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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗΩ» 

        Αριστοτέλους 38, 104 33 Αθήνα  

Τηλ: 210 82.24.384 Fax: 210 82.18.117, e-mail: info@dionet.gr, Web: www.dionet.gr  

    ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

          ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

          ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

          ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Αριθμός πρωτοκόλλου ΟΕ&Π «ΔΗΩ»    

  

  

Κωδικός αριθμός συμβαλλόμενου/νης 

επιχειρηματία/εταιρείας 

  

 

Σήμερα, ………………….στην  Αθήνα, μεταξύ του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με την 

επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗΩ» ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα 

στην οδό Αριστοτέλους 38 ΤΚ 10433, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημητριάδη Δημήτριο, καλούμενος εφεξής 

χάριν συντομίας ΟΕΠ «ΔΗΩ» , και του επιχειρηματία με τα στοιχεία: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΟΝΟΜΑ  ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΦΜ  ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΔΟΥ  ΤΚ/ 
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τηλ.,Fax, email: 

 

 Ή στην περίπτωση επιχείρησης  με τα στοιχεία: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΑΦΜ  ΤΚ  

ΔΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τηλ.,Fax, e-mail 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΣ  ΔΗΜ. ΔΙΑΜ.  

ΑΦΜ  ΤΚ  

ΔΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τηλ.,Fax, email: 

 
Οι οποίοι εφεξής αναφέρονται ως «επιχειρηματίας» και από κοινού, «συμβαλλόμενοι», αφού έλαβαν υπόψη : 

1. Την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπει τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής, τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση, καθώς και την επισήμανσή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που αναφέρονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλη σχετική  
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ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που αφορά στα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω, όπως διατάξεις που διέπουν την 
παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη 
διατροφή των ζώων. 

2. Τις σχετικές Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικές Πράξεις που αφορούν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

3. Την αίτηση ένταξης της εκμετάλλευσης του επιχειρηματία, στο καθεστώς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων, με αριθ. πρωτ. ………………………. 

4.Τον Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, τον Κανονισμό Χρήσης Λογοτύπου καθώς και τον Τιμοκατάλογο 
υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης του ΟΕΠ «ΔΗΩ»  , όπως ισχύουν σήμερα που υπογράφεται η παρούσα σύμβαση. 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 
 
Α. Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των ελάχιστων συμβατικών υποχρεώσεων των δύο συμβαλλομένων 
μερών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των σχετικών Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικών Πράξεων και της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας , με την 
επιφύλαξη τήρησης και εφαρμογής άλλων ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.5 του 
άρθρου 2 του του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την τήρηση 
και την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που διέπουν το Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), 
ώστε να παράγονται αξιόπιστα βιολογικά προϊόντα, να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς των βιολογικών προϊόντων και την δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα 
που δηλώνει ότι έχουν παραχθεί με τον βιολογικό τρόπο σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη ενωσιακή 
νομοθεσία. Επιπρόσθετα στοχεύει στη δημιουργία  εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στο συγκεκριμένο κλάδο 
να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς και εν τέλει να προστατεύεται και το περιβάλλον. 
 
Β. Αντικείμενο 
Με την παρούσα σύμβαση ο ΟΕΠ «ΔΗΩ» αναλαμβάνει να ελέγχει τον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις σχετικές απαιτήσεις 
της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά και να εκδίδει πιστοποιητικά κατά την έννοια του άρθρου 35 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση της πιστής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των σχετικών Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικών Πράξεων και της κείμενης 
Εθνικής Νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
Γ. Διάρκεια Σύμβασης 
Η ισχύς της παρούσας είναι …………………………. Αρχίζει από ……/……./………..και λήγει την ……./……../………….. 
Η παρούσα δύναται να λυθεί μονομερώς από τον επιχειρηματία οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μόνον εφόσον 
ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας. 
 
Δ. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Επιχειρηματία 
Ο Επιχειρηματίας: 
1) Δηλώνει υπεύθυνα κατά την έννοια του ν.1599/1996 ότι τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και η δήλωση με την 
περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης είναι πλήρη και αληθή. 
2) Γνωρίζει τους κανόνες και τις απαιτήσεις που διέπουν τη βιολογική παραγωγή και αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις σχετικές Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικές Πράξεις 
, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, την κείμενη Εθνική Νομοθεσία   καθώς και (τον εκάστοτε ισχύοντα Ειδικό Κανονισμό 
Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής και τον Ειδικό Κανονισμό Χρήσης Λογοτύπου του ΟΕ&Π «ΔΗΩ» 
συμφωνεί να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς). 
3) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των σχετικών Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικών Πράξεων και της κείμενης 
Εθνικής Νομοθεσίας   . Χρησιμοποιεί την πιστοποίηση μόνο για να αποδείξει ότι  
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τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα  ως προς την συμμόρφωση τους με την ανωτέρω αναφερόμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. 
4) Αποδέχεται σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των σχετικών Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικών Πράξεων, όπως αυτοί ισχύουν 
κάθε φορά, καθώς και και της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας, τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την επιβολή των σχετικών 
κυρώσεων που προβλέπονται στον Εθνικό Κατάλογο Μέτρων. 
5) 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) Τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στην Εθνική Νομοθεσία. 
7) Στην περίπτωση που η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου στη μονάδα, καθίσταται αδύνατη ή δυσχεραίνεται από 
υπαιτιότητα ή και κωλυσιεργία του επιχειρηματία, αυτό λογίζεται ως άρνηση ελέγχου και η υπόθεση παραπέμπεται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της Εθνικής Νομοθεσίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Καταλόγου Μέτρων. 
8)Καταβάλει ετησίως το ποσό των………………………+ΦΠΑ, για το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης. Το 
ποσό αυτό περιλαμβάνει και το κόστος δειγματοληψίας και πραγματοποίησης εργαστηριακών ελέγχων. Το ποσό αυτό 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται ετησίως από τον ΟΕΠ, κατόπιν γραπτής σύμφωνης γνώμης του αντισυμβαλλόμενου 
επιχειρηματία και σύμφωνα με τους Τιμοκαταλόγους του Οργανισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής. 
9)Συμφωνεί ότι οι εκπρόσωποι του ΟΕΠ «ΔΗΩ» και αντιπρόσωποι από το Φορέα Διαπίστευσης και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που αφορά στο πεδίο πιστοποίησης και στα αρχεία του, χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση αν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας αυτών. 
10) Οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον ΟΕΠ «ΔΗΩ» για τα αποτελέσματα/ευρήματα ελέγχου από εξωτερικούς αρμόδιους 
Φορείς και άλλες αρχές όπως ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λπ., για περιπτώσεις ανάκλησης προϊόντος, για αλλαγές σε 
προσωπικό που καταλαμβάνει κρίσιμες για τη δραστηριότητά του θέσεις και για σημαντικές μεταβολές σε μεθόδους 
παραγωγής και προϊόντα. Επίσης, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις εν λόγω καταγγελίες και τυχόν ελλείψεις 
που βρέθηκαν σε προϊόντα που επηρέαζαν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τεκμηριώνει για τις 
ενέργειες που λήφθηκαν. 
 
Ε. Αποτελέσματα Ελέγχων και Ενστάσεις 
Στην περίπτωση που ο Επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα του ελέγχου, προβαίνει σε γραπτή ένσταση προς 
τον ΟΕΠ «ΔΗΩ». Στην περίπτωση που ο Επιχειρηματίας αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, 
αναλύονται τα αντιδείγματα με δικά του έξοδα από το ίδιο εργαστήριο, το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΟΕΠ «ΔΗΩ». 
Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αντιδείγματος δικαιώσουν τον Επιχειρηματία, του επιστρέφονται από τον ΟΕΠ 
τα χρήματα που έχει δαπανήσει για τον επανέλεγχο των δειγμάτων. 
 
ΣΤ. Υποχρεώσεις 
Ο ΟΕΠ «ΔΗΩ»: 
1) Διενεργεί τους ελέγχους του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σύμφωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης κινδύνου. 
2) Παρέχει επίσημα πιστοποιητικά βάσει του άρθρου 35, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και σύμφωνα με το υπόδειγμα του  Παραρτήματος VI του ίδιου Κανονισμού, το οποίο: 

α) εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή ει δυνατόν· 
β) επιτρέπει τουλάχιστον την αναγνώριση της επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου του 
καταλόγου των μελών, της κατηγορίας των προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και της διάρκειας 
ισχύος του 
γ) βεβαιώνει ότι η κοινοποιηθείσα δραστηριότητα συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό. 

Το πιστοποιητικό αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους επίσημους ελέγχους και τις 
άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
 3) Δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα της 
επιχείρησης 
4) Ενημερώνει την ΗΒΔ σχετικά με τα στοιχεία της δραστηριότητας του επιχειρηματία που αναφέρονται στην Εθνική 
Νομοθεσία όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. 
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Ζ. Καταγγελία της Σύμβασης 
1) Ο επιχειρηματίας δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική 
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της καταγγελίας έχει εκπληρώσει τις οικονομικές 
του υποχρεώσεις. 
2) Ο ΟΕΠ «ΔΗΩ» δύναται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, όταν ο επιχειρηματίας δεν έχει 
εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. 
3) Σε περίπτωση αιτήματος από τον Επιχειρηματία για μεταγραφή σε άλλο ΟΕΠ, ο ΟΕΠ «ΔΗΩ» ενεργεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Εθνική Νομοθεσία καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/279. 
 
Η. Τροποποίηση της Σύμβασης 
Σε κάθε περίπτωση που ο επιχειρηματίας τροποποιεί τα στοιχεία της εκμετάλλευσης του ή και της δραστηριότητας του 
που καλύπτει η παρούσα σύμβαση, ενημερώνει άμεσα τον ΟΕΠ «ΔΗΩ», προκειμένου να τροποποιηθεί αντιστοίχως η 
παρούσα σύμβαση.  
Ρητώς συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θα ισχύει 
και δεν θα αναπτύσσει αποτελέσματα παρά μόνο εάν είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη νομίμως και από τα δύο μέρη. 
 
Θ. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την εθνική νομοθεσία. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια 
Αθηνών. 
 
Ι. Ενστάσεις/Παράπονα 
Οποιαδήποτε ένσταση ή παράπονο από τον επιχειρηματία σε σχέση με τη διαδικασία πιστοποίησης, θα τακτοποιείται 
σύμφωνα με τη Διαδικασία Παραπόνων και Ενστάσεων του ΟΕΠ «ΔΗΩ» η οποία κοινοποιείται στον “Συμβαλλόμενο 
Πελάτη’’. Ο ΟΕΠ «ΔΗΩ» λαμβάνει μέριμνα ώστε ο επιχειρηματίας να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη και τη πορεία 
εξέτασης και επίλυσης της ένστασης ή/και του παραπόνου.  
 
Κ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 
Ο ΟΕΠ «ΔΗΩ», αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΟΕΠ «ΔΗΩ», είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού www.dionet.gr την οποία έχετε λάβει γνώση πριν την  υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  
 

                                                          
                                                                       Οι Συμβαλλόμενοι  

  

Για τον ΟΕΠ «ΔΗΩ»             Για τον Επιχειρηματία  

Δ. Δημητριάδης  

 

http://www.dionet.gr/

