ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.

Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και
αφορά τις επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
συλλογή αυτοφυών φυτών και στην παραγωγή μανιταριών.

2.

Οι Επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης οφείλουν:
1. Να διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία τους, όπως
ενοικιαστήρια συμβόλαια, τίτλους ιδιοκτησίας, το αντίγραφο της Δήλωσης ΟΣΔΕ και
άδεια συλλογής, όπου απαιτείται.
2. Να διαθέτουν σκαριφήματα ή τοπογραφικά διαγράμματα των αγροτεμαχίων που
εντάσσουν ή χάρτες των περιοχών συλλογής (για αυτοφυή φυτά).
3. Να υποβάλλουν στην QMSCERT λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών
προϊόντων ανά αγροτεμάχιο, ή να ενημερώνουν το φορέα για την περιοχή συλλογής
φυτών πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου/περιόδου συλλογής (για
αυτοφυή φυτά).
4. Να τηρούν ημερολόγια εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών, όπου θα
καταγράφονται οι εργασίες ανά αγροτεμάχιο.
5. Να τηρούν βιβλία αγοράς εισροών (εδαφοβελτιωτικά, πολλαπλασιαστικό υλικό,
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα) και τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς τους.
6. Να τηρούν βιβλία αποθήκης για τα βιολογικά προϊόντα που αποθηκεύουν.
7. Να τηρούν στοιχεία για την παραγωγή των καλλιεργειών τους ανά αγροτεμάχιο.
8. Να τηρούν βιβλία καταγραφής των πωλήσεων των προϊόντων τους.
9. Να υποβάλλουν στον φορέα εγκαίρως τις μεταβολές στο καλλιεργητικό σχέδιο ή στα
μέτρα προφύλαξης από απαγορευμένα προϊόντα και πιθανές πηγές μόλυνσης.
10. Να αιτούνται άδειες χρήσης μη βιολογικού σπόρου (παρέκκλισης) από την αρμόδια
υπηρεσία και να τηρούν αντίγραφα των αδειών.
11. Να τηρούν αντίγραφα της αρχικής αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, των αιτήσεων
μείωσης/επέκτασης, τα προγράμματα καλλιέργειας καθώς και αντίγραφο της
σύμβασης.
12. Να τηρούν ημερολόγιο ελέγχων.
13. Να τηρούν φάκελο με τα παραπάνω για τουλάχιστον 5 έτη

3.

Ο φορέας QMSCERT πιστοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται από τα ενταγμένα στο
σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης αγροτεμάχια. Εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει
νέα αγροτεμάχια, τότε πρέπει να υποβάλλει στο φορέα μια αίτηση επέκτασης και
πρόγραμμα καλλιεργειών για αυτά.

4.

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα έγγραφα που αποστέλλονται/παραδίδονται από
τον φορέα, δηλαδή εκθέσεις ελέγχων, έγγραφα και αποτελέσματα δειγματοληψίας, έγγραφα
απόφασης πιστοποιησης, εκδοθέντα αποδεικτικά έγγραφα, έγγραφα μη συμμορφώσεων και
επιβληθείσες κυρώσεις. Επίσης, να τηρούν τις διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες που
υποβλήθηκαν καθώς και την υπόλοιπη σχετική αλληλογραφία με τον φορέα και άλλες
δημόσιες αρχές.

5.

Συγκομιδή-Αποθήκευση: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην
συγκομιδή και αποθήκευση προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο
(βιολογικό σε μεταβατικό στάδιο και βιολογικό) ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.
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6.

Συσκευασία-Επισήμανση: Οι επιχειρήσεις του παρόντος κανονισμού δύνανται να
πραγματοποιούν την πρώτη συσκευασία και πρώτη επισήμανση (των ιδιοπαραγόμενων
προϊόντων) εφόσον αποστείλουν τη μακέτα της ετικέτας προς έλεγχο στον φορέα πριν τη
χρήση της. Η χρήση των σημάτων και πιστοποιητικών περιγράφεται στον Κανονισμό
Χρήσης Σημάτων και Πιστοποιητικών. Σε περίπτωση μεταποίησης/τυποποίησης τότε
οφείλουν
να
εφαρμόσουν
όσα
αναφέρονται
στον
Ειδικό
Κανονισμό
Παρασκευής/Εισαγωγών.

7.

Μεταφορά: Σε περίπτωση μεταφοράς και πώλησης των προϊόντων σε μονάδες λιανικής
ή/και χονδρικής πώλησης ή σε άλλες μονάδες τα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται σε
κατάλληλους περιέκτες ή οχήματα ώστε να αποκλείεται η αντικατάσταση του περιεχομένου
τους.

8.1 Εφόσον η μονάδα που αποτελεί τον τελικό προορισμό είναι και αυτή ενταγμένη στο
σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης τότε οι περιέκτες ή τα οχήματα δεν απαιτείται να είναι
κλειστά, ωστόσο τα προϊόντα συνοδεύονται από κατάλληλο έγγραφο (τιμολόγιο, δελτίο
αποστολής, πιστοποιητικό), ενώ τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης τηρούν αρχείο
όπου καταγράφονται οι μεταφορές αυτές.
9.

Καταγραφή: Για καταγραφές σε ημερολόγια και βιβλία, οι επιχειρήσεις μπορούν να
χρησιμοποιούν τα έντυπα της QMSCERT ή δικά τους έντυπα τα οποία πρέπει να περιέχουν
τις πληροφορίες που σημειώνονται στον παρόντα κανονισμό.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση ο φορέας QMSCERT πιστοποιεί μόνο τα προϊόντα που
παράγονται από παραγωγικούς συντελεστές για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτημα απο την
επιχείρηση και εντάχθηκαν στο σύστημα ελέγχου. Η επέκταση/αφαίρεση παραγωγικών
συντελεστών απαιτεί αίτηση για επέκταση/μείωση και τροποποίηση του προγράμματος
καλλιέργειας το οποίο αποτελεί συνδεόμενο έγγραφο στη σύμβαση.
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