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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν συνάψει Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Συνεργασίας για ζωική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης και της 
υδατοκαλλιέργειας. 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 Αίτηση  

Εφ’ όσον δεν υπάρχουν φυσικοί βοσκότοποι, παράλληλα με την Αίτηση 
Ένταξης Ζωικής Παραγωγής, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει Αίτηση 
Ένταξης Φυτικής Παραγωγής για τους προαύλιους χώρους των ζώων. Για τους 
προαύλιους χώρους όπου γίνονται καλλιεργητικές επεμβάσεις η επιχείρηση 
υποχρεούται να τηρεί όλα όσα προβλέπονται από τον Ειδικό Κανονισμό 
Φυτικής Παραγωγής.  
 
Εφ’ όσον υπάρχουν φυσικοί βοσκότοποι, αυτοί περιγράφονται στην Αίτηση 
Πιστοποίησης Ζωικής Παραγωγής και δεν απαιτείται επιπλέον Αίτηση. 
 

2.2 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας 

Μαζί με την αποστολή υπογεγραμμένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, 
η επιχείρηση οφείλει να συνυποβάλλει το ισχύον Πρόγραμμα Ζωικής 
Παραγωγής/ Υδατοκαλλιέργειας. 

 
2.3 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  για την κτηνοτροφική μονάδα. 

 Σκαριφήματα ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα των χώρων σταβλισμού, των 
προαύλιων χώρων και των χώρων βόσκησης. 

 Το ισχύον Πρόγραμμα Παραγωγής/ Υδατοκαλλιέργειας  

 Βιβλίο Εισροών Ζώων καθώς και παραστατικά αγοράς και έγγραφα 
πιστοποίησης  για το ζωικό κεφάλαιο που έχει αγοραστεί ως βιολογικό. Στην 
περίπτωση που τα ζώα δεν προέρχονται από βιολογική εκτροφή 
ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το Πρότυπο σχετικές διατάξεις και 
απαιτούνται τα αντίστοιχα  δικαιολογητικά. 

 Το Βιβλίο Εισροών Ζωοτροφών-Πρόγραμμα Διατροφής καθώς και τα 
σχετικά παραστατικά για τις ζωοτροφές που έχουν αγοραστεί. 

 Έγγραφα Πιστοποίησης για τις ζωοτροφές. 

 Βιβλίο Κτηνιατρικών Αγωγών και τα σχετικά παραστατικά αγοράς για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα, εμβόλια και απολυμαντικά . 

 Ημερολόγιο Παραγωγής Προϊόντων. 
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 Ημερολόγιο Εργασιών. 

 Έγγραφα πιστοποίησης  για τους χώρους βόσκησης των ζώων και για τους 
προαύλιους χώρους.  

 Βεβαιώσεις από τις Αρμόδιες Αρχές, αν απαιτείται, όπου να βεβαιώνουν τα 
παρακάτω: 
- ότι η κτηνοτροφική μονάδα είναι απαλλαγμένη από λοιμώδη  μεταδοτικά 

νοσήματα. 
- ότι η περιοχή της κτηνοτροφικής μονάδας είναι απαλλαγμένη επιζωοτιών. 

 Ειδικά για τις μονάδες υδατοκαλλιεργειών, απαιτούνται ακόμη σχέδιο 
βιώσιμης διαχείρισης και, εφ’ όσον η ετήσια παραγωγή υπερβαίνει τους 20 
τόνους προϊόντων, περιβαλλοντική εκτίμηση. 

 
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 ζωικού κεφαλαίου ή άλλων παραχθέντων προϊόντων 
ζωικής προέλευσης. 

 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. 
 
Από την τεκμηρίωση η οποία θα πρέπει να τηρείται στο «Φάκελο Βιολογικής 
Γεωργίας» είναι απαραίτητο να προκύπτει ότι υπάρχει  πλήρης και  σαφής 
διαχωρισμός τόσο των εισροών όσο και των πωλήσεων των πιστοποιημένων 
προϊόντων με ιδιαίτερη αναφορά στον διαχωρισμό τους από τυχόν συμβατικά, 
ενώ θα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά και στον Οργανισμό Πιστοποίησης. 
 

3.2 Επικαιροποίηση  

Η επιχείρηση θα πρέπει να αποστέλλει το Πρόγραμμα Παραγωγής/ 
Υδατοκαλλιέργειας σε ετήσια βάση, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της 
παραγωγικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία.  
 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Παραγωγής / Υδατοκαλλιέργειας  υποβάλλεται 
υποχρεωτικά σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στις μονάδες ή 
και ζώα. 
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Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα Πιστοποίησης του Οργανισμού δεν 
δύναται να εκδοθούν χωρίς την υποβολή του ισχύοντος Προγράμματος 
Παραγωγής / Υδατοκαλλιέργειας. 
 
Σε περίπτωση που η κτηνοτροφική δραστηριότητα αφοράς σε πουλάδες για 
παραγωγή αυγών, η Επιχείρηση αποστέλλει στον Οργανισμό πρόγραμμα 
φωτισμού πριν την έναρξη εκάστης εκτροφής. 

   
4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

4.1 Προσθήκες 

Για ένταξη ζώων διαφορετικού είδους από τα ήδη ενταγμένα ή για αγορά ζώων 
του ίδιου είδους από άλλη εκμετάλλευση ενταγμένη στο Σύστημα Πιστοποίησης 
υποβάλλονται από την επιχείρηση: 

 Αίτηση Πιστοποίησης Ζωικής Παραγωγής/ Υδατοκαλλιέργειας για επέκταση, 
στην οποία αναφέρονται μόνο νέες μονάδες ή /και τα πρόσθετα ζώα της 
επιχείρησης. 

 Τροποποιητικό Πρόγραμμα Παραγωγής / Υδατοκαλλιέργειας, στο οποίο 
καταγράφονται όλες οι μονάδες της επιχείρησης και όλα τα παραγωγικά και 
μη ζώα.  

 Έγγραφα πιστοποίησης  που να αποδεικνύουν  την βιολογική προέλευση 
των νέων ζώων που έχουν αγορασθεί. Στην περίπτωση που τα ζώα δεν 
προέρχονται από βιολογική εκτροφή ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από 
το Πρότυπο σχετικές διατάξεις και απαιτούνται τα αντίστοιχα  δικαιολογητικά. 

 

4.2 Μειώσεις 

Για μείωση των κτηνοτροφικών μονάδων (αφαίρεση ενός είδους ζώων) 
υποβάλλονται από την επιχείρηση: 

 Αίτηση Πιστοποίησης Ζωικής Παραγωγής/ Υδατοκαλλιέργειας για μείωση, 
στην οποία αναφέρονται μόνο οι  μονάδες και τα ζώα (παραγωγικά και μη) 
που αποσύρονται από το σύστημα Πιστοποίησης.  

 Τροποποιητικό Πρόγραμμα Παραγωγής/ Υδατοκαλλιέργειας, όπου 
αναφέρονται μόνο οι μονάδες και τα παραγωγικά και μη ζώα που θα 
παραμείνουν στο Σύστημα  Πιστοποίησης. 
 

4.3 Χώροι 

Για τροποποίηση των χώρων βόσκησης η επιχείρηση θα  πρέπει να υποβάλλει 
τροποποιητικό Πρόγραμμα Παραγωγής. Για τροποποίηση των προαύλιων 
χώρων, πλην των φυσικών βοσκοτόπων ακολουθούνται οι διαδικασίες που 
περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής. 

 

4.4 Επέκταση Δραστηριοτήτων 

Εάν η επιχείρηση επιθυμεί να ασκήσει οποιαδήποτε  δραστηριότητα 
παρασκευής των προϊόντων της (τεμαχισμός, συσκευασία, τυροκόμιση, κ.λ.π.) 
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.  


