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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
για ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
για ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
για ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

    
 

Στην Αθήνα σήμερα στις .................................................... και ημέρα ......................................  
 
Α. ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΩ, ο οποίος στη συνέχεια 
θα καλείται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Αριστοτέλους 38, νομίμως εκπροσωπούμενος 
από τον/την ......................., Γενικό Διευθυντή και 
 
Β. η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με τα ακόλουθα στοιχεία 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
................................................................................................................................................................ 
(Οδός                                          (Αριθ.) (Δήμος/Δημ. Διαμ.)           (Τ.Κ.)            (Νομός)  

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.  ΕΚΔ. ΑΡΧΗ  

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

 
η οποία στη συνέχεια θα καλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
και αφού έλαβαν υπ’ όψη: 
1. Την Κοινοτική και την  Εθνική Νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία όπως ισχύουν 
2. Την αίτηση ένταξης της επιχείρησης στο καθεστώς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, με αρ. 

πρωτ. ...................................... 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 
 
Τα δύο μέρη, πέραν από τους όρους που ρητά καταγράφονται στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας, 
υποχρεούνται να τηρούν τους όρους που συμπεριλαμβάνονται στα κατωτέρω: 

Παρασκευής 

2. Τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ 

3. Τον Ειδικό Κανονισμό Χρήσης Σημάτων 

4. Τον Ειδικό Κανονισμό 
 

 
5. Τα κατ’ έτος εκδιδόμενα από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ατομικά Δελτία Χρέωσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και δηλώνει ότι συμφωνεί απολύτως και χωρίς καμμία 
επιφύλαξη με όλες τις διατάξεις και τους όρους που περιέχουν. 
 

1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού είναι ο προσδιορισμός των συμβατικών υποχρεώσεων των 
συμβαλλόμενων μερών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας σε 
σχέση με τα βιολογικά προϊόντα. 
 

2. Αντικείμενο 

Με την παρούσα σύμβαση η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση της πιστής εφαρμογής της εν ισχύ 
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, 
ενώ ο Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τη μονάδα ή μονάδες της Επιχείρησης ως προς την 
τήρηση της ως άνω Νομοθεσίας με τουλάχιστον μια επιτόπια επίσκεψη τον χρόνο. 
 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα της Επιχείρησης 

Η Επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια του ν.1599/1996, ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στον 
Οργανισμό και περιέχονται ή επισυνάπτονται στην Αίτηση Πιστοποίησης είναι πλήρη και αληθή.  
Επίσης δηλώνει ότι : 

(α) Γνωρίζει την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων και τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων του 
Οργανισμού ΔΗΩ και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις διατάξεις τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα.  

(β) Εφαρμόζει τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) 

(γ) Τηρεί τα προβλεπόμενα για τη δραστηριότητά του αρχεία, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην Κοινοτική 
και την Εθνική Νομοθεσία 

Η Επιχείρηση αναλαμβάνει έναντι του Οργανισμού τις εξής υποχρεώσεις : 

1. Να κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως στον Οργανισμό οποιαδήποτε τροποποίηση των δραστηριοτήτων της. 

2. Να προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας της σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων για την 
πιστοποίηση που της κοινοποιεί ο Οργανισμός.  

3. Να φροντίζει ώστε ανά πάσα στιγμή τα προϊόντα της πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας. 

4. Να έχει διαδικασία εξέτασης και χειρισμού τυχόν παραπόνων πελατών του σε σχέση με τα βιολογικά 
προϊόντα και να τηρεί τα σχετικά αρχεία. 

5. Να ενημερώνει εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων για τις διαπιστωμένες παραβάσεις, προκειμένου 
να αφαιρεθούν έγκαιρα από τα εν λόγω προϊόντα οι σχετικές με το βιολογικό τρόπο παραγωγής ενδείξεις. 

6. Να αποδέχεται κάθε έλεγχο που ορίζει ο Οργανισμός και σε περίπτωση κατά την οποία ο Οργανισμός 
διαπιστώσει παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της ως άνω Νομοθεσίας, η Επιχείρηση αποδέχεται την 
επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από αυτήν ή / και από τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του 
Οργανισμού ΔΗΩ. 

7. Να παρέχει στον Οργανισμό οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια ελέγχων. 

8. Να υπογράφει τα πρακτικά λήψης δειγμάτων για εργαστηριακές αναλύσεις. 

9. Να φροντίζει ώστε κατά τους προγραμματισμένους ελέγχους να παρευρίσκεται ο νόμιμος ή άλλος 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της στη μονάδα.  

10. Να επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού και σε εξωτερικούς παρατηρητές (π.χ. 
αξιολογητές Φορέων Διαπίστευσης ή επιθεωρητές της αρμόδιας αρχής ή αρχής ελέγχου) την πρόσβαση 
στους χώρους αποθήκευσης, παραγωγής ή παρασκευής, στα λογιστικά ή άλλα βιβλία και τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

11. Να μη χρησιμοποιεί κατά τρόπο μη νόμιμο ή παραπλανητικό τα πιστοποιητικά που της χορηγεί ο 
Οργανισμός, με τα οποία βεβαιώνεται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν όλες τις απαιτήσεις της 
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η επιχείρηση παρέχει σε τρίτους αντίγραφα εγγράφων 
πιστοποίησης, αυτά θα πρέπει να αναπαράγονται σε πλήρη μορφή. 

12. Να διατηρεί και θέτει στη διάθεση του Οργανισμού οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό χρησιμοποιεί, στο οποίο 
γίνεται με αναφορά στον Οργανισμό και τη σχετική πιστοποίηση. 
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13. Να δηλώνει στις εμπορικές συναλλαγές της με τρίτους ως βιολογικά μόνο τα προϊόντα που πιστοποιούνται 
σύμφωνα με την  Κοινοτική και Εθνικής Νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων. 

14. Να διακόπτει πάραυτα τη χρήση διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά και 
επιστρέφει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποίησης στον Οργανισμό, στην περίπτωση ανάκλησης 
των πιστοποιητικών. 

15. Να καταβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κάθε οικονομική υποχρέωση που καταλογίζεται σε βάρος της 
από τα εκάστοτε εκδιδόμενα από τον Οργανισμό Ατομικά Δελτία Χρέωσης. 

16.  Ειδικά σε σχέση με τους επιτόπιους ελέγχους : 

16.1. Η επιχείρηση αποδέχεται ότι εάν, με υπαιτιότητα ή / και  κωλυσιεργία των νομίμων εκπροσώπων 
της   καθίσταται αδύνατη ή δυσχεραίνεται η πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με τους 
ισχύοντες χρονικούς περιορισμούς, αυτή μπορεί να παραπεμφθεί για την επιβολή κυρώσεων για 
άρνηση ελέγχου. 

16.2. Η επιχείρηση δεν δύναται να ζητήσει την αλλαγή της καθορισμένης ημερομηνίας επίσκεψης 
έκτακτου ελέγχου. 

16.3.  Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στη μονάδα ο εκπρόσωπος της επιχείρησης συνυπογράφει τα έντυπα 
που του επιδεικνύονται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού, καταγράφοντας τυχόν 
αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις του. Η άρνηση συνυπογραφής των εντύπων του Οργανισμού θεωρείται 
άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων 

16.4. Η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει την επιβεβαίωση των πορισμάτων των επιτόπιων ελέγχων και 
των εργαστηριακών αναλύσεων. 

 

4. Ενστάσεις και Προσφυγές 

Αν η επιχείρηση αμφισβητήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβάλει στον Οργανισμό γραπτή ένσταση. Αν η 
ένσταση αφορά σε αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, αναλύεται το αντιδείγμα με δικά του έξοδα από 
το ίδιο εργαστήριο που εκτέλεσε την αρχική δοκιμή. Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αντιδείγματος 
δικαιώσουν την επιχείρηση της επιστρέφεται το κόστος της ανάλυσης. 
 
Η επιχείρηση δικαιούται να προσφύγει κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, καταβάλλοντας σχετικό 
παράβολο. Οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα προκύψουν κατά τη διερεύνηση της προσφυγής (π.χ. έκτακτος 
έλεγχος, δειγματοληψία και ανάλυση) βαρύνουν τον προσφεύγοντα.    
 

5. Εκπλήρωση Οικονομικών Υποχρεώσεων 

Το ετήσιο κόστος της Πιστοποίησης υπολογίζεται και εξατομικεύεται για κάθε συμβεβλημένη Επιχείρηση στο 
Ατομικό Δελτίο Χρέωσης, που εκδίδεται από τον Οργανισμό και αποτελεί μέρος του παρόντος Συμφωνητικού. 
Το Δελτίο Χρέωσης περιέχει αναλυτική περιγραφή του ετήσιου κόστους Πιστοποίησης, τυχόν οφειλές από 
προηγούμενα έτη, την ημερομηνία καταβολής και τον τρόπο πληρωμής. Αποστέλλεται στις Επιχειρήσεις με κάθε 
πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση διαφωνίας της με το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ατομικού Δελτίου 
Χρέωσης, η Επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τους όρους του σχετικού άρθρου του 
παρόντος. Εάν η Επιχείρηση δεν εκφράσει γραπτή διαφωνία με το σύνολο ή μέρος των περιεχομένων του 
Ατομικού Δελτίου Χρέωσης εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήψη του, το σύνολο του ποσού λογίζεται ως 
βεβαιωμένο και συνεπώς διεκδικήσιμο με κάθε νόμιμο τρόπο από τον Οργανισμό. 
 

6. Υποχρεώσεις του Οργανισμού 

Ο Οργανισμός υποχρεούται : 

1. Να διενεργεί εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή του παρόντος επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και να 
συντάσσει Έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται τυχόν μη συμμορφώσεις ή ελλείψεις. Η Έκθεση 
συνυπογράφεται από την Επιχείρηση. 

2. Να γνωστοποιεί στην επιχείρηση την εν ισχύ Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, καθώς και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης που 
απορρέουν από το σύστημα διαχείρισης του Οργανισμού, καθώς και κάθε τροποποίησή τους. 

3. Να εκπληρώνει έναντι της επιχείρησης όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την εν ισχύ Κοινοτική 
και Εθνική Νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, καθώς 
και το σύστημα διαχείρισής του. 

4. Να διενεργεί έναν τουλάχιστον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση ανά έτος, ενώ δικαιούται να διενεργήσει 
επιπρόσθετους ή έκτακτους ελέγχους. 
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5. Να παρέχει επίσημα Έγγραφα Πιστοποίησης, στα οποία βεβαιώνεται η τήρηση από την Επιχείρηση των 
διατάξεων της εν ισχύ Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων. 

 

7. Καταγγελία της Σύμβασης 

Κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, χωρίς την επίκληση 
συγκεκριμένου λόγου. Ειδικότερα :  

1. Η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την 
εθνική νομοθεσία διαδικασία και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της καταγγελίας έχει εκπληρώσει τις 
οικονομικές της υποχρεώσεις. 

2. Ο Οργανισμός δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση :  
(α) Όταν η Επιχείρηση δεν έχει εκπληρώσει / δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές της υποχρεώσεις. 
(β) Όταν κατά την κρίση της διαπιστώσει πως εξαιτίας της συμπεριφοράς της Επιχείρησης καθίσταται 

ανέφικτη η συνέχεια της συνεργασίας ή όταν η Επιχείρηση με την εν γένει στάση της δυσφημεί τον 
Οργανισμό και το Σύστημα Πιστοποίησης. 

  
Αν μετά την καταγγελία της σύμβασης η Επιχείρηση συνάψει σύμβαση με άλλο Φορέα Ελέγχου και 
Πιστοποίησης, ο Οργανισμός κατόπιν αίτησης του νέου Φορέα διαβιβάζει σε αυτόν το φάκελο της Επιχείρησης 
υπό την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τον 
Οργανισμό. 
 
Γίνεται ειδική μνεία ότι στην περίπτωση κατά την οποία η Επιχείρηση καταγγείλει την παρούσα σύμβαση πριν τη 
λήξη της για οποιαδήποτε αιτία, για τον καθορισμό των ανεξόφλητων οικονομικών υποχρεώσεών της προς τον 
Οργανισμό, μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης δε λαμβάνονται υπ’ όψη οι εκπτώσεις επί των 
τιμών του Τιμοκαταλόγου του Οργανισμού, οι οποίες είχαν χορηγηθεί προς την Επιχείρηση.  
 

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Τοπική Αρμοδιότητα 

Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση οποιασδήποτε 
διαφοράς προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του 
Οργανισμού, ήτοι της Αθήνας. 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 
 
Για τον Οργανισμό ΔΗΩ       Για την Επιχείρηση 


