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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν συνάψει Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Συνεργασίας για καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια ή εκτάσεις, μανιτάρια, 
αυτοφυή φυτά και φύκια. Είναι συμπληρωματικός του Γενικού Κανονισμού 
Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και επεξηγεί και εξειδικεύει ορισμένες 
από της απαιτήσεις του. 

 

2 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

2.1 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας 

Μαζί με την αποστολή υπογεγραμμένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, 
ο επιχειρηματίας οφείλει να συνυποβάλλει το ισχύον Πρόγραμμα Καλλιέργειας. 

 
2.2 Αρχικός Έλεγχος 

Μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας η επιχείρηση 
τηρεί «Φάκελο Βιολογικής Γεωργίας» ο οποίος είναι διαθέσιμος στους ελεγκτές 
του Οργανισμού και θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα: 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την κυριότητα των ενταγμένων 
αγροτεμαχίων ή εκτάσεων. 

 Σκαριφήματα ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα των ενταγμένων 
αγροτεμαχίων. 

 Το ισχύον Πρόγραμμα Καλλιέργειας. 

 Βιβλίο στο οποίο καταγράφονται οι Εισροές και επισυνάπτονται τα σχετικά 
παραστατικά αγοράς τους. 

 Ημερολόγιο Εργασιών Φυτικής Παραγωγής. 

 Σχέδιο μετατροπής, εφόσον υπάρχουν και καλλιέργειες οι οποίες δεν έχουν 
ενταχτεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης και οι οποίες 
στοιχειοθετούν παράλληλη παραγωγή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
834/2007. 

 
2.3 Στάδιο Μετατροπής 

Εφόσον η συμβεβλημένη επιχείρηση επιθυμεί μείωση της διάρκειας του 
σταδίου μετατροπής, υποβάλλει κατά την πραγματοποίηση του Αρχικού 
Ελέγχου ή το αργότερο 30 μέρες μετά σχετικό αίτημα στον Οργανισμό, 
συνοδευόμενο από όλη την υποστηρικτική τεκμηρίωση. Ο Οργανισμός 
αξιολογεί το αίτημα και, εφόσον αποφανθεί θετικά, εισηγείται προς την αρμόδια 
Αρχή για τη δυνατότητα μείωσης της διάρκειας του σταδίου μετατροπής της 
εκμετάλλευσης ή μέρους της. 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις ο Οργανισμός μπορεί να δεχτεί τεκμηρίωση σχετική με 
το παραπάνω θέμα και μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας εφόσον η 
επιχείρηση αιτιολογήσει τον χρόνο υποβολής της. 
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3 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1 Αρχεία 

Μετά την χορήγηση  της Πιστοποίησης η επιχείρηση θα πρέπει επιπλέον των 
παραπάνω να διαθέτει στο «Φάκελο Βιολογικής Γεωργίας» και τα παρακάτω:  

 Βιβλίο πωλήσεων. 

 Παραστατικά πώλησης των προϊόντων.  

 Βιβλίο Παραπόνων 

 Τα Έγγραφα Πιστοποίησης τα οποία του έχουν χορηγηθεί από τον 
Οργανισμό 

 Τις επισημάνσεις των πιστοποιημένων προϊόντων και το σχετικό 
διαφημιστικό υλικό. 

 
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ο Οργανισμός διαθέτει υποδείγματα 
Εντύπων. Η χρήση τους δεν είναι δεσμευτική για την επιχείρηση, εφ’ όσον 
καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία.  
 
Τα παραπάνω αρχεία διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την 
καταγραφή των πληροφοριών. . 
 

3.2 Επικαιροποίηση  

Η επιχείρηση πρέπει να αποστέλλει το Πρόγραμμα Καλλιέργειας σε ετήσια 
βάση το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, 
πλην ειδικών αιτιολογημένων περιπτώσεων.  
 
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Καλλιέργειας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις  καλλιέργειες ή /και στην 
καλλιεργούμενη έκταση.  
 
Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα Πιστοποίησης του Οργανισμού δεν 
δύναται να εκδοθούν χωρίς την υποβολή του ισχύοντος Προγράμματος 
Καλλιέργειας. 

  

4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4.1 Μανιτάρια  

Για την καλλιέργεια μανιταριών ισχύουν  όλα τα παραπάνω και όπου γίνεται 
αναφορά σε αγροτεμάχιο νοείται μονάδα καλλιέργειας. 

 
4.2 Φύκια  

Για την παραγωγή φυκιών ισχύουν  όλα τα παραπάνω και όπου γίνεται 
αναφορά σε αγροτεμάχιο νοείται μονάδα καλλιέργειας φυκιών.    

 
4.3 Αυτοφυή Φυτά 

Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις εξαιρούνται από την απαίτηση τήρησης: 

 Βιβλίου Εισροών και των σχετικών παραστατικών αγοράς τους. 

 Σχεδίου μετατροπής των καλλιεργειών σε  βιολογικές. 
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 Νομιμοποιητικών εγγράφων των ενταγμένων αγροτεμαχίων. 
 
Όταν απαιτείται, η επιχείρηση υποχρεούται να λάβει από τις αρμόδιες Αρχές 
άδεια συλλογής αυτοφυών φυτών. Στις άδειες αυτές προσδιορίζονται τα 
συγκεκριμένα είδη φυτών και η γεωγραφική περιοχή για την οποία 
χορηγούνται, καθώς και η περίοδος για την οποία ισχύουν. 

 

5 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

5.1 Ένταξη Νέου Αγροτεμαχίου 

Για την ένταξη νέου αγροτεμαχίου στο σύστημα Πιστοποίησης υποβάλλονται 
από την Επιχείρηση: 

 Αίτηση Πιστοποίησης Φυτικής Παραγωγής για επέκταση, στην οποία 
αναφέρονται μόνο τα νέα αγροτεμάχια προς ένταξη. 

 Τροποποιητικό Πρόγραμμα Καλλιέργειας, στο οποίο καταγράφονται τα 
υπάρχοντα και τα νεοεντασσόμενα αγροτεμάχια.  

 
5.2 Απόσυρση Αγροτεμαχίου 

Για την απόσυρση αγροτεμαχίου από το σύστημα Πιστοποίησης υποβάλλονται 
από την επιχείρηση: 

 Αίτηση Πιστοποίησης Φυτικής Παραγωγής για μείωση, στην οποία 
αναφέρονται μόνο τα αγροτεμάχια που αποσύρονται από το σύστημα 
Πιστοποίησης.  

 Τροποποιητικό Πρόγραμμα Καλλιέργειας, στο οποίο καταγράφονται μόνο τα 
αγροτεμάχια που παραμένουν ενταγμένα στο σύστημα Πιστοποίησης.  

 
5.3 Επέκταση Δραστηριοτήτων 

Εάν η συμβεβλημένη επιχείρηση επιθυμεί να ασκήσει οποιαδήποτε  
δραστηριότητα παρασκευής των προϊόντων του (πλην των περιπτώσεων οι 
οποίες εξαιρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό. ΕΚ 834/07) θα πρέπει πριν 
ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία να ενταχθεί στο Σύστημα Πιστοποίησης και ως 
παρασκευαστική επιχείρηση, υποβάλλοντας σχετική Αίτηση και υπογράφοντας 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας Παρασκευαστικής Επιχείρησης.  

 


