Διαδικασία Ένταξηρ στο Σύστημα Ελέγσος τος καν. (ΕΚ) απ.834/07
Η βηνινγηθή κέζνδνο παξαγσγήο κέζσ ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο
Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο εμαζθαιίδεη ζηνλ θαηαλαισηή όηη ηα βηνινγηθά
πξντόληα έρνπλ ειεγρζεί ζε όια ηα ζηάδηα από ηελ παξαγσγή κέρξη ηε ζηηγκή
πνπ ζα θηάζεη ζην ηξαπέδη ηνπ.
Σν εζληθό ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο ρώξαο καο, πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ
ΚΤΑ αξηζκ. 245090/06 (ΦΔΚ 157Β), ζην νπνίν ππόθεηληαη νη επηρεηξεκαηίεο
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ
θαη ηξνθίκσλ, ην δηαρεηξίδνληαη δεκόζηεο αξρέο θαη ηδησηηθνί θνξείο νη νπνίνη
ιεηηνπξγνύλ κε ηελ άδεηα θαη ππό ηελ επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ.
Δηδηθόηεξα, ε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ ΤπΑΑ&Σ αζθεί ηελ
επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηώληαο επνπηηθνύο ειέγρνπο
ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθήο, αληηθεηκεληθήο θαη αμηόπηζηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ.
Ο ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ (πξώελ Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο
Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ – AGROCERT) σο αξκόδηα αξρή επίβιεςεο ηνπ
πζηήκαηνο Διέγρνπ, δηελεξγεί ηαθηηθνύο ή/θαη αηθληδηαζηηθνύο ειέγρνπο
ζηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνύο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθώλ
πξντόλησλ (ΟΔ&Π), ζηνπο εληαγκέλνπο επηρεηξεκαηίεο, ζηνπο ρώξνπο
εκπνξίαο θαη ζε θάζε ζεκείν ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πώιεζεο.
Οη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο (ΟΔ&Π) , νη νπνίνη
εγθξίλνληαη σο θνξείο ειέγρνπ από ην ΤπΑΑ&Σ θαη ειέγρνληαη από ηηο
πξναλαθεξόκελεο αξρέο, πξαγκαηνπνηνύλ ηαθηηθνύο εηήζηνπο ειέγρνπο ζε
όινπο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνύλ
αηθληδηαζηηθνύο ειέγρνπο θαη δεηγκαηνιεςίεο βάζεη ηνπ βαζκνύ
επηθηλδπλόηεηαο, ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο, εκπνξίαο, παξαζθεπήο,
απνζήθεπζεο ή/θαη εηζαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ.
Ο επηρεηξεκαηίαο (παξαγσγόο, κεηαπνηεηήο, απνζεθεπηήο, έκπνξνο,
εηζαγσγέαο) πνπ επηζπκεί λα πηζηνπνηήζεη ηα πξντόληα ηνπ σο βηνινγηθά
πξέπεη:
1)λα ζπλάςεη ζύκβαζε κε έλαλ εγθεθξηκέλν ηδησηηθό Φνξέα Διέγρνπ θαη
Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ,
2)λα αλαθνηλώζεη ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ ζην βηνινγηθό ηνκέα
ζηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο αληίζηνηρεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο,
θαη
3)λα εθαξκόδεη ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη λα ηεξεί
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Καλ.834/07 θαη ζην ζρεηηθό
λνκνζεηηθό πιαίζην γεληθόηεξα.

