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Για την εφαρµογή της ΚΥΑ 245090 για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 

ισχύουν τα εξής: 

1.Για τους Φορείς που έχουν ήδη πάρει έγκριση από τον ΟΠΕΓΕΠ, κατά τη 

διαδικασία για  διαπίστευση θα λαµβάνεται υπόψη και η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Αρ. 245090, ΦΕΚ 157, 10/02/2006) 

2. Για τους νεοεισερχοµένους Φορείς, το Ε.ΣΥ.∆. θα ορίζει Οµάδα Αξιολόγησης 

που θα διενεργεί αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία του Φορέα, εξετάζοντας 

την εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, στο πλαίσιο της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Αρ. 245090 και του  Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του 

Συµβουλίου. Το Ε.ΣΥ.∆. θα χορηγεί Βεβαίωση που θα βεβαιώνει την 

ικανοποίηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, σε ό,τι αφορά την 

πραγµατοποιηθείσα αξιολόγηση της τεκµηρίωσης του Συστήµατος στα 

Κεντρικά Γραφεία. Η εν λόγω αξιολόγηση αποτελεί  µέρος της διαδικασίας 

διαπίστευσης. Η Βεβαίωση δεν θα έχει θέση πιστοποιητικού διαπίστευσης και 

θα καταγράφει ότι θα χρησιµοποιείται µόνο ως δικαιολογητικό (σύµφωνα µε 

τη Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την έγκριση του Φορέα από την αρµόδια 

Αρχή. Η ΕΤΕΦ1 θα εισηγείται στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης τη 

χορήγηση της παραπάνω Βεβαίωσης µετά από τη σύνταξη αρχικής έκθεσης 

ΕΑΦ09-1 από τον Επικεφαλής Αξιολογητή της Οµάδας Αξιολόγησης και το 

αποδεκτό ‘κλείσιµο’ των Μη Συµµορφώσεων στα Κεντρικά Γραφεία. 

Μετά την έγκρισή του από την αρµόδια Αρχή, ο Φορέας οφείλει να υποβάλει 

(εντός 5 µηνών) στο Ε.ΣΥ.∆. πελατολόγιο ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία 

της αξιολόγησης στα Κεντρικά Γραφεία, επιτόπιες αξιολογήσεις κλπ, όπως 

προβλέπεται από τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.∆.» 

 

 

Σχέδιο Βεβαίωσης 

« Από το διενεργηθέντα έλεγχο της τεκµηρίωσης και την αξιολόγηση στα Κεντρικά 

Γραφεία του Φορέα (Όνοµα Φορέα), προκύπτει ότι ικανοποιούνται καταρχήν οι 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ως Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων. 

Μετά την έγκρισή του από την αρµόδια Αρχή, ο Φορέας οφείλει να υποβάλει (εντός 5 

µηνών) στο Ε.ΣΥ.∆. πελατολόγιο ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία της αξιολόγησης στα 

Κεντρικά Γραφεία, επιτόπιες αξιολογήσεις κλπ, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες 

του Ε.ΣΥ.∆. 

Η παρούσα δεν επέχει θέση πιστοποιητικού διαπίστευσης και εκδίδεται µόνο ως 

δικαιολογητικό [σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθµ. 245090, ΦΕΚ 

157, 10/02/2006)] για την έγκριση του Φορέα από την αρµόδια Αρχή.» 

 

 

 


