητά πιστοποίηση για Φρούτα και Λαχανικά πρέπει να πληροί το 100% των 

εφαρμόσιμων Κύριων Απαιτήσεων και τουλάχιστο το 95% των εφαρμόσιμων Δευτερευουσών Απαιτήσεων στις 

συνδυασμένες ενότητες : Όλες οι Φάρμες (ΟΦ), Βάση Καλλιεργειών (ΒΚ) και Φρούτα και Λαχανικά (ΦΛ).  

Παράδειγμα1: Ένας παραγωγός που ζητά πιστοποίηση για Αροτραίες Καλλιέργειες και Γαλακτοκομική Μονάδα 

πρέπει να πληροί το 100% των εφαρμόσιμων Κύριων Απαιτήσεων και το 95% των εφαρμόσιμων 

Δευτερευουσών Απαιτήσεων ως εξής: 

• Για Αροτραίες Καλλιέργειες: συνδυασμένες ενότητες Όλες οι Φάρμες (ΟΦ), Βάση Καλλιεργειών (ΒΚ) και 

Αροτραίες Καλλιέργειες (ΣΚ).  

• Για Γαλακτοκομική Μονάδα: συνδυασμένες ενότητες Όλες οι Φάρμες(ΟΦ), Βάση Ζωικού κεφαλαίου (ΖΚ), 

Βοοειδή και Πρόβατα (ΒΠ) και Γαλακτοκομική Μονάδα (ΓΜ).  

Παράδειγμα 2: Ένας παραγωγός ζητά πιστοποίηση για πράσινα φασόλια και τριαντάφυλλα. Μία μη-τήρηση σε 

μία Κύρια Απαίτηση εντοπίζεται στο υπο-πεδίο Άνθη & Καλλωπιστικά. Τα τριαντάφυλλα δεν μπορούν να 

πιστοποιηθούν. Τα πράσινα φασόλια μπορούν να πιστοποιηθούν μόνο αν ο υπεύθυνος ΦΠ βεβαιώσει ότι δεν 

τίθεται θέμα για την ακεραιότητα του παραγωγού και της παραγωγής ως αποτέλεσμα της μη-τήρησης σε Κύρια 

Απαίτηση που εντοπίστηκε στο υπο-πεδίο Άνθη & Καλλωπιστικά.  

Παράδειγμα 3: Ένας παραγωγός ζητά πιστοποίηση για χοίρους και λαχανικά. Μία μη-τήρηση σε μία από τις 

Κύριες Απαιτήσεις στη Βάση όλων των Εκμεταλλεύσεων εντοπίζεται. Ούτε οι χοίροι ούτε τα λαχανικά μπορούν 

να πιστοποιηθούν. 

Σε μια επιχείρηση πολλαπλής τοποθεσίας χωρίς QMS, το επίπεδο συμμόρφωσης υπολογίζεται για ολόκληρη 

την επιχείρηση σε μία λίστα ελέγχου. Οποιοδήποτε εφαρμόσιμο σημείο ελέγχου κοινό σε όλες τις τοποθεσίες 

πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλες τις τοποθεσίες. 

7.4.4 Η πρώτη επιθεώρηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. 

 
7.4.5 Υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικού χρόνου επίσκεψης, όμως θα πρέπει να τεκμηριώνεται κάθε φορά.  

 
7.4.6 Όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται πριν τη συγκομιδή, κάποια σημεία ελέγχου δεν μπορούν να ελεγχθούν. 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει είτε να γίνει ένας επιπρόσθετος έλεγχος είτε να σταλθούν τα αποδεικτικά 

στοιχεία στο ΟΞΥΓΟΝΟ. Δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό μέχρι να ελεγχθούν και να κλείσουν όλα τα σημεία 

ελέγχου. 

 
7.4.7 Όταν η συγκομιδή πραγματοποιείται πριν από τον έλεγχο, ο παραγωγός πρέπει να κρατήσει αποδείξεις 

από  τη συμμόρφωση των σημείων ελέγχου που σχετίζονται με τη συγκομιδή. Εάν δεν υπάρχουν οι αποδείξεις 

τα σημεία ελέγχου δεν μπορούν να ελεγχθούν από το ΟΞΥΓΟΝΟ και έτσι δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό μέχρι 

την επόμενη συγκομιδή. 

 

Στη δειγματοληψία για τις απροειδοποίητες επισκέψεις, οι παραγωγοί που δε δέχτηκαν έναν 1ο έλεγχο ή έλεγχο 

επαναπιστοποίησης κατά τη συγκομιδή, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δεχτούν ένα απροειδοποίητο έλεγχο 

κατά την επόμενη συγκομιδή. Το ΟΞΥΓΟΝΟ θα κάνει προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιήσει τον επόμενο 

έλεγχο κατά τη συγκομιδή 
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7.4.8 Όταν ο παραγωγός ζητά πιστοποίηση για περισσότερες από μία καλλιέργειες, το ΟΞΥΓΟΝΟ θα πρέπει να 

επαληθεύσει όλα τα σημεία ελέγχου όλων των καλλιεργειών πριν την προσθήκη των νέων προϊόντων στο 

πιστοποιητικό. 

 
 
7.4.9 Επιθεώρηση Επιλογής 1 - Πολλαπλής τοποθεσίας χωρίς ΣΔΠ 
 

  ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ          
(υπό την ευθύνη του παραγωγού) 

Όλο το πεδίο (εγγεγραμμένες 
τοποθεσίες, διεργασίες, προϊόντα) πριν 
την πρώτη επιθεώρηση 

Όλο το πεδίο (εγγεγραμμένες τοποθεσίες, 
διεργασίες, προϊόντα) μία φορά ετησίως 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ           

(από το ΟΞΥΓΟΝΟ) 

Προειδοποιημένος έλεγχος όλου του 
πεδίου* (εγγεγραμμένες τοποθεσίες, 
προϊόντα, εγγεγραμμένη εγκατάσταση 
χειρισμού προϊόντος) κατά τη συγκομιδή 

1. προειδοποιημένος έλεγχος όλου του πεδίου* 
(εγγεγραμμένες τοποθεσίες, προϊόντα, 
εγγεγραμμένη εγκατάσταση χειρισμού προϊόντος), 
μία φορά ετησίως  κατά τη συγκομιδή      
                                                                                  
2. απροειδοποίητος έλεγχος στο 10% των 
κατόχων πιστοποιητικού** 

*οι προειδοποιημένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από έναν επιθεωρητή ή ελεγκτή του ΟΞΥΓΟΝΟ, ο οποίος θα ελέγχει την ολοκληρωμένη λίστα ελέγχου (Κύριες 

και Δευτερεύουσες Απαιτήσεις), των εφαρμόσιμων πεδίων και υπό-πεδίων 

**για το 10 % των απροειδοποίητων ελέγχων Επιλογής 1 χρησιμοποιείται το shortened λίστα ελέγχου όπως περιγράφουν οι οδηγίες το εντύπου 

 

Η αυτό-αξιολόγηση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πριν τον αρχικό έλεγχο ή τους 

ετήσιους ελέγχους επίβλεψης βάσει της λίστας ελέγχου GLOBALG.A.P., η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 

ανά πάσα στιγμή.  

 

Η αυτο-αξιολόγηση πρέπει να: 

➢ Καλύπτει όλες τις εγγεγραμμένες τοποθεσίες παραγωγής, προϊόντα και διεργασίες κατά το πεδίο 

πιστοποίησης ώστε να επαληθεύεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα εφαρμόσιμα 

σημεία ελέγχου. 

➢ Πραγματοποιείται από ή υπό την ευθύνη του παραγωγού. 

Η λίστα ελέγχου της αυτο-αξιολόγησης πρέπει να περιέχει σχόλια των αποδείξεων που παρατηρούνται για όλα 

τα μη-εφαρμόσιμα και μη-συμμορφούμενα σημεία ελέγχου. 

 
Εκτός από τις ετήσιες επιθεωρήσεις το ΟΞΥΓΟΝΟ διεξάγει ετησίως επί πλέον αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 

τουλάχιστον 10% επί όλων των πιστοποιημένων παραγωγών που έχουν εγγραφεί µε την Επιλογή 1/ Option 1. 

 
Το ΟΞΥΓΟΝΟ δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσει τους προειδοποιημένους ελέγχους (τόσο τον αρχικό όσο και 

τον επόμενο) σε 2 ενότητες, οι οποίες πρέπει να επαληθευτούν από τον ίδιο επιθεωρητή/ελεγκτή:  

 
➢ Ενότητα εκτός τοποθεσίας: Αυτή αποτελείται από μία επιθεώρηση γραφείου της έγγραφης τεκμηρίωσης 

που στέλνει ο παραγωγός στον φορέα πριν τον έλεγχο, και περιλαμβάνει την αυτο-αξιολόγηση, τις 

αναλύσεις επικινδυνότητας, διαδικασίες που απαιτούνται σε ορισμένα CPCC, Κτηνιατρικό Υγειονομικό 

Σχέδιο (όπου εφαρμόζεται), πρόγραμμα ανάλυσης(συχνότητα, παράμετροι, τοποθεσίες), αναφορές 

ανάλυσης, άδειες, λίστα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, λίστα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται, απόδειξη διαπίστευσης εργαστηρίου, πιστοποιητικά ή αναφορές ελέγχου των 

υπεργολαβικών δραστηριοτήτων, καταγραφές εφαρμογής φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων/λιπασμάτων/φαρμάκων κτλ. Η επιθεώρηση της εκτός τοποθεσίας ενότητας πρέπει να 

ολοκληρωθεί όχι σε περισσότερες από 4 εβδομάδες πριν τον έλεγχο της ενότητας εντός τοποθεσίας. 
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➢ Ενότητα εντός τοποθεσίας: Αυτή αποτελείται από έναν επιτόπιο έλεγχο του υπόλοιπου περιεχομένου 

της λίστας ελέγχου, της διεργασίας παραγωγής επί τόπου και επαλήθευση των αξιολογημένων 

πληροφοριών εκτός τοποθεσίας.  

 
Ο λόγος που χρησιμοποιούνται δύο ενότητες είναι για να ελαττωθεί ο χρόνος που δαπανάται εντός τοποθεσίας, 

αν και η συνολική διάρκεια του ελέγχου δε μειώνεται. Η χρήση της επιθεώρησης 2 ενοτήτων πρέπει να 

συμφωνείται από κοινού με κάθε παραγωγό. Ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να μη στέλνει ορισμένα 

απαιτούμενα έγγραφα στον φορέας εάν αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες 

θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην τοποθεσία. 

 
Για τους απροειδοποίητους ελέγχους το ΟΞΥΓΟΝΟ ενημερώνει τον παραγωγό για την επίσκεψη το πολύ 48 

ώρες νωρίτερα. Εάν ο παραγωγός αδυνατεί να αποδεχθεί την ημερομηνία, το ΟΞΥΓΟΝΟ προτείνει εκ νέου 

ημερομηνία με κοινοποίηση επίσης το πολύ 48 ώρες νωρίτερα. Σε περίπτωση που η επίσκεψη δε μπορεί και 

πάλι να πραγματοποιηθεί, τότε εκδίδεται διαθεσιμότητα για όλα τα προϊόντα. 

 

 

7.4.10 Επιλογή 1 Πολλαπλής τοποθεσίας με ΣΔΠ (QMS) ή Επιλογή 2 

 

  ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  

(από την ομάδα παραγωγών 

και επιχείρηση με πολλαπλές 

τοποθεσίες Επιλογής 1 με 

ΣΔΠ) 

1. εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΠ                                                          

2. εσωτερικός έλεγχος κάθε παραγωγού 

τοποθεσία παραγωγής και ΜΧΠ 

1. εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΠ                                                          

2. εσωτερικός έλεγχος κάθε παραγωγού/ τοποθεσία 

παραγωγής και ΜΧΠ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ                           

(από το ΟΞΥΓΟΝΟ) 

Πρώτη Επίσκεψη     

1. προειδοποιημένη επιθεώρηση ΣΔΠ   

                                                                                                                                    

2. προειδοποιημένος έλεγχος: (ελάχιστο) 

στην τετραγωνική ρίζα των 

μελών/παραγωγών τοποθεσιών παραγωγής 

+ τετραγωνική ρίζα του συνολικού 

αριθμού των κεντρικών εγγεγραμμένων 

ΜΧΠ  

 

Δεύτερη Επίσκεψη (επιτήρηση)          

3. έλεγχος επιτήρησης (στο ελάχιστο) 50 

%  της τετραγωνικής ρίζας των 

παραγωγών τοποθεσιών παραγωγής 

Πρώτη Επίσκεψη                                                                     

1. προειδοποιημένη επιθεώρηση ΣΔΠ 

                                                               

2.α.προειδοποιημένος έλεγχος:(ελάχιστο) στην τετραγωνική 

ρίζα του πραγματικού αριθμού των μελών/παραγωγών/ 

τοποθεσιών παραγωγής  

ή 

2.β. Εάν δεν υπάρχει καμία κύρωση από την προηγούμενη 

επιτήρηση: προειδοποιημένος έλεγχος (ελάχιστο) στην 

τετραγωνική ρίζα του πραγματικού αριθμού των 

μελών/παραγωγών/ τοποθεσιών μείον τον αριθμό των 

παραγωγών/ τοποθεσιών παραγωγής που έχουν 

επιθεωρηθεί κατά την προηγούμενο έλεγχο επιτήρησης.                                                             

Δεύτερη Επίσκεψη (επιτήρηση)                                                

3. έλεγχος (επιτήρηση) στο (ελάχιστο) 50% της 

τετραγωνικής ρίζας του πραγματικού αριθμού των 

παραγωγών/ τοποθεσιών παραγωγής  

Έλεγχοι Χειρισμού 

Προϊόντος εξωτερικά από 

Κατά τη διάρκεια πρώτης ή δεύτερης επίσκεψης: 

Αν υπάρχει μόνο μία κεντρική εγκατάσταση χειρισμού προϊόντος, πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο εφόσον 
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τον ΦΠ βρίσκεται σε λειτουργία. 

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία κεντρικές εγκαταστάσεις χειρισμού προϊόντος, η τετραγωνική ρίζα 

του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων κεντρικών μονάδων χειρισμού προϊόντος πρέπει να 

ελέγχονται ενώ βρίσκονται σε λειτουργία. 

Όταν ο χειρισμός προϊόντος δεν πραγματοποιείται κεντρικά, αλλά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των 

μελών-παραγωγών, ο παράγοντας αυτός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν καθορίζεται το δείγμα των 

παραγωγών που πρέπει να ελεγχθούν. 

Απροειδοποίητες 

επιθεωρήσεις QMS 

εξωτερικά από τον ΦΠ 

Επιπρόσθετη απροειδοποίητη επιθεώρηση QMS του 10% των κατόχων πιστοποιητικού με QMS. 

 

Ο αιτών πρέπει να προβαίνει σε εσωτερικές αξιολογήσεις όλων των παραγωγών και/ή τοποθεσιών παραγωγής, 

καλύπτοντας όλα τα προϊόντα και τις διεργασίες βάσει του πεδίου πιστοποίησης, ώστε να επαληθεύει και να 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης. 

 

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ των 

Γενικών Κανονισμών στα κεφάλαια 5 και 6 και  περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 

➢ Τουλάχιστον μία εσωτερική επιθεώρηση του QMS θα πραγματοποιείται από τον εσωτερικό επιθεωρητή 

πριν την πρώτη επιθεώρηση του ΦΠ και κατόπιν μία ετησίως. 

 

➢ Τουλάχιστον ένας εσωτερικός έλεγχος κάθε εγγεγραμμένου παραγωγού, τοποθεσίας παραγωγής και 

εγκατάστασης χειρισμού προϊόντος (PHU) θα πραγματοποιείται από τον εσωτερικό ελεγκτή πριν τον 

πρώτο έλεγχο του ΦΠ και κατόπιν ένας ετησίως. 

 

Κατά τον αρχικό έλεγχο η τελική επιλογή και επικοινωνία (η οποία δε θα υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες ημέρες ανά 

παραγωγό) των παραγωγών που θα ελεγχθούν γίνεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ, μετά την επιθεώρηση ΣΔΠ. 

 

Το ΟΞΥΓΟΝΟ δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσει τις προειδοποιημένες επιθεωρήσεις σε δύο ενότητες, οι οποίες 

πρέπει να επαληθεύονται από τον ίδιο επιθεωρητή:  

 

(i) Ενότητα εκτός τοποθεσίας: Αυτή αποτελείται από μία επιθεώρηση γραφείου της έγγραφης 

τεκμηρίωσης που στέλνει το QMS στον φορέα πριν την επιθεώρηση, και περιλαμβάνει εσωτερική 

επιθεώρηση, εσωτερικό μητρώο των εγκεκριμένων μελών παραγωγών/τοποθεσιών παραγωγής, 

Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, αναλύσεις επικινδυνότητας, διαδικασίες που απαιτούνται 

στο Μέρος ΙΙ των Γενικών Κανονισμών, Σύστημα Παρακολούθησης Υπολειμμάτων (συχνότητα, 

παράμετροι, πρόγραμμα δειγματοληψίας), αναφορές ανάλυσης υπολειμμάτων, άδειες, λίστα 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, λίστα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται, 

απόδειξη διαπίστευσης εργαστηρίου και πιστοποιητικά ή αναφορές ελέγχου των υπεργολαβικών 

δραστηριοτήτων. 

 

(ii) Ενότητα εντός τοποθεσίας: Αυτή αποτελείται από μία επιτόπια επιθεώρηση του υπόλοιπου 

περιεχομένου της λίστας ελέγχου QMS, επιπλέον την επαλήθευση των αξιολογημένων εκτός 

τοποθεσίας πληροφοριών και τον τρόπο που το σύστημα διαχείρισης λειτουργεί εντός τοποθεσίας 
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(πχ. εσωτερικοί έλεγχοι, ιχνηλασιμότητα, διαχωρισμός και ισοζύγιο μάζας, κεντρικές μονάδες 

χειρισμού προϊόντος, κτλ.).  

 

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται δύο ενότητες είναι για να ελαττωθεί ο χρόνος που δαπανάται εντός τοποθεσίας, 

αν και η συνολική διάρκεια της επιθεώρησης δε μειώνεται. Η χρήση της επιθεώρησης 2 ενοτήτων πρέπει να 

συμφωνείται από κοινού με κάθε ομάδα παραγωγών/εταιρία. Η ομάδα παραγωγών/εταιρία έχει το δικαίωμα να 

μη στέλνει ορισμένα απαιτούμενα έγγραφα στον ΦΠ εάν αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά. Στην περίπτωση αυτή, 

οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στην τοποθεσία 

 
Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις (προειδοποιημένες & απροειδοποίητες) βασίζονται στη λίστα ελέγχου του QMS του 

GLΟPBALG.A.P. 

 
Εκτός από τις ετήσιες επιθεωρήσεις, το ΟΞΥΓΟΝΟ διεξάγει ετησίως επί πλέον αιφνιδιαστικούς ελέγχους ΣΔΠ 

σε τουλάχιστον 10% επί όλων των πιστοποιημένων παραγωγών και πολλαπλών τοποθεσιών µε την Επιλογή 2/ 

Option 2.  

 
Για τους απροειδοποίητους ελέγχους το ΟΞΥΓΟΝΟ ενημερώνει τον παραγωγό για την επίσκεψη το πολύ 48 

ώρες νωρίτερα. Εάν ο παραγωγός αδυνατεί να αποδεχθεί την ημερομηνία, το ΟΞΥΓΟΝΟ προτείνει εκ νέου 

ημερομηνία με κοινοποίηση επίσης το πολύ 48 ώρες νωρίτερα. Σε περίπτωση που η επίσκεψη δεν μπορεί και 

πάλι να πραγματοποιηθεί, τότε εκδίδεται διαθεσιμότητα για όλα τα προϊόντα. 

 
7.4.11 Σε περιπτώσεις που η εκμετάλλευση παράγει περισσότερα από ένα προϊόντα και αυτά δεν έχουν την ίδια 

περίοδο συγκομιδής, ο ΦΠ πρέπει να συλλέξει στοιχεία συμμόρφωσης για όλα τα ΚΣΕ από όλες τις 

καλλιέργειες πριν να προστεθεί το κάθε προϊόν στο πιστοποιητικό.  

 

7.4.12 Ο ακριβής χρόνος επιθεώρησης καθορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους κανονισμούς 

GLOBALG.A.P.  

 
Κάθε επόμενος προγραμματισμένος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρονικό περιθώριο εντός 8 μηνών, 

δηλαδή είτε 4 μήνες πριν την αρχική ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού εώς 4 μήνες μετά την αρχική 

ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού (μόνο το ΟΞΥΓΟΝΟ μπορεί να παρατείνει την ισχύς του πιστοποιητικού 

στη βάση δεδομένων του GLOBALG.A.P.)  

 
7.4.13 Η συμμόρφωση στα σημεία ελέγχου του πρωτοκόλλου τα οποία θα επιθεωρηθούν προκειμένου ο αιτών 

να πιστοποιηθεί κατά GLOBALGAP, κλιμακώνεται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο σε τρεις τύπους: 

 
➢ Κύριες υποχρεώσεις (Major must): ο πελάτης θα πρέπει να συμμορφώνεται µε το 100% των Κύριων 

υποχρεώσεων των συνολικών εφαρμόσιμων σηµείων ελέγχου .  

 
➢ Δευτερεύουσες υποχρεώσεις (Minor must): ο πελάτης θα πρέπει να συμμορφώνεται µε το 95 % των 

Δευτερευουσών υποχρεώσεων των συνολικών εφαρμόσιμων σηµείων ελέγχου (δηλ. συνολικά όλων των 

κρίσιµων σηµείων και όχι ξεχωριστά της κάθε λίστας ελέγχου). Για τον υπολογισµό, µπορεί να 

εφαρμοστεί ο παρακάτω τύπος:  

{ 
(Συνολικός αριθµός των δευτερευουσών 

υποχρεώσεων των σηµείων ελέγχου) 

 

- 

(Συνολικός αριθµός των δευτερευουσών -

υποχρεώσεων των µη εφαρµόσιµων 

σηµείων ελέγχου) 

} x  5% = 

(Συνολικά επιτρεπόμενη Μη 

Συμμόρφωση σε σηµεία ελέγχου 

δευτερευουσών υποχρεώσεων) 
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Στο τέλος κάθε επιθεώρησης πρέπει να είναι διαθέσιµο το ποσοστό συμμόρφωσης του κάθε παραγωγού. 

 
➢ Συστάσεις (Recommendations): δεν καθορίζεται ένα ελάχιστο ποσοστό συμμόρφωσης. 

 
 

Μη-συμμόρφωση και Μη-τήρηση  

Μη-συμμόρφωση (με ένα σημείο ελέγχου): Μία Δευτερεύουσα Απαίτηση ή Σύσταση στη λίστα ελέγχου 
GLOBALG.A.P. δεν εκπληρώνεται σύμφωνα με τα Κριτήρια Συμμόρφωσης.  

 

Μη-τήρηση (των Κανόνων Πιστοποίησης GLOBALG.A.P.): Ένας κανόνας GLOBALG.A.P. που είναι απαραίτητος 
για την απόκτηση του πιστοποιητικού παραβιάζεται (πχ. μη-συμμόρφωση με μία ή περισσότερες Κύριες 

Απαιτήσεις, ή πάνω από 5% των εφαρμόσιμων Δευτερευουσών Απαιτήσεων).  
 

Συμβολαιακές Μη-Συμμορφώσεις: Παράβαση κάθε συμφωνίας που υπογράφεται στη σύμβαση μεταξύ του 

ΦΠ και του παραγωγού σχετικά με θέματα GLOBALG.A.P. Παραδείγματα περιπτώσεων: συναλλαγή με προϊόν 
που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις, ψευδής επικοινωνία από τον παραγωγό σχετικά με την πιστοποίηση 

GLOBALG.A.P., κακή χρήση του εμπορικού ονόματος GLOBALG.A.P. ή οι χρηματικές καταβολές δεν 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, κτλ. 

 
Ο παραγωγός για να αποκτήσει το Πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με το 100% των Κύριων 

Απαιτήσεων και το 95% των Δευτερευουσών Απαιτήσεων. Δε θα εκδίδεται πιστοποιητικό έως ότου ελεγχθούν 

και κλείσουν οι μη-τηρήσεις που εκκρεμούν. 

 
7.4.14 Αφού ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, το ΟΞΥΓΟΝΟ (επικεφαλής επιθεωρητής) δίνει αντίγραφο της 

αναφοράς στον παραγωγό. 

 

Η αναφορά συνοψίζει τη δραστηριότητα αξιολόγησης που έχει γίνει (ημερομηνία ελέγχου, τοποθεσίες και 

εγκαταστάσεις που έχουν ελεγχθεί, διάρκεια ελέγχου/επιθεώρησης), παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις και 

πληροφορίες για το πως ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

προτύπου, και όπου εφαρμόζεται, λίστες μη-συμμορφώσεων και/ή μη-τηρήσεων που έχουν εντοπιστεί.  

 

Ο εκπρόσωπος του παραγωγού/της ομάδας παραγωγών πρέπει να υπογράψει ή να επιβεβαιώσει την 

επιθεώρηση και το αποτέλεσμα του ελέγχου (που περιλαμβάνει τουλάχιστον τον σκοπό της επιθεώρησης/του 

ελέγχου, το αποτέλεσμα σε % συμμόρφωσης για τα διάφορα επίπεδα σημείων ελέγχου, τη λίστα των 

ευρημάτων και διάρκεια) κατά τη διάρκεια της καταληκτικής συνάντησης. Η τεκμηριωμένη ή ηλεκτρονική 

επιβεβαίωση από τον παραγωγό είναι ισοδύναμη με την ‘υπογραφή του παραγωγού. 

 
7.4.15 Σε περίπτωση που ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών δεν αποδέχεται τις μη συμμορφώσεις-μη 

τηρήσεις έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΟΞΥΓΟΝΟ. Στην περίπτωση που το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν 

ανταποκριθεί, ο παραγωγός μπορεί να απευθυνθεί στη γραμματεία GLOBAL G.A.P.. 

 
7.4.16 Τα ευρήματα της επιθεώρησης καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της GLOBAL G.A.P. 

 

 

7.5 Απόφαση Συμμόρφωσης 

 
7.5.1 Η αξιολόγηση για πιστοποίηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Πιστοποίησης (τους 

Αξιολογητές) µε βάση τα έντυπα επιθεώρησης, την τεκμηρίωση και τις γραπτές πληροφορίες που 
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συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Το ΟΞΥΓΟΝΟ αποφασίζει για τη συμμόρφωση εντός 

είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακών από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ή µετά την άρση όλων των μη 

τηρήσεων.  

 
Ο Φορέας δεν προβαίνει στη χορήγηση πιστοποιητικού προϊόντος μέχρι τη διαπίστωση, μέσω αξιολόγησης, της 

αποτελεσματικής άρσης των μη τηρήσεων. Η ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα της διορθωτικής ενέργειας 

πρέπει να επαληθευτούν. Αυτή η επαλήθευση μπορεί να αποτελεί μέρος ενός επόμενου ελέγχου.  

7.5.2 Όταν κατά την ετήσια επιθεώρηση διαπιστώθηκαν μη τηρήσεις, ο ΦΠ πρέπει να εφαρμόσει μία κύρωση.  

 
7.5.3 Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων GLOBALGAP του ΟΞΥΓΟΝΟ εναρμονίζεται µε τις απαιτήσεις 

πρωτοκόλλου. Οι Οµάδες Παραγωγών πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχες διαδικασίες.  
 

7.5.4 Υπάρχουν τρεις τύποι κυρώσεων κατά GLOBALGAP: Προειδοποίηση, Διαθεσιμότητα και Ακύρωση. 

Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων πιστοποίησης GLOBALG.A.P. και συμφωνιών.  

 

7.5.5 Το είδος της κύρωσης, ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών για την άρση 

της, περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα (σύµφωνα § 6. Μέρος Ι του πρωτοκόλλου):  
  

Μη τήρηση Κύρωση Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης 
Διορθωτικών ενεργειών  

• Για κάθε τύπο μη τηρήσεων που καταγράφεται 
 
• Όταν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις  των 

δευτερευουσών υποχρεώσεων  σε ποσοστό > 5%  
 

• Όταν δεν τηρούνται συμβατικές υποχρεώσεις 

Προειδοποίηση 

• Ζητείται άρση της µη τήρησης σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι σε 
περισσότερες από 28 ημερολογιακές ηµέρες  

• Ανάλογα µε την κρισιμότητα της μη τήρησης 
ορίζεται το χρονικό διάστημα άρσης της 
κύρωσης (π.χ. κίνδυνος για  την υγεία των 
καταναλωτών ή για το  περιβάλλον) 

 

• Δεν έχει αρθεί η μη τήρηση που οδήγησε σε 
Προειδοποίηση 

 

• Η επιχείρηση ζητάει οικειοθελώς για κάποια ή όλα τα 
προϊόντα της, αναστολή 

Διαθεσιμότητα 

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

• Αν η κύρωση επιβάλλεται οικειοθελώς από τον 
πελάτη, τότε η διάρκειά της καθορίζεται από τον 
ίδιο 

 

• Απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου, του 
πιστοποιητικού και κάθε άλλου εγγράφου που 
αφορά το GLOBALG.A.P. σε σχέση με το 
προϊόν που βρίσκεται σε αναστολή 

 

 

• Δεν έχει αρθεί η μη-τήρηση που οδήγησε σε 
Αναστολή µέσα στο συμφωνημένο διάστηµα 

 
• Απάτη  ή/και έλλειμμα εμπιστοσύνης στη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις GLOBALG.A.P. 
 
• Παραβιάζονται σοβαροί όροι της σύµβασης µε το 

ΟΞΥΓΟΝΟ 

Ακύρωση 
συμβολαίου 

• Δεν µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για 
πιστοποίηση GLOBALG.A.P. πριν περάσουν 
12 µήνες  

 
 

 

 

• Ολική απαγόρευση χρήσης του λογότυπου, του 
πιστοποιητικού και κάθε άλλου εγγράφου που 
αφορά το GLOBALG.A.P. 

 

7.5.6 Εάν έχουν περάσει 3 µήνες από την αρχική επιθεώρηση και δεν έχουν κλείσει όλες οι περιπτώσεις μη-

τηρήσεων, θα πρέπει να γίνεται ξανά πλήρης έλεγχος πριν την έκδοση Πιστοποιητικού.  

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

πρωτοκόλλου. Όλες οι περιοχές παραγωγής και οι τοποθεσίες Χειρισµού Παραγωγής των εγγεγραμμένων 

καλλιεργειών στις εγγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις GLOBAL G.A.P., πρέπει να συμμορφώνονται µε το GLOBAL 

G.A.P. 
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7.6 Χορήγηση Πιστοποιητικού Προϊόντος  
 

7.6.1 Μετά από θετική απόφαση συμμόρφωσης το ΟΞΥΓΟΝΟ, θα πρέπει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό 

σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της φόρμας πιστοποιητικού GLOBAL G.A.P.  

 

Το έντυπο πιστοποιητικό θα πρέπει να αντιστοιχεί με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη Βάση 

Δεδομένων GLOBALG.A.P. για το εν λόγω μοναδικό GGN κατά τη στιγμή της έκδοσης. 

 

Το πεδίο πιστοποίησης πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στο πιστοποιητικό. 

 
7.6.2 Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ µε διάρκεια ισχύος το ανώτερο μέχρι 12 μήνες, με την 

επιφύλαξη τυχόν κυρώσεων και επεκτάσεων, η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία της απόφασης 

συμμόρφωσης αφού κλείσουν όλες οι µη τηρήσεις και περιέχει όσα προβλέπονται στην § 6.7.1 του Μέρους Ι 

του πρωτοκόλλου. Το Πιστοποιητικό GLOBAL G.A.P. δε µεταβιβάζεται στην περίπτωση που η µονάδα 

παραγωγής του πιστοποιημένου προϊόντος αλλάξει ιδιοκτήτη. 

 

Το όνομα του εμπόρου μπορεί προαιρετικά να αναφέρεται πάνω στο πιστοποιητικό μόνο με την παρακάτω 

δήλωση: ‘’Μπορεί να εμπορευθεί αποκλειστικά μέσω XYZ’’. 

 
7.6.3 Το Πιστοποιητικό GLOBALG.A.P.  χορηγείται στον/ην παραγωγό/οµάδα Παραγωγών, για τις καλλιέργειες 

που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της GLOBALG.A.P.. Σημειώνεται ότι ο όρος «Καλλιέργεια» δεν αναφέρεται 

σε συγκεκριμένη ποικιλία.  

 

7.6.4 Τα πιστοποιητικά GLOBALG.A.P. που αφορούν στην Επιλογή 2, συνοδεύονται από µία λίστα µε όλους τους 

παραγωγούς και τις PHU (μονάδες χειρισμού προϊόντος) τις οποίες σχετίζεται το πιστοποιητικό, σε ένα 

παράρτημα που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Η εν λόγω λίστα τηρείται ενημερωμένη από το ΟΞΥΓΟΝΟ.  

7.6.5 Το αντικείμενο της πιστοποίησης καλύπτει το προϊόν το λιγότερο µέχρι τη στιγµή της συγκομιδής, 

περιλαμβανομένων των λειτουργιών της συγκομιδής, ακόµη κι αν η ιδιοκτησία του προϊόντος αλλάξει πριν τη 

συγκομιδή. Καλύπτει επίσης το Προϊόν τουλάχιστον για όσο διάστηµα κάθε προϊόν αποτελεί ιδιοκτησία του 

παραγωγού/ οµάδας παραγωγών ή ενός από τους συμβαλλόμενους εταίρους του. 

 

7.6.6 Το αντικείμενο της Πιστοποίησης µπορεί να μειωθεί στην περίπτωση που ο Χειρισµός Προϊόντος δηλωθεί 

ως Μη-Εφαρμόσιμο πεδίο, κυρίως όταν ο παραγωγός/οµάδα παραγωγών δηλώσει ότι καµία µετασυλλεκτική 

δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται ποτέ. Για το υπό πεδίο Φρούτα και Λαχανικά αυτό περιλαμβάνει 

αποθήκευση, διαλογή, χημική επεξεργασία, πλύσιµο ή οποιοσδήποτε άλλος χειρισµός µε τον οποίο το προϊόν 

µπορεί να έρθει σε φυσική επαφή µε άλλα υλικά ή ουσίες, εξαιρείται όμως η μεταποίηση προϊόντος. 

 

Αν ο χειρισμός παραγωγής δε συμβαίνει υπό την ιδιοκτησία του αιτούντος, θα δηλώνεται κατά την εγγραφή και 

θα υποδεικνύεται στο πιστοποιητικό. Ο χειρισμός παραγωγής δε θα περιλαμβάνεται όταν εξαιρείται η 

συγκομιδή. Ο χειρισμός παραγωγής πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται για όσο διάστημα η παραγωγή ανήκει 

στον παραγωγό κατά τον χειρισμό (από τον παραγωγό ή τον υπεργολάβο), εκτός εάν υπάρχει γραπτή απόδειξη 

(συμβόλαιο, συμφωνητικό, κτλ.) ότι ο παραγωγός δεν έχει τον έλεγχο για τη συσκευασία/χειρισμό/αποθήκευση, 

το προϊόν δεν επιστρέφει στον παραγωγό και ο παραγωγός δεν είναι πλέον υπεύθυνος για το προϊόν 

 
Όταν περιλαμβάνεται ο χειρισμός παραγωγής, η(οι) εγκατάσταση(-σεις) χειρισμού παραγωγής θα πρέπει να 

ελέγχεται ετησίως. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.  
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Μόνο όταν ο φορέας έχει πραγματοποιήσει μία ανάλυση επικινδυνότητας που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος 

είναι χαμηλός, μπορεί να ελεγχθεί ο χειρισμός παραγωγής κατά τη διάρκεια λειτουργίας μία φορά κάθε 2 χρόνια. 

Η ανάλυση επικινδυνότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το προϊόν(-ντα) που συσκευάζονται καθώς και 

γνωστά περιστατικά ασφάλειας τροφίμων σχετικά με το αντίστοιχο προϊόν καθώς και κάθε οδηγία από το 

GLOBALG.A.P. για συγκεκριμένα σημεία. Αυτή η εξαίρεση ισχύει μόνο για παραγωγούς Επιλογής 1 χωρίς 

QMS. 

Αν εξαιρείται ο χειρισμός παραγωγής από το πεδίο πιστοποίησης, ο έλεγχος πρέπει να προγραμματίζεται κατά 

την εποχή της συγκομιδής τουλάχιστο κάθε δύο έτη. Στον αντίστοιχο έτος, η εποχή συγκομιδής τουλάχιστον 

ενός εγγεγραμμένου προϊόντος ανά ομάδα προϊόντος, πρέπει να ελεγχθεί. Οι ομάδες καλλιεργειών βασίζονται 

σε ομοιότητες στα συστήματα παραγωγής και συγκομιδής και στους κινδύνους τους. Ο φορέας θα πρέπει να 

κρατά σε αρχείο την αιτιολογία που επιλέχθηκε η συχνότητα του ελέγχου και οι ομάδες καλλιεργειών που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 
7.6.7 Το αντικείμενο της πιστοποίησης µπορεί να µην περιλαμβάνει τη συγκομιδή, εφόσον ο παραγωγός στην 

αίτησή του προς το ΟΞΥΓΟΝΟ δηλώσει ότι κατά τη συγκομιδή το προς πιστοποίηση προϊόν δε συνεχίζει να 

βρίσκεται στην κατοχή του, με λεπτομερή αιτιολογία. Οι απαιτήσεις για την εξαίρεση συγκομιδής αναφέρονται 

στο §2.4 των Κανόνων Καλλιεργειών. Στην περίπτωση που το προϊόν έχει πουληθεί πριν τη συγκομιδή το πεδίο 

FV.5 που αφορά τη συγκομιδή εξαιρείται από το πιστοποιητικό, όπως και το πεδίο του χειρισµού της 

παραγωγής. Ο παραγωγός θα πρέπει να έχει συμβόλαιο µε τον αγοραστή του προϊόντος όπου θα αναφέρεται 

ότι ο αγοραστής/συγκομιστής θα πάρει την κυριότητα της παραγωγής πριν τη συγκομιδή, είναι υπεύθυνος να 

βεβαιώσει ότι η συγκομιδή γίνεται μόνο αφού έχει τηρηθεί το απαραίτητο διάστημα από την τελευταία εφαρμογή 

ΦΠΠ, θα αγοράσει το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας και θα χειριστεί την παραγωγή μετά τη συγκομιδή 

(όχι ακριβώς στη συγκομιδή). Αν ο παραγωγός δε γνωρίζει τη στιγμή της εγγραφής που θα πουλήσει το προϊόν 

του πριν τη συγκομιδή θα πρέπει κατά την εγγραφή του στη GLOBAL G.A.P. να έχει µία δήλωση που θα 

ενημερώνει τον κάθε πιθανό αγοραστή για την τήρηση του απαραίτητου διαστήματος από την τελευταία 

εφαρμογή ΦΠΠ πριν τη συγκομιδή και στη συνέχεια όταν βρει αγοραστή για το προϊόν του να αποστείλει στο 

ΟΞΥΓΟΝΟ το συμβόλαιο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όσα αναφέρονται παραπάνω. 

 
7.6.8 Παραγωγός που ανήκει σε οµάδα παραγωγών (Option 2) µπορεί να πουλάει µεµονωµένα προϊόντα εκτός 

οµάδας µόνον εφόσον κατά την πώληση δεν γίνεται αναφορά στην πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P.. Τα 

προϊόντα που πωλούνται εκτός οµάδας θα πρέπει να καταγράφονται στα αρχεία της οµάδας και να γίνεται 

έλεγχος ισορροπίας για αυτές τις πωλήσεις. Η νοµική οντότητα που διαθέτει τα πιστοποιημένα προϊόντα στην 

αγορά πρέπει να είναι και ο κάτοχος του πιστοποιητικού.  

 
7.6.9 Αν ο παραγωγός δε δεσμεύεται να συνεχίσει με την πιστοποίηση για τον επόμενο κύκλο, ο φορέα θα 

πρέπει να λάβει επαρκή μέτρα ώστε να αποφύγει καταστάσεις όπου ένα πιστοποιητικό θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να καλύψει περισσότερους από έναν κύκλους συγκομιδής και καλλιέργειας της ίδιας ετήσιας 

συγκομισμένης καλλιέργειας, πχ. συντομεύοντας τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Ο φορέας μπορεί να 

καθορίσει την προθεσμία για επαναβεβαίωση σύμφωνα με την περίοδο συγκομιδής της καλλιέργειας. 

 
 

8 Χρήση του λογοτύπου και του Εµπορικού Σήµατος της GLOBALG.A.P. 
 
8.1. Το λογότυπο GLOBALG.A.P. θα λαμβάνεται πάντα από τη Γραμματεία GLOBALG.A.P., φέροντας πάντα το 

ακριβές χρώμα και μέγεθος. 

 
8.2. Το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο  της σωστής χρήσης του εμπορικού σήματος GLOBAL G.A.P.  
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8.3. Το Εμπορικό Σήμα GLOBALG.A.P. δε θα εμφανίζεται ποτέ πάνω στο προϊόν, στην τελική συσκευασία του 

προϊόντος που εμφανίζεται στον καταναλωτή ούτε στο σημείο πώλησης όπου βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με 

μεμονωμένα προϊόντα. 

 

8.4. Οι παραγωγοί μπορούν μόνο να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα της GLOBALG.A.P. πάνω σε παλέτες 

που περιέχουν μόνο πιστοποιημένα προϊόντα GLOBALG.A.P. και δε θα εμφανίζονται στο σημείο πώλησης. 

 
8.5. Οι πιστοποιημένοι παραγωγοί GLOBALG.A.P. μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα GLOBAL 

G.A.P. στη διεπιχειρησιακή τους επικοινωνία, και για λόγους ιχνηλασιμότητας, διαχωρισμού ή ταυτοποίησης στο 

σημείο παραγωγής. 

 
8.6. 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. 

 
8.7. Το ΟΞΥΓΟΝΟ μπορεί να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα σε διαφημιστικό υλικό, που είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες πιστοποίησης GLOBALG.A.P., στα πιστοποιητικά που εκδίδει καθώς και 

στη διεπιχειρησιακή επικοινωνία του με τους υπόλοιπους εγκεκριμένους κατά GLOBALG.A.P. Φορείς 

Πιστοποίησης. 

 
8.8. 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. 

 

8.9. Η GLOBALG.A.P. εκδίδει τον αριθµό πελάτη GLOBALG.A.P. (GGN), ο οποίος είναι ένας 13-ψήφιος 

αριθµός που δεν περιλαμβάνει το εµπορικό σήµα GLOBALG.A.P.  και είναι μοναδικός για κάθε παραγωγό και 

για κάθε νοµική οντότητα στο σύστηµα της GLOBALG.A.P.. Ο αριθµός GLOBALG.A.P. µπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο προϊόν ή/και στο τελικό συσκευασμένο προϊόν στο σηµείο πώλησης, αρκεί η νοµική 

οντότητα που διαθέτει το σήµα του προϊόντος να είναι κάτοχος ενός έγκυρου πιστοποιητικού GLOBALG.A.P. Ο 

GGN που εκδίδεται από το GLOBALG.A.P. μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με το σύστημα 

GLOBALG.A.P. και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε άλλο περιβάλλον ή σε σχέση με τρίτα μέρη. 

 
8.10. Η ισχύς μπορεί να παραταθεί πέραν των 12 μηνών (για διάστημα το ανώτερο 4 μηνών) μόνο αν υπάρχει 

εύλογος λόγος, ο οποίος πρέπει να καταγραφεί. Εύλογοι λόγοι θεωρούνται: 

• Ο φορέας επιθυμεί να προγραμματίσει την επί τόπου επιθεώρηση/έλεγχο μετά τη λήξη του 

πιστοποιητικού για να παρατηρήσει ένα μέρος της διεργασίας παραγωγής, γιατί δεν την είδε στον 

προηγούμενο έλεγχο/επιθεώρηση, γιατί θεωρήθηκε διεργασία υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά 

την ασφάλεια του προϊόντος ή για να μπορεί να δει ένα νέο προϊόν που προστέθηκε, διεργασία ή ένα 

νέο ή ιδιαίτερο μέλος μιας ομάδας παραγωγών. 

• Ο φορέας πρέπει να επεκτείνει κάποια πιστοποιητικά λόγω περιορισμών πόρων. 

• Ο φορέας δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει τον επιτόπιο έλεγχο/επιθεώρηση και/ή ο 

παραγωγός δεν ήταν σε θέση να δεχθεί τον έλεγχο/επιθεώρηση του φορέα λόγω ειδικών συνθηκών 

(ανωτέρα βία) πχ. φυσική καταστροφή, πολιτική αστάθεια στην περιοχή, επιδημία ή μη-

διαθεσιμότητα του παραγωγού για ιατρικούς λόγους.  

 

Έπειτα από αίτημα του παραγωγού, ο φορέας δέχεται ξανά το προϊόν στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. για 

έναν πλήρη επόμενο κύκλο με το αρχικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού. 
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Όλα τα έξοδα εγγραφής πρέπει να καταβληθούν για τον επόμενο κύκλο. 

Ο παραγωγός πρέπει να ελεγχθεί ξανά κατά τη διάρκεια αυτής της επέκτασης.  

Ο παραγωγός δεν μπορεί να αλλάξει τον ΦΠ στον κύκλο μετά από εκείνον για τον οποίο δόθηκε επέκταση.  

Αν ένα πιστοποιητικό που δεν είχε επεκταθεί και δεν είχε γίνει ‘’ξανά αποδεκτό’’ λήξει και ο επόμενος έλεγχος 

από τον φορέα πρόκειται να γίνει σε λιγότερο από 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης, ένας νέος κύκλος 

πιστοποίησης θα πρέπει να αρχίσει.  

Ο παλιός κύκλος μπορεί να αποκατασταθεί καθορίζοντας την ίδια ημερομηνία λήξης ‘’ισχύει έως’’, όπως πριν.  

Ο κύκλος παραμένει ο ίδιος, αν το πιστοποιητικό είχε επέκταση. Ωστόσο, ο φορέας πρέπει να εφαρμόσει τους 

κανόνες για αρχικό (πρώτο) έλεγχο αν το πιστοποιητικό λήγει σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. 

 

9 Σήμα Συμμόρφωσης ΟΞΥΓΟΝΟ 
 
9.1 Σε οποιαδήποτε προβολή, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα συμμόρφωσης του ΟΞΥΓΟΝΟ. 

Επίσης, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα συμμόρφωσης του ΟΞΥΓΟΝΟ σε όλα τα 

έγγραφα/έντυπα, θέσεις και διαφημιστικό υλικό. Το δικαίωμα χρήσης του σήματος συμμόρφωσης του 

ΟΞΥΓΟΝΟ υπόκειται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις για συμμόρφωση με κανονισμούς, νομοθεσίες και τον 

παρόντα Κανονισμό του ΟΞΥΓΟΝΟ. Το σήμα συμμόρφωσης ΟΞΥΓΟΝΟ χρησιμοποιείται σε διαστάσεις 

αναλογικές ως προς το παρακάτω υπόδειγμα: 

 
9.2 Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυμεί ο πελάτης και δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, θα πρέπει 

να επικοινωνεί με το Τμήμα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ. Το εν λόγω σήμα το προμηθεύονται οι πελάτες από 

την ιστοσελίδα του Φορέα και αν αυτό δεν είναι δυνατό, το σήμα αποστέλλεται ταχυδρομικά σε ηλεκτρονική 

μορφή (e-mail ή cd). 

 
9.3 Ο πελάτης δεσμεύεται να διακόψει άμεσα τη χρήση του πιστοποιητικού προϊόντος όταν λήξει ο χρόνος 

ισχύος του ή μετά από αιτιολογημένη απαίτηση του Φορέα. 

 
 

10 Διατήρηση της Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. 

 
10.1 Η εγγραφή του παραγωγού/ομάδας παραγωγών και των προτεινόμενων προϊόντων για τα σχετικά πεδία 

πρέπει να επαληθεύονται ξανά ετησίως με το ΟΞΥΓΟΝΟ πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. 

Διαφορετικά η κατάσταση προϊόντος θα αλλάζει από ‘Πιστοποιημένο’ σε ‘Πιστοποιημένο μη-ανανεωμένο ή 

επανεγγραφόμενο’ 

 
 

11 Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων  

 
11.1 Ο συμβεβλημένος παραγωγός/ομάδα παραγωγών έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις όπως  

• Να εφαρμόζει και να τηρεί τις απαιτήσεις όλων των σχετιζόμενων κανονισμών κατά GLOBALG.A.P. όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

• Να τηρεί και να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

• Να τηρεί τους όρους της συναφθείσας σύμβασης. 
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• Δε δύναται να εγγράψει το ίδιο προϊόν με διαφορετικούς ΦΠ εγκεκριμένους από το GLOBALG.A.P. 

• Δε δύναται να εγγράψει τις ίδιες περιοχές εκμετάλλευσης σε περισσότερους από έναν ΦΠ εγκεκριμένους 

από το GLOBALG.A.P. 

• Δε δύναται να εγγράψει το ίδιο προϊόν με διαφορετικές επιλογές πιστοποίησης. 

• Να ενημερώνει το ΟΞΥΓΟΝΟ για τα αποτελέσματα ελέγχων άλλων αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο των 

προϊόντων. 

• Να κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στο ΟΞΥΓΟΝΟ για οποιαδήποτε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης που έχουν επίδραση στην πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P. 

• Να γνωστοποιούν τα ενημερωμένα αρχεία στο ΟΞΥΓΟΝΟ, όπως αλλαγές στην εκμετάλλευση ή στην 

περιοχή της καλλιέργειας και ενσωμάτωση/απομάκρυνση μελών στην/από την ομάδα παραγωγών 

• Να παρέχει στο ΟΞΥΓΟΝΟ οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία για την επιθεώρηση και πρόσβαση 

σε όλα τα μέρη της μονάδας και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και στους λογαριασμούς και στα σχετικά 

αποδεικτικά έγγραφα.  

• Να παρευρίσκεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 

στην επιχείρηση. 

• Να συνυπογράφει τα πρακτικά ελέγχου. Η άρνηση συνυπογράφης των εντύπων του ΟΞΥΓΟΝΟ θεωρείται 

ως άρνηση ελέγχου. 

• Να μη χρησιμοποιεί κατά τρόπο μη νόμιμο ή παραπλανητικό τα πιστοποιητικά που του χορηγεί το 

ΟΞΥΓΟΝΟ, με τα οποία βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κατά 

GLOBALG.A.P. όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην περίπτωση δε, που ο ανωτέρω τρόπος χρήσης των 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσφήμιση του ΟΞΥΓΟΝΟ, ο 

επιχειρηματίας θα υποπίπτει σε κυρώσεις. 

• Να διατηρεί και να θέτει στη διάθεσή του ΟΞΥΓΟΝΟ οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό παράγει ο ίδιος, με 

αναφορά στο ΟΞΥΓΟΝΟ και τη σχετική πιστοποίηση. Αν το ΟΞΥΓΟΝΟ διαπιστώσει αντιρρήσεις σχετικά με 

τον τρόπο που αναφέρεται είτε σε αυτόν είτε στην πιστοποίηση του προϊόντος, ο επιχειρηματίας οφείλει να 

συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του ΟΞΥΓΟΝΟ. 

• Να τηρεί αρχεία για τα παράπονα και τις καταγγελίες που δέχεται, καθώς επίσης και για τα μέτρα που 

λαμβάνονται και οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σχετικά με τα πιστοποιημένα 

προϊόντα που αφορούν οι καταγγελίες και τα παράπονα. 

• Να διακόπτει σε περίπτωση ανάκλησης των πιστοποιητικών τόσο τη χρήση του σήματος πιστοποίησης όσο 

και του διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά και επιστρέφει όλα τα 

πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποίησης στο ΟΞΥΓΟΝΟ. 

• Να κάνει ισχυρισμούς σχετικά με την πιστοποίηση σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης και 

να παρέχει αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησης σε άλλους, τα έγγραφα που πρέπει να αναπαραχθούν 

στο σύνολό τους, ή όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. 

• Να καταβάλει ετησίως το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

• Εάν έχει ήδη εγγραφεί στο GLOBALG.A.P. θα πρέπει να κοινοποιήσει στο ΟΞΥΓΟΝΟ τον αριθμό GGN που 

του χορήγησε τo GLOBALG.A.P. Η µη ενημέρωση του ΟΞΥΓΟΝΟ για τον προηγούμενο αριθµό εγγραφής 

επιφέρει οικονοµικό πρόστιµο στον πελάτη των 100€ αν πρόκειται για την Επιλογή 1 ή 500€ αν πρόκειται για 

την Επιλογή 2. 

• Να κάνει µία επίσηµη δήλωση προς τον ΦΠ κατά την εγγραφή του, όπου να δηλώνει σε ποια(ες) χώρα(ες) 

σκοπεύει να διαθέσει την εγγεγραμμένη κατά GLOBALG.A.P. παραγωγή.  

• Εάν δεν πραγματοποιείται χειρισµός παραγωγής, όπως και εάν δε γίνεται συγκομιδή προϊόντος, θα πρέπει 

να το δηλώσει επίσηµα στο ΟΞΥΓΟΝΟ. 

• Να έχει την ευθύνη για κάθε υπεργολάβο που προσλαμβάνει, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται µε τα 

σχετικά Σηµεία Ελέγχου της GLOBALG.A.P.. 
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• Να συμφωνεί ως προς το επίπεδο κοινοποίησης των στοιχείων του στη βάση δεδομένων GLOBALG.A.P.  

και δηλώνει εφόσον επιθυµεί συγκεκριμένους χρήστες της βάσης δεδομένων στους οποίους θέλει να παρέχει 

πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα.  

• Να ενημερώσει το ΟΞΥΓΟΝΟ σχετικά με την αίτησή του για παράλληλη παραγωγή (ΠΠ) ή παράλληλη 

ιδιοκτησία (ΠΙ) κατά τη διαδικασία διεργασία εγγραφής του. 

 

 
12 Δικαιώματα των συμβαλλόμενων παραγωγών/ομάδας παραγωγών  

 
12.1 Ο συμβεβλημένος παραγωγός/ομάδα παραγωγών έχει το δικαίωμα να:  

• εγγράψει διαφορετικά προϊόντα με διαφορετικούς φορείς πιστοποίησης ή/και διαφορετικές επιλογές 

πιστοποίησης. 

• ζητήσει αιτιολογημένα, έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης έκτακτου επιτόπιου 

ελέγχου, την αλλαγή της προκαθορισμένης ημερομηνίας. Το ΟΞΥΓΟΝΟ θέτει εκ νέου μια νέα ημερομηνία 

ενημερώνοντας τον παραγωγό 48 ώρες πιο πριν. Σε περίπτωση που ο πελάτης δε δύναται να παραβρεθεί ο 

ίδιος ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και ο έλεγχος δεν πραγματοποιηθεί, τότε το προϊόν τίθεται 

σε διαθεσιμότητα. 

• ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάσταση του ελεγκτή/επιθεωρητή του ΟΞΥΓΟΝΟ, εφόσον συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι, στοιχειοθετώντας το σχετικό αίτημα του με εύλογα επιχειρήματα, με βάση τις αρχές της 

επιθεώρησης που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, τη δέουσα επαγγελματική μέριμνα, την ανεξαρτησία 

και την προσέγγιση με βάση τις αντικειμενικές αποδείξεις. Τα εύλογα αυτά επιχειρήματα περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, τις περιπτώσεις όπου παρατηρείται σύγκρουση συμφερόντων (όπως όταν κάποιο μέλος της 

ομάδας επιθεώρησης υπήρξε στο παρελθόν εργαζόμενος του επιθεωρούμενου ή παρείχε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες), καθώς και σε περιπτώσεις προτεραίας κακής συμπεριφοράς. Το αίτημα αυτό, πρέπει να 

υποβληθεί πριν την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου ή κατά τη διαδικασία καθορισμού της 

ημερομηνίας πραγματοποίησης του, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου. 

• καταγράφει τις επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σ’ όλα τα έντυπα του ΟΞΥΓΟΝΟ που συνυπογράφει και σε 

περίπτωση αμφισβήτησης να καταθέσει ένσταση. Σε περίπτωση που το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν ανταποκριθεί τότε ο 

πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στη γραμματεία του GLOBALG.A.P. χρησιμοποιώντας το έντυπο και τις 

διαδικασίες παραπόνων της GLOBALG.A.P., τα οποία δίδονται στον ενδιαφερόμενο όταν τα ζητήσει.  

• αλλάξει φορέα πιστοποίησης ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται από τους κανονισμούς, είτε 

εθελοντικά είτε αν προκύψει κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός πάψει να είναι αποδεκτός από το 

GLOBALG.A.P. (π.χ. λόγω επιβολής κυρώσεων, χρεοκοπίας ή άλλου λόγου).  

• ζητήσει ακύρωση του συμβολαίου που έχει με το ΦΠ (εκτός εάν εκκρεμεί κύρωση από τον έναν ΦΠ) και είναι 

υποχρεωμένος να το κάνει όταν αλλάζει ΦΠ. Αυτό δε θα επιτρέψει στον παραγωγό/ομάδα παραγωγών να 

αποφύγει να πληρώσει την εγγραφή και άλλα έξοδα που οφείλονται στον  εξερχόμενο ΦΠ. 

• φύγει και να εγγραφεί σε µία άλλη µε οποιοδήποτε από τα προϊόντα τους αρκεί να µην υπάρχουν κυρώσεις 

από την οµάδα παραγωγών που εγκαταλείπουν προς τους παραγωγούς που φεύγουν ή από το Φορέα 

Πιστοποίησης προς τους παραγωγούς 

• παρίσταται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης σύμβουλος, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και 

σχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής. Ο σύμβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα 

παρέμβασης στη διαδικασία της επιθεώρησης. 

• ζητήσει να μη συμπεριληφθεί στην πιστοποίηση το στάδιο της συγκομιδής, εφόσον ο παραγωγός στην 

αίτησή του προς το ΟΞΥΓΟΝΟ δηλώσει ότι κατά τη συγκομιδή το προς πιστοποίηση προϊόν δε συνεχίζει να 

βρίσκεται στην κατοχή του, με λεπτομερή αιτιολογία 

• ζητήσει εθελοντικά από το ΟΞΥΓΟΝΟ τη διαθεσιμότητα για ένα ή ακόμη και για όλα τα προϊόντα του 
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που περιέχονται στο πιστοποιητικό. Αυτό µπορεί να συµβεί αν ο παραγωγός/ομάδα παραγωγών 

αντιμετωπίζει δυσκολίες να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου και χρειάζεται χρόνο για να 

άρει τις µη τηρήσεις. Η διαθεσιμότητα δε μεταβάλλει την ημερομηνία ανανέωσης του πιστοποιητικού και 

δεν απαλλάσσει τον πελάτη από το κόστος εγγραφής ή τυχόν άλλα κόστη. Η κατάσταση πιστοποίησης 

του πελάτη στη βάση δεδομένων της GLOBALG.A.P. αλλάζει και γίνεται «αυτό-δηλούμενη 

διαθεσιμότητα»  

 

 

13 Υποχρεώσεις – Ευθύνες του ΟΞΥΓΟΝΟ 

  
13.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

• Τηρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις του GLOBALG.A.P. 

• Τηρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

• Τηρεί τους όρους της συναφθείσας σύμβασης. 

• Παρέχει απόδειξη εγγραφής μέσα σε 28 ημερολογιακές ημέρες. 

• Επιβεβαιώνει την πρώτη πιστοποίηση μέσα σε διάρκεια 28 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση 

της επιθεώρησης ή το κλείσιμο των μη τηρήσεων, 

• Διενεργεί όλες τις απαραίτητες επιθεωρήσεις για τη χορήγηση και διατήρηση της ισχύος του πιστοποιητικού 

(με τρόπο αντικειμενικό, αμερόληπτο και εχέμυθο), στις οποίες προσδιορίζονται οι ελλείψεις και τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν. Η έκθεση υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.  

• Οι επιθεωρητές του κατέχουν κατάλληλη επιστημονική μόρφωση, εμπειρία και εξειδίκευση, ελέγχονται, 

αξιολογούνται και εκπαιδεύονται από τον Φορέα καθώς και δίδεται η απαραίτητη καθοδήγηση. 

• Εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης στην ερμηνεία των απαιτήσεων των κανονισμών. 

• Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη χρήση της επισήμανσης του GLOBALG.A.P.. Σε περίπτωση 

λανθασμένης χρήσης ή λανθασμένης επισήμανσης πιστοποιημένου προϊόντος, το ΟΞΥΓΟΝΟ οφείλει να 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα (ανάκληση πιστοποιητικού, δημοσίευση παράβασης κτλ.) 

• Οφείλει να δημοσιοποιεί τα δεδομένα του παραγωγού ή της ομάδας παραγωγών όπως περιγράφεται στο 

έγγραφο «Χρήση Δεδομένων GLOBALG.A.P.» και να κρατά ενημερωμένη αναλόγως τη Βάση Δεδομένων 

GLOBALG.A.P.  

• Σε περίπτωση που ο πελάτης τεκμηριώσει παράπονα για την αντικειμενικότητα συγκεκριμένης επιθεώρησης, 

προβαίνει σε νέα επιθεώρηση με έξοδα του πελάτη και διαφορετική σύνθεση ομάδας επιθεώρησης. Στην 

περίπτωση δικαίωσης του πελάτη ο Φορέας αναλαμβάνει τα έξοδα της επιθεώρησης. 

• Όλα τα παράπονα ή ενστάσεις κατά του ΟΞΥΓΟΝΟ θα ακολουθούν τις διαδικασίες παραπόνων και 

ενστάσεων που το ΟΞΥΓΟΝΟ διαθέτει και έχει γνωστοποιήσει σε όλους τους πελάτες του.  

• Λειτουργεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των αποφάσεων 

του. 

• Ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή και τη λειτουργία του Φορέα όπως 

για παράδειγμα τροποποίηση στο οργανόγραμμα, αλλαγή έδρας, στοιχεία επικοινωνίας κ.τ.λ. 

• Ενημερώνει την επιθεωρούμενη επιχείρηση για την ημερομηνία, το πρόγραμμα και τη σύνθεση της ομάδας 

στις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις. 

• Επιβάλει κυρώσεις στους συμβεβλημένους παραγωγούς/ομάδες παραγωγών στις περιπτώσεις που δεν 

εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των κανονισμών.  

• Διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης σε περίπτωση μη καταβολής των οικονομικών 

υποχρεώσεων του παραγωγού/ομάδας παραγωγών. 
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13.2 Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από 

ελαττωματικά προϊόντα της πιστοποιημένης επιχείρησης. 

 
 

14 Κατάλογος Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και Προϊόντων 

 
14.1 Το ΟΞΥΓΟΝΟ τηρεί ενήμερο κατάλογο πιστοποιημένων επιχειρήσεων και προϊόντων, με αναφορά στο 

αντικείμενο πιστοποίησης και τις ημερομηνίες έκδοσης και ανανέωσης του κάθε πιστοποιητικού. Ο εν λόγω 

κατάλογος είναι προσβάσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο.  

 
 

15 Ενστάσεις και Προσφυγές 

 
17.1 Δικαίωμα ένστασης κατά ενέργειας εντεταλμένου οργάνου του ΟΞΥΓΟΝΟ ή προσφυγής κατά απόφασης 

οργάνου του Φορέα, έχουν οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται από το ΟΞΥΓΟΝΟ καθώς και τρίτα μέρη που 

έχουν έννομο συμφέρον. 

15.2 Κατά των αποφάσεων του ΟΞΥΓΟΝΟ για θέματα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δύναται να 

προσφύγει στο Φορέα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.  

 
15.3 Η ένσταση/προσφυγή σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη ως προς τους λόγους 

υποβολής της. Υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά-τεκμήρια στο ΟΞΥΓΟΝΟ το οποίο διατηρεί το 

δικαίωμα, μη αποδοχής της ένστασης σε περίπτωση μη επαρκούς τεκμηρίωσης. Η υποβολή και αποδοχή 

ένστασης προϋποθέτει την καταβολή ποσού που έχει καθοριστεί στον τιμοκατάλογο του ΟΞΥΓΟΝΟ. Ο 

ενιστάμενος ενημερώνεται γραπτώς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την αποδοχή ή μη της ένστασης με 

αιτιολογημένη απόφαση. 

 
15.4 Τις περιπτώσεις ενστάσεων/προσφυγών εξετάζει το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και 

επίλυσης Διαφορών. Δύναται επίσης να προσκαλούνται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί 

τεχνικών θεμάτων εξωτερικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες των οποίων εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από 

την υπό εξέταση ένσταση. Ο προσφεύγων/ενιστάμενος ενημερώνεται σχετικά με το μέλος που αποτελεί το 

Όργανο εξέτασης Ενστάσεων Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών και θα εξετάσει την ένσταση και διατηρεί το 

δικαίωμα της τεκμηριωμένης αίτησης για την αντικατάστασή του, στοιχειοθετώντας το σχετικό αίτημα του με 

εύλογα επιχειρήματα. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το μέλος αντικαθίσταται. 

 

15.5 Η ένσταση/προσφυγή εξετάζεται το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά την αποδοχή της. 

 
15.6 Ο προσφεύγων/ενιστάμενος ενημερώνεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν τη συνεδρίαση, για την ημερομηνία εξέτασης της ένστασης του και εφόσον επιθυμεί να παραστεί και να 

συμμετάσχει στην διαδικασία, οφείλει να το δηλώσει εκ των προτέρων, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν 

τη συνεδρίαση, διαφορετικά δε δικαιούται να συμμετάσχει στη διαδικασία εξέτασης. Η τελική απόφαση εκδίδεται 

το μέγιστο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της υποβολής της ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, το Όργανο 

εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών όποτε κρίνει  σκόπιμο, δύναται να καλέσει τον 

συμβαλλόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή οποιοδήποτε άλλον τρίτο εμπλεκόμενο, ν’ αναπτύξει τις 

απόψεις του και να προσκομίσει πιθανά περαιτέρω στοιχεία.  

 
15.7 Οι αποφάσεις του Οργάνου εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών είναι 

τεκμηριωμένες και ενημερώνεται εγγράφως ο προσφεύγων καθώς και κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο μέλος εντός 
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πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους. Σε περίπτωση δικαίωσης του πελάτη τα έξοδα καλύπτονται από το 

ΟΞΥΓΟΝΟ και το χρηματικό ποσό επιστρέφεται στον πελάτη. 

 
15.8 Μέχρι την έκδοση αυτής ισχύει η προηγούμενη απόφαση του ΟΞΥΓΟΝΟ.\ 

 

 

16 GLOBALG.A.P. + Add-on GRASP 

 

16.1 Επιλογές Πιστοποίησης 

 

Οποιοσδήποτε παραγωγός πρωτογενών προϊόντων, του οποίου οι διαδικασίες παραγωγής πιστοποιούνται 

κατά GLOBALG.A.P. μπορεί να κάνει αίτηση για μία αξιολόγηση GRASP. To GRASP δε μπορεί να είναι μία 

ανεξάρτητη πιστοποίηση, καθώς βασίζεται και συμπληρώνει το κεφάλαιο Υγεία Εργατών, Ασφάλεια και 

Ευημερία των προτύπων πρωτογενούς παραγωγής της GLOBALG.A.P.. 

 

Οι αιτούντες μπορούν να κάνουν αίτηση για αξιολόγηση GRASP επιλέγοντας μία από τις δύο επιλογές 

(μεμονωμένος παραγωγός ή ομάδα παραγωγών).  

 

Τα σημεία ελέγχου GRASP δεν εφαρμόζονται, αν ο παραγωγός δεν έχει υπαλλήλους (π.χ. μία οικογενειακή 

επιχείρηση με βασικά μέλη της οικογένειας, κανέναν υπάλληλο οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους). Βασικά 

μέλη της οικογένειας είναι οι συγγενείς κοντινού βαθμού συγγένειας με τον παραγωγό και ζουν στο ίδιο σπιτικό 

με τον παραγωγό. Περιλαμβάνει τους γονείς, τους συζύγους, τα αδέρφια και τα παιδιά αλλά δεν περιλαμβάνει 

τους θείους, τα ξαδέλφια ή άλλους συγγενείς. 

 

 

16.2  Διαδικασία Εγγραφής 

 

Ο αιτών θα εγγράφεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ ειδικά για το σχετικό πεδίο σε συνδυασμό με το GRASP, π.χ. 

σοδειές, λουλούδια, ζωοτροφεία, υδατοκαλλιέργεια κ.τ.λ. 

 

Ο Αριθμός GLOBALG.A.P. (GGN) ή GLN πρέπει να κοινοποιείται στον το ΟΞΥΓΟΝΟ κατά την εγγραφή. Η µη 

ενημέρωση του ΟΞΥΓΟΝΟ για τον προηγούμενο αριθμό εγγραφής επιφέρει οικονομικό πρόστιμο στον πελάτη 

των 100€ αν πρόκειται για την Επιλογή 1 ή 500€ αν πρόκειται για την Επιλογή 2. 

 

Με την εγγραφή, ο αιτών συμφωνεί να συμμορφώνεται: 

➢ Με τις απαιτήσεις πιστοποίησης κάθε στιγμή 

➢ Με την υποχρέωση καταβολής των εισφορών που ισχύουν και που έχουν καθορισθεί από το GLOBAL 

G.A.P. και το ΟΞΥΓΟΝΟ. 

➢ Με την υποχρέωση για επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση των δεδομένων  

➢ Με τους όρους και προϋποθέσεις του Συμφωνητικού Παραχώρησης Άδειας και Πιστοποίησης 

 

Εμπιστευτικότητα, χρήση δεδομένων και κοινοποίηση δεδομένων: 

I. Κατά τη διάρκεια εγγραφής, οι αιτούντες δίνουν γραπτή άδεια στο GLOBALG.A.P. και στο ΟΞΥΓΟΝΟ να 

χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα εγγραφής για τις εσωτερικές τους διαδικασίες  

II. (Όλα τα δεδομένα στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. είναι διαθέσιμα στο GLOBALG.A.P. και στο 

ΟΞΥΓΟΝΟ, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές διαδικασίες. 
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III. το ΟΞΥΓΟΝΟ δε θα κοινοποιήσει κανένα δεδομένο σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του 

αιτούντος. 

IV. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης GRASP είναι ορατά μόνο στους χρήστες της βάσης δεδομένων που 

έχουν αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για τους Παρατηρητές GRASP και που έχουν εγγραφεί 

για δικαιώματα χρήστη (Παρατηρητής GRASP).  

 
Τα παρακάτω δεδομένα είναι διαθέσιμα στους Παρατηρητές GRASP: Επωνυμία εταιρίας και διεύθυνση, 

GGN/GLN, αριθ. Εγγραφής ΟΞΥΓΟΝΟ, έκδοση GRASP, επιλογή, ΦΠ, κατάσταση και επίπεδο συμμόρφωσης 

GRASP, αριθμός παραγωγών (σε περίπτωση Επιλογής 2), αριθμός υπαλλήλων και λίστα σημείων ελέγχου 

GRASP με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης.  

 

Ο αιτών μπορεί να εγγραφεί για την αξιολόγηση GRASP με έναν διαφορετικό ΦΠ από αυτόν που χορήγησε την 

πιστοποίηση IFA. 

 

16.3  Αποδοχή αίτησης και Εγγραφή στη Βάση Δεδομένων 

 

Για να γίνει αποδεκτή η εγγραφή, οι αιτούντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

➢ Υποβολή της σχετικής αίτησης στο ΟΞΥΓΟΝΟ, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Οι αιτούντες θα έχουν επίσημα συμφωνήσει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 

υποδεικνύονται παραπάνω. 

➢ Υπογραφή αποδοχής της Συμφωνητικού Παραχώρησης Άδειας και Πιστοποίησης με το ΟΞΥΓΟΝΟ  

➢ Πληρωμή του τέλους εγγραφής για GRASP, όπως καθορίζεται στον τρέχοντα πίνακα τελών 

GLOBALG.A.P. 

➢ Η διαδικασία εγγραφής και αποδοχής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν διεξαχθεί η αξιολόγηση. 

 

Το πρώτο βήμα για τη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. είναι η εγγραφή του GRASP Add-on. 

 

Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή του ισχύοντος αυτήν τη στιγμή σχήματος GRASP Add-on, την εγγραφή και την 

αποδοχή του GRASP «προϊόντος» και την εγγραφή του αριθμού εργαζομένων της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή 

θα πρέπει να ολοκληρώνεται στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. για μεμονωμένους παραγωγούς Επιλογής 

1, για ομάδες παραγωγών Επιλογής 2 και για κάθε συμμετέχον μέλος ομάδας παραγωγών Επιλογής 2. 

 

 

16.4 Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

16.4..1. Αυτοαξιολόγηση 

 

α) Για παραγωγούς Επιλογής 1, η αυτοαξιολόγηση GRASP πριν την αξιολόγηση το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι 

υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης GRASP από το ΟΞΥΓΟΝΟ, οι αξιολογητές GRASP θα πρέπει 

να ελέγχουν εάν έχει διενεργηθεί η αυτοαξιολόγηση. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί Επιλογής 1 χωρίς ΣΔΠ θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν τη λίστα Σημείων Ελέγχου GRASP Επιλογής 1 και να τηρούν τους κανόνες που 

υποδεικνύονται στην έγκυρη έκδοση των Γενικών Κανονισμών ΟΔΦ Μέρος Ι. Εάν δεν έχει διενεργηθεί 

αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα πρέπει να 

προγραμματιστεί εκ νέου. Οι παραγωγοί Επιλογής 1 στους οποίους εφαρμόζεται ΣΔΠ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη λίστα Σημείων Ελέγχου GRASP Επιλογής 2. 
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β) Για ομάδες παραγωγών σύμφωνα με την επιλογή 2, η GRASP απαιτεί τουλάχιστον μία εσωτερική 

επιθεώρηση ανά έτος για κάθε εγγεγραμμένο παραγωγό GRASP εντός της ομάδας παραγωγών. Μία 

αυτοαξιολόγηση GRASP για κάθε μέλος της ομάδας απαιτείται μόνο αν είναι εσωτερική απαίτηση από την 

ομάδα, αλλά δεν είναι προϋπόθεση GRASP. 

 

Οι ομάδες παραγωγών Επιλογής 2 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λίστα ελέγχου της Επιλογής 1 για κάθε 

μέλος της ομάδας παραγωγών και για κάθε μονάδα διαχείρισης προϊόντος. Τα αποτελέσματα θα βρίσκονται σε 

περίληψη στο τέλος. Οι ομάδες παραγωγής της Επιλογής 2 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη λίστα 

ελέγχου GRASP που παρέχεται στην ιστοσελίδα GLOBALG.A.P. 

 

16.4.2 Αξιολόγηση ΟΞΥΓΟΝΟ 

 

α) Η αξιολόγηση GRASP θα διεξάγεται μαζί με την επιθεώρηση του GLOBALG.A.P. 

β) Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται από επιθεωρητές/ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις. 

γ) Το ΟΞΥΓΟΝΟ επιθεωρεί πάντα τον πλήρη κατάλογο σημείων ελέγχου για το GRASP Add-on. 

 

Επιλογή 1 - Μεμονωμένος Παραγωγός (με/χωρίς ΣΔΠ) 

α) Ο παραγωγός λαμβάνει μία ετήσια αξιολόγηση. 

 

β) η αξιολόγηση GRASP θα πρέπει να διεξάγεται μαζί με την επιθεώρηση/τον έλεγχο GLOBALG.A.P. 

 

γ) πολλαπλές τοποθεσίες με ΣΔΠ θα πρέπει να εφαρμόζουν GRASP σε όλες τις εγκαταστάσεις και στην 

κεντρική ΜΔΠ. Κατά τον εσωτερικό έλεγχο, κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να αξιολογείται.  

Το ΟΞΥΓΟΝΟ αξιολογεί ένα δείγμα (τετραγωνική ρίζα) των εγκαταστάσεων και της κεντρικής ΜΔΠ. Η  τελική 

αναφορά GRASP συνδυάζει τα αποτελέσματα και τις σημειώσεις της αξιολόγησης όλων των εγκαταστάσεων και 

ΜΔΠ στις οποίες έχει γίνει επίσκεψη, καταγράφοντας οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ των εγκαταστάσεων. 

 

δ) Οι παραγωγοί που δεν έχουν εργαζόμενους πρέπει να δηλώσουν σε μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι όλα 

τα σημεία ελέγχου GRASP εφαρμόσιμα. Μία φυσική εξωτερική αξιολόγηση από Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν απαιτείται. 

Ωστόσο, ο η λίστα Σημείων Ελέγχου GRASP θα πρέπει ακόμη να συμπληρωθεί με όλα τα μη εφαρμόσιμα 

σημεία στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. 

 

Αν προστεθούν νέες τοποθεσίες όπου έχει προσληφθεί τουλάχιστον ένας εργαζόμενος κατά τους 12 μήνες της 

διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης, τότε απαιτείται αξιολόγηση GRASP της νέας τοποθεσίας.  

 

 

Επιλογή 2 - Ομάδα Παραγωγών 

Μόνο πιστοποιημένες ομάδες παραγωγών GLOBALG.A.P. Επιλογής 2 μπορούν να αξιολογούνται για GRASP 

σαν μία ομάδα. Η ομάδα παραγωγών αξιολογείται σύμφωνα με τη λίστα ελέγχου GRASP Επιλογής 2. 

 

α) Τουλάχιστον ένας εσωτερικός έλεγχος ανά έτος για κάθε εγγεγραμμένο παραγωγό εντός της ομάδας 

παραγωγών πρέπει να διεξάγεται από επιθεωρητές ομάδων παραγωγών με κατάλληλα προσόντα. Τα 

αποτελέσματα των εσωτερικών αξιολογήσεων πρέπει να διατηρούνται και να συνοψίζονται στην εσωτερική 

λίστα Σημείων Ελέγχου GRASP για Ομάδες Παραγωγών. Στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P., κάθε 

εσωτερικά αξιολογημένο μέλος της ομάδας παραγωγών (Επιλογή 2) θα πρέπει να γίνεται δεκτό. 
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β) Η ετήσια εξωτερική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί από το ΟΞΥΓΟΝΟ ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το ΣΔΠ 

λειτουργεί (π.χ. έχουν όλα τα μέλη της ομάδας αξιολογηθεί εσωτερικά;) και διεξάγει μία εξωτερική αξιολόγηση σε 

ένα δείγμα (τετραγωνική ρίζα) των μελών παραγωγών που είναι εγγεγραμμένα για GRASP. Ο 

ελεγκτής/επιθεωρητής θα αξιολογήσει το επίπεδο της εφαρμογής του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας, όπως περιγράφεται στο σημείο ελέγχου ΣΔΠ στα checklists GRASP και ελέγχουν την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων εσωτερικής επιθεώρησης.  

 

γ) το ΟΞΥΓΟΝΟ δεν επιθεωρεί όλους τους παραγωγούς της ομάδας παραγωγών, αλλά την τετραγωνική ρίζα. 

Δεν είναι ευθύνη του ΟΞΥΓΟΝΟ να καθορίζει τη συμμόρφωση κάθε παραγωγού (την ευθύνη αυτήν τη φέρει ο 

αιτών). το ΟΞΥΓΟΝΟ πρέπει να αξιολογήσει αν οι εσωτερικοί έλεγχοι του αιτούντος είναι κατάλληλοι. 

 

δ) Δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση μόνο των μονάδων διαχείρισης προϊόντων ή της παραγωγής της ομάδας 

παραγωγών. Εάν απαιτείται η αξιολόγηση της παραγωγής της ομάδας (δηλαδή για τα ίδια προϊόντα που 

καλλιεργούν τα μέλη της ομάδας παραγωγών), θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση της ομάδας. 

 

ε) Αν νέα μέλη από την ομάδα παραγωγών υποβάλουν αίτηση για GRASP κατά τους 12 μήνες της διάρκειας 

ισχύος της πιστοποίησης, ισχύει η εξής αρχή:  

απαιτείται έλεγχος της ΣΔΠ αν 

• τα νέα μέλη (τα οποία έχουν επίσης εργαζομένους) είναι περισσότερα από το 10% των μελών που 

έχουν ήδη αξιολογηθεί βάσει GRASP και/ή 

• περισσότεροι από το 10% των υφιστάμενων παραγωγών GRASP (οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερα 

εργαζομένους) απασχολούν συμβασιούχους εργαζόμενους. 

 

στ) Παραγωγοί χωρίς εργαζόμενους που είναι μέρος μίας ομάδας παραγωγών, θα πρέπει να περιληφθούν στο 

εσωτερικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ομάδας για να διαβεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που ο 

παραγωγός απασχολήσει κάποιον, θα εφαρμόσει GRASP. Αγροκτήματα χωρίς εργαζόμενους θα είναι μέρος 

του δείγματος κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων των παραγωγών Επιλογής 2. Η σύσταση του δείγματος θα 

αντικατοπτρίζει το ποσοστό των οικογενειακών αγροκτημάτων στην ομάδα. 

 

ζ) Αν η εξωτερική αξιολόγηση του δείγματος μελών της ομάδας παραγωγών εμφανίζει μεγάλες διαφορές 

ανάμεσα στα αποτελέσματα της εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης, θα πρέπει να αναφερθεί στα Σχόλια 

της λίστας Ελέγχου GRASP ανά σχετικό σημείο ελέγχου. Μεγάλες διαφορές μπορεί να υποδεικνύουν ότι 

υπάρχει σημαντικό σφάλμα στα εσωτερικά αποτελέσματα επιθεώρησης. 

 

Στη λίστα Ελέγχου GRASP μόνο τα αποτελέσματα των εξωτερικά αξιολογημένων μελών αποστέλλονται από το 

ΟΞΥΓΟΝΟ. 

 

η) Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών, οι εγκαταστάσεις και οι μονάδες που υπόκεινται σε πιστοποίηση IFA 

θα πρέπει να εγγράφονται για το GRASP και θα λαμβάνονται υπόψη για τη δειγματοληψία στην αξιολόγηση 

GRASP. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση από το ΟΞΥΓΟΝΟ θα περιλαμβάνει το ΣΔΠ, την τετραγωνική ρίζα του 

αριθμού των ΜΔΠ στην περίπτωση του FV, καθώς και το ελάχιστο δείγμα της τετραγωνικής ρίζας όλων των 

αποδεκτών μελών της ομάδας παραγωγών. Το δείγμα θα πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο που επιλέχθηκε για 

την επιθεώρηση IFA.  

 

Το GRASP μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ολόκληρη την παραγωγή της εγγεγραμμένης εταιρείας στο 

GLOBALG.A.P., συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής της ομάδας παραγωγών. Η παραγωγή της ομάδας δεν 
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μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά, αλλά θα πρέπει να υπολογίζεται ως πρόσθετο μέλος στο δείγμα της 

αξιολόγησης των μελών της ομάδας παραγωγών Επιλογής 2. 

 

Μετά την αρχική αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της επόμενης αξιολόγησης, το μέγεθος του δείγματος μπορεί να 

μοιραστεί μεταξύ της επιτήρησης της IFA και των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης της IFA. Για τη 

διευκόλυνση των συνεντεύξεων των εργατών, ο χρόνος της αξιολόγησης (και η κατανομή μεταξύ των 

επισκέψεων επιτήρησης και της επαναπιστοποίησης) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα των 

εργαζομένων. 

 

 

16.5 Υπεργολάβοι 

 

Κατά τη διάρκεια εγγραφής με το ΟΞΥΓΟΝΟ, ο παραγωγός θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με τις 

δραστηριότητες που έχουν δοθεί σε υπεργολαβία. Ο παραγωγός φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τα 

σημεία ελέγχου που εφαρμόζονται στις εργασίες που γίνονται από τον υπεργολάβο για κάθε εργασία και εποχή 

που έχει συμφωνηθεί. Ο παραγωγός πρέπει να διασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ακολουθεί τις προϋποθέσεις 

GRASP. Αποδείξεις αυτής της συμμόρφωσης πρέπει να παρέχονται από τον παραγωγό, π.χ. υποβολή 

εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας ή άλλα σχετικά έγγραφα. Ο υπεργολάβος πρέπει να αποδεχτεί ότι το 

ΟΞΥΓΟΝΟ επιτρέπεται να επαληθεύει τις αποδείξεις μέσω φυσικής επιθεώρησης, όπου υπάρχει αμφιβολία. 

 

Εργασίες που γίνονται από υπεργολάβους και καλύπτονται από την πιστοποίηση GLOBALG.A.P. θα πρέπει 

επίσης να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση GRASP. 

 

Ως ελάχιστη απαίτηση, οι υπεργολάβοι και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να καταρτίζουν και να υπογράφουν 

μια υπεύθυνη δήλωση GRASP για τις ορθές κοινωνικές πρακτικές. 

 

Η ευθύνη για την πιστοποίηση της παραγωγής εξακολουθεί να έγκειται στην εταιρεία που αιτείται GRASP και σε 

αυτήν ανήκει το προϊόν βάσει της πιστοποιημένης διαδικασίας. 

 

 

16.6 Μονάδα Διαχείρισης Προϊόντος (ΜΔΠ) 

 

Όπου η διαχείριση προϊόντων περιλαμβάνεται κατά την αξιολόγηση του GLOBALG.A.P. η αξιολόγηση του 

GRASP καλύπτει επίσης τη μονάδα διαχείρισης προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της εξωτερικής αξιολόγησης από 

το ΟΞΥΓΟΝΟ, η μονάδα διαχείρισης προϊόντος αξιολογείται επιπρόσθετα για τον μεμονωμένο παραγωγό/ την 

ομάδα παραγωγών.  

 

Στις εσωτερικές αξιολογήσεις, θα πρέπει να αξιολογούνται όλες οι ΜΔΠ.  

 

Στο δείγμα της εξωτερικής αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι ΜΔΠ που διευθύνονται από 

ομάδα παραγωγών. Εάν υπάρχει μόνο μία κεντρική ΜΔΠ, θα πρέπει να επιθεωρείται κάθε χρόνο. Εάν 

υπάρχουν περισσότερες από μία ΜΔΠ, θα πρέπει να επιθεωρείται η τετραγωνική ρίζα του συνολικού αριθμού 

των κεντρικών ΜΔΠ που έχουν εγγραφεί. Εάν η διαχείριση δεν πραγματοποιείται κεντρικά, αλλά στις 

τοποθεσίες παραγωγής κάθε μέλους της ομάδας παραγωγών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτός ο 

παράγοντας κατά τον καθορισμό του δείγματος των μελών της ομάδας παραγωγών που πρόκειται να 

επιθεωρηθεί. Εάν επιλεχθούν, το ΟΞΥΓΟΝΟ θα επιθεωρήσει τόσο τα μέλη της ομάδας παραγωγών όσο και τη 

δική τους ΜΔΠ. 
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16.7. Αποτελέσματα Αξιολόγησης 

 

Το GRASP Add-on περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα συμμόρφωσης που βασίζεται σε ένα σύστημα 

βαθμολόγησης. Το επίπεδο συμμόρφωσης για κάθε σημείο ελέγχου υπολογίζεται από τις απαντήσεις των 

αντίστοιχων σημείων υποελέγχου στη λίστα Ελέγχου GRASP. Η συμμόρφωση με ένα σημείο υποελέγχου 

σημαίνει 100% και η μη συμμόρφωση σημαίνει 0%. Το τελικό επίπεδο συμμόρφωσης υπολογίζεται από τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης για κάθε σημείο ελέγχου - λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εφαρμόσιμα σημεία ελέγχου. 

Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης εμφανίζει ένα επίπεδο συμμόρφωσης GRASP του παραγωγού/της 

ομάδας παραγωγών. 

 

α) Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης GRASP εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. μόνο αν 

υπάρχει μία ισχύουσα πιστοποίηση IFA GLOBALG.A.P.  

 

β) Υπάρχει μία συνολική βαθμολογία 5 επιπέδων για συμμόρφωση για το κάθε σημείο ελέγχου και το τελικό 

επίπεδο συμμόρφωσης για την αξιολόγηση GRASP: 

• Πλήρης συμμόρφωση 

• Χρειάζονται βελτιώσεις 

• Καμία συμμόρφωση, αλλά βήματα έχουν γίνει 

• Καμία συμμόρφωση 

• Δεν εφαρμόζεται 

 

Τα επίπεδα συμμόρφωσης υπολογίζονται με βάση τον πίνακα παρακάτω: 

Αποτέλεσμα αξιολόγησης Επίπεδο Συμμόρφωσης 

από μέχρι  

> 99%     100%                                                       Πλήρης συμμόρφωση 

> 66%     ≤99%                                                     Χρειάζονται βελτιώσεις 

> 32%     ≤66%                                  Καμία συμμόρφωση, αλλά βήματα έχουν γίνει 

0%          ≤32%                                                       Καμία συμμόρφωση 

                                

Το τελικό επίπεδο συμμόρφωσης της αξιολόγησης GRASP «Πλήρης συμμόρφωση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

αν όλα τα εφαρμόσιμα σημεία ελέγχου έχουν σημειωθεί με «Πλήρης συμμόρφωση». 

 

Το τελικό επίπεδο συμμόρφωσης «Χρειάζονται βελτιώσεις» μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν κανένα σημείο 

ελέγχου δε σημειώθηκε ως «Καμία συμμόρφωση, αλλά βήματα έχουν γίνει» ή «Καμία συμμόρφωση». Αν ένα ή 

περισσότερα σημεία συμμόρφωσης σημειώνονται ως «Καμία συμμόρφωση, αλλά βήματα έχουν γίνει» ή «Καμία 

συμμόρφωση», το αποτέλεσμα αξιολόγησης «Χρειάζονται βελτιώσεις» θα υποβιβαστεί αυτόματα στο «Καμία 

συμμόρφωση, αλλά βήματα έχουν γίνει». 

 

Το αποτέλεσμα GRASP της ομάδας παραγωγών υπολογίζεται αυτόματα από την περίληψη των 

αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης και το αποτέλεσμα της λίστας Ελέγχου ΣΔΠ σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

 

Η τελευταία ερώτηση της λίστας ελέγχου στον κατάλογο σημείων ελέγχου Επιλογής 2, η ερώτηση για το  ΣΔΠ, 

μπορεί να είναι μόνο «Πλήρης συμμόρφωση» ή «Καμία συμμόρφωση». Σε περίπτωση «Καμία συμμόρφωση» 

για την ερώτηση ΣΔΠ, το τελικό επίπεδο συμμόρφωσης θα υποβιβάζεται σε «Καμία συμμόρφωση». 
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16.8 Διορθωτικές Ενέργειες  

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν επίσης να αποσταλούν στη Βάση Δεδομένων GLOBLAG.A.P. πριν 

γίνουν οι ενέργειες διόρθωσης - αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις των παραγωγών και/ή τις απαιτήσεις των 

Παρατηρητών GRASP. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης μπορεί να αποστέλλεται τότε ξανά αφού έχει 

κατατεθεί η τεκμηρίωση των ενεργειών διόρθωσης. 

 

Μπορεί να υπάρχουν μη συμμορφώσεις που δε μπορούν να διορθωθούν την ίδια περίοδο παραγωγής, αλλά 

μόνο κατά την επόμενη αξιολόγηση GRASP. Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης GRASP 

αποστέλλεται με τις μη συμμορφώσεις και τα σχετικά σχόλια που εξηγούν την κατάσταση. 

 

Αν απαιτούνται ενέργειες διόρθωσης και η ενέργεια διόρθωσης μπορεί να διεξαχθεί, η χρονική περίοδος  

ολοκλήρωσής είναι ίδια με αυτή που καθορίζεται όπως στους Γενικούς Κανονισμούς GLOBALG.A.P. - όπως 

περιγράφεται παρακάτω. Η αναφορά αξιολόγησης θα πρέπει να αποστέλλεται μετά το πέρας της προθεσμίας 

για διορθωτικές ενέργειες, ανεξαρτήτως εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι διορθωτικές ενέργειες. 

 

α) Αρχική Αξιολόγηση GRASP 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο παραγωγός έχει τρεις μήνες (ή λιγότερο, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ 

παραγωγού και του ΟΞΥΓΟΝΟ) από την ημερομηνία της αξιολόγησης για την ολοκλήρωση των διορθώσεων, 

το ΟΞΥΓΟΝΟ θα αποστείλει τη λίστα Ελέγχου GRASP εντός 28 ημερολογιακών ημερών μετά το κλείσιμο των 

μη συμμορφώσεων που εκκρεμούσαν. 

 

β) Επόμενη Αξιολόγηση GRASP 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο παραγωγός έχει 28 μέρες (ή λιγότερο, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ 

παραγωγού και του ΟΞΥΓΟΝΟ) από την ημερομηνία της αξιολόγησης για να διεξάγει ενέργειες πριν τα τελικά 

αποτελέσματα αξιολόγησης σταλθούν στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. 

 

Μόλις οι μη συμμορφώσεις έχουν διορθωθεί, η διορθωμένη λίστα Σημείων Ελέγχου GRASP θα πρέπει να 

αποσταλεί στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. Το ΟΞΥΓΟΝΟ θα αποστείλει τον λίστα Σημείων Ελέγχου 

GRASP εντός μέχρι 28 ημερολογιακών ημερών μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων των μη 

συμμορφώσεων που εκκρεμούσαν. 

 

Αν οι μη συμμορφώσεις δε διορθωθούν, η λίστα Σημείων Ελέγχου GRASP με όλες τις μη συμμορφώσεις, τις 

ενέργειες διόρθωσης που εκκρεμούν και τα ανάλογα σχόλια θα πρέπει να αποσταλούν στη Βάση Δεδομένων 

GLOBALG.A.P.. Αυτή είναι τότε η τελική αναφορά αξιολόγησης, η οποία εκδίδεται επίσης από το ΟΞΥΓΟΝΟ 

στον παραγωγό/στην ομάδα παραγωγών σαν Απόδειξη Αξιολόγησης. 

 

γ) Απροειδοποίητες Επιθεωρήσεις Εποπτείας 

Το πρόγραμμα GRASP Add-on δεν απαιτεί να πραγματοποιούνται απροειδοποίητες επιθεωρήσεις επιτήρησης. 

 

 

16.9 Ακύρωση Σχετικά με τη Συμμόρφωση με GRASP 

 

α) Μία ακύρωση της σύμβασης GRASP θα εκδοθεί αν: 

(i) το ΟΞΥΓΟΝΟ βρίσκει αποδείξεις για απάτη και/ή έλλειψη εμπιστοσύνης για συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις GRASP 

ή 
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(ii) υπάρχει μία συμβατική μη συμμόρφωση. 

 

Το ΟΞΥΓΟΝΟ μπορεί να αναφέρει ευρήματα σοβαρής απάτης ή παραβιάσεις της νομοθεσίας  που έχει 

εντοπίσει στις αρμόδιες αρχές. 

 

β) Η ακύρωση της σύμβασης θα έχει αποτέλεσμα μία πλήρη απαγόρευση (όλα τα προϊόντα, όλες οι 

εγκαταστάσεις) της χρήσης της Απόδειξης Αξιολόγησης GRASP και αναφοράς του GRASP Add-on από   

οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή έγγραφο. 

 

γ) Ένας παραγωγός που θα λάβει μία ακύρωση, δε θα γίνεται δεκτός για αξιολόγηση GRASP για τη χρονική 

περίοδο των 12 μηνών μετά την ημερομηνία της ακύρωσης. 

 

δ) Στην περίπτωση αυτή, ο βασικός έλεγχος IFA GLOBALG.A.P. μπορεί να επηρεαστεί, ανάλογα με την αιτία 

της αναστολής. 

 

 

16.10 Απόδειξη Αξιολόγησης και Κύκλος Επιθεώρησης 

 

Μετά την αποστολή της λίστας ελέγχου GRASP το ΟΞΥΓΟΝΟ θα εκδώσει μία Απόδειξη Αξιολόγησης για τον 

παραγωγό/την ομάδα παραγωγών. Η απόδειξη αυτή της Αξιολόγησης δημιουργείται μέσω της Βάσης 

Δεδομένων GLOABLG.A.P.. Η έντυπη Απόδειξη Αξιολόγησης μπορεί να εκδοθεί μόνο βάσει των πληροφοριών 

που είναι διαθέσιμες εκείνο το χρονικό σημείο στη Βάση Δεδομένων GLOBALG.A.P. για τον μοναδικό Αριθμό 

GGN/GLN 

 

Η Απόδειξη της Αξιολόγησης μπορεί να εκδοθεί μόνο αν ο παραγωγός έχει μία πιστοποίηση GLOBALG.A.P. σε 

ισχύ. 

 

Η Απόδειξη Αξιολόγησης δε μεταφέρεται από μία νομική οντότητα σε μία άλλη. 

 

Ο κύκλος έγκρισης της αξιολόγησης είναι 12 μήνες, ανάλογα με τυχόν κυρώσεις και επεκτάσεις σύμφωνα με τον 

σκοπό που περιγράφεται. 

 

Ημερομηνία Αξιολόγησης: Η ημερομηνία που το ΟΞΥΓΟΝΟ αξιολόγησε τον παραγωγό. Η ίδια ημερομηνία 

εισάγεται επίσης αν καμία μη συμμόρφωση δεν έχει εντοπιστεί. 

 

Ισχύει από: 

➢ Αρχική Επιθεώρηση: Η αρχική ημερομηνία ισχύος είναι η ημερομηνία της αξιολόγησης. 

➢ Επόμενες Επιθεωρήσεις: Η ισχύουσα ημερομηνία έναρξης συνδέεται με το Πρότυπο GLOBALG.A.P.  

Ισχύει μέχρι: 

➢ Αυτή η ημερομηνία συνδέεται πάντα με το Πρότυπο GLOBALG.A.P.. 

 

Η εγγραφή του παραγωγού με την GRASP Add-on πρέπει να επιβεβαιώνεται ξανά με το ΟΞΥΓΟΝΟ ετησίως 

πριν την ημερομηνία λήξης. 
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17 Οικονομικοί όροι 

 
17.1 Τα κόστη όλων των υπηρεσιών πιστοποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Ε-811 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GLOBALG.A.P. του ΟΞΥΓΟΝΟ. 

 
17.2 Η μη τήρηση των οικονομικών όρων από τον πελάτη μπορεί να αποτελεί αιτία: 

• να μη χορηγηθούν έγγραφα πιστοποίησης και βεβαιώσεις, 

• αναστολής της πιστοποίησης, 

• ανάκλησης της πιστοποίησης, 

• ακύρωση ιδιωτικού συμφωνητικού 

 
 

18 Αναθεωρήσεις Παρόντος Κανονισμού 
 
Ο παρών Κανονισμός Υπηρεσιών Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. του ΟΞΥΓΟΝΟ μπορεί να υποστεί αλλαγές ή 

αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, κατόπιν έγκρισης του εκπροσώπου της διοίκησης, και ταυτόχρονη 

ενημέρωση του Α.Σ.Π.. Εκ των προτέρων, οι προβλεπόμενες αλλαγές ή αναθεωρήσεις του παρόντος 

ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και η έκφραση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών αξιολογείται 

από τον Υ.Π.Δ. 

 
Όταν οι αλλαγές ή αναθεωρήσεις επηρεάζουν τη διαδικασία πιστοποίησης, γνωστοποιούνται στους πελάτες, 

καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας με τις 

παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ο πελάτης μπορεί εγγράφως να ζητήσει την επαναξιολόγηση του 

Κανονισμού ή/ και τη διακοπή της σύμβασης. 
 
Η προηγούμενη έκδοση (4η) τροποποιήθηκε με την παρούσα (5η) στην § 7.2.4, 7.3.1, 7.3.3, 7.4.7, 7.4.9, 7.4.10, 7.6.2, 7.6.9, 9, 11.1 & 16. 

 

 


