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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
1.  Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις 

ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 
 
2.  Οι Επιχειρήσεις Ζωικής Παραγωγής οφείλουν: 

1. Να τηρούν νομιμοποιητικά έγγραφα για τη μονάδα και τα σκαριφήματα ή τοπογραφικά 
σχεδιαγράμματα των χώρων σταυλισμού, αποθήκευσης εισροών, των προαύλιων χώρων και των 
χώρων βόσκησης. 

2. Να τηρούν ημερολόγια εκτροφής ανά κατηγορία ζώων. 
3. Να τηρούν βιβλία αγοράς εισροών (ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, εμβόλια, απολυμαντικά κλπ) 

και τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. 
4. Να τηρούν βιβλία αποθήκης για τα βιολογικά προϊόντα. 
5. Να τηρούν βιβλία καταγραφής των πωλήσεων των προϊόντων τους. 
6. Να τηρούν όλες τις παραπάνω καταγραφές για τουλάχιστον μια πενταετία. 
7. Να υποβάλλουν στην QMSCERT λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς 

της κόπρου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
8. Να υποβάλλουν στον φορέα εγκαίρως τις μεταβολές στο πρόγραμμα εκτροφής ή μέτρα 

προφύλαξης από απαγορευμένα προϊόντα και πιθανές πηγές μόλυνσης. 
9. Να τηρούν στοιχεία για τα ζώα που εισέρχονται στο κοπάδι όπως προέλευση και ημερομηνία 

εισόδου, περίοδο μετατροπής, αναγνωριστικά στοιχεία και κτηνιατρικό φάκελο. 
10. Να τηρούν στοιχεία για τα ζώα που εξέρχονται από το κοπάδι όπως ηλικία, αριθμό ζώων, βάρος σε 

περίπτωση σφαγής, αναγνωριστικά στοιχεία και προορισμό. 
11. Να τηρούν στοιχεία για τις απώλειες και τους σχετικούς λόγους. 
12. Να τηρούν στοιχεία όσον αφορά το είδος των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των 

συμπληρωμάτων διατροφής, αναλογία των συστατικών του σιτηρεσίου και τις περιόδους 
πρόσβασης στους χώρους ελευθέρας βοσκής. 

13. Να τηρούν όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών, στοιχεία σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές 
και την κτηνιατρική φροντίδα, όπως ημερομηνία αγωγής, διάγνωση, τύπο του προϊόντος, μέθοδος 
αγωγής, εντολή κτηνιάτρου και επιβαλλόμενη περίοδο αναμονής.  

14. Εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί καλλιεργητικές επεμβάσεις στους προαύλιους χώρους ή/και 
στους χώρους βόσκησης πρέπει να τηρεί όσα προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός Φυτικής Παραγωγής. 

 
3.  Οι Επιχειρήσεις Μελισσοκομίας οφείλουν: 

1. Να τηρούν νομιμοποιητικά έγγραφα για τη μονάδα και τα σκαριφήματα ή τοπογραφικά 
σχεδιαγράμματα των χώρων παραγωγής, τυποποίησης 

2. Να υποβάλλουν στην QMSCERT λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής. 
3. Να υποβάλλουν στον φορέα εγκαίρως τις μεταβολές στο πρόγραμμα εκτροφής ή στα μέτρα 

προφύλαξης από απαγορευμένα προϊόντα και πιθανές πηγές μόλυνσης. 
4. Να ενημερώνουν εγκαίρως το φορέα για τη μετακίνηση του μελισσοκομείου. 
5. Να τηρούν βιβλία αγοράς εισροών (τεχνητή διατροφή, κτηνιατρικά φάρμακα, κ.λπ.) και τα σχετικά 

παραστατικά αγοράς. 
6. Να τηρούν βιβλία καταγραφής των πωλήσεων των προϊόντων τους. 
7. Να τηρούν βιβλία αποθήκης για τα βιολογικά προϊόντα. 
8. Να τηρούν στοιχεία σχετικά με την τεχνητή διατροφή όπως τύπο του προϊόντος, ημερομηνία, 

ποσότητες και κυψέλες που χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή διατροφή. 
9. Να τηρούν στοιχεία σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές όπως τον τύπο του προϊόντος, 

λεπτομέρειες διάγνωσης, δοσολογία, διάρκεια αγωγής και περίοδο απόσυρσης. 
 
4. Οι επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας οφείλουν: 

1. Να τηρούν νομιμοποιητικά έγγραφα για τη μονάδα και τα σκαριφήματα ή σχεδιαγράμματα των 
χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων. 

2. Να τηρούν ημερολόγια εκτροφής ανά κατηγορία ιχθύων. 
3. Να τηρούν βιβλία αγοράς εισροών (ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, εμβόλια, απολυμαντικά κλπ) 

και τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. 
4. Να τηρούν βιβλία αποθήκης για τα βιολογικά προϊόντα. 
5. Να τηρούν βιβλία καταγραφής των πωλήσεων των προϊόντων τους. 
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6. Να τηρούν όλες τις παραπάνω καταγραφές για τουλάχιστον μια πενταετία. 
7. Να υποβάλλουν στην QMSCERT λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. 
8. Να υποβάλλουν στον φορέα εγκαίρως τις μεταβολές στο πρόγραμμα εκτροφής ή μέτρα 

προφύλαξης από απαγορευμένα προϊόντα και πιθανές πηγές μόλυνσης. 
9. Να τηρούν στοιχεία για τα ζώα που εισέρχονται στο κοπάδι όπως προέλευση και ημερομηνία 

εισόδου, περίοδο μετατροπής. 
10. Να τηρούν στοιχεία όπως ο αριθμός των παρτίδων, η ηλικία, το βάρος των ζώων που 

εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση. 
11. Να τηρούν στοιχεία για τους ιχθύς που διαφεύγουν. 
12. Για τους ιχθύς, τον τύπο και την ποσότητα των ζωοτροφών και, στην περίπτωση του κυπρίνου και 

των συγγενών ειδών, αποδεικτικά στοιχεία για τη χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ζωοτροφών,  
13. Να τηρούν στοιχεία όσον αφορά τις κτηνιατρικές αγωγές με λεπτομέρειες για τον σκοπό, την 

ημερομηνία εφαρμογής, τη μέθοδο εφαρμογής, τον τύπο του προϊόντος και τον χρόνο αναμονής,  
14. Να τηρούν στοιχεία για τα μέτρα πρόληψης ασθενειών με πληροφορίες για την υδρανάπαυση, τον 

καθαρισμό και την επεξεργασία του νερού.  
 
5.  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. Όλα τα έγγραφα, καθώς και οι καταγραφές πρέπει 
να τηρούνται για 5 έτη τουλάχιστον. 

 
6.    Συσκευασία-Επισήμανση: Οι επιχειρήσεις του παρόντος κανονισμού δύνανται να πραγματοποιούν την πρώτη 

συσκευασία και πρώτη επισήμανση (των ιδιοπαραγώμενων προϊόντων για αυγά, μέλι) 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.  

 
7.1 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 εάν 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.   

 
8.  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. 

 
9.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση ο φορέας QMSCERT πιστοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται από 

παραγωγικούς συντελεστές για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτημα από την επιχείρηση και εντάχθηκαν στο 
σύστημα ελέγχου. Η επέκταση/αφαίρεση παραγωγικών συντελεστών απαιτεί αίτηση για επέκταση/μείωση 
και τροποποίηση του προγράμματος εκτροφής το οποίο αποτελεί συνδεόμενο έγγραφο στη σύμβαση.  

 
10.    Σε περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός παραγωγοί ζωικών προϊόντων στην ίδια εγκατάσταση 

(συστεγαζόμενοι) τότε όλοι οι συστεγαζόμενοι οφείλουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο σύστημα ελέγχου 
και πιστοποίησης του φορέα. Στην περίπτωση αυτή επιθεωρείται ο κάθε ένας από τους συστεγαζόμενους. 
Όσον αφορά την πιστοποίηση, ο κάθε συστεγαζόμενος μπορεί να λάβει Αποδεικτικό Έγγραφο με τα στοιχεία 
του (όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Q-CERT). Όταν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, 
ο φορέας εξετάζει κατά περίπτωση την επίπτωση της μη συμμόρφωσης στο τελικό προϊόν ή/και τη γεωργική 
εκμετάλλευση και δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε έναν ή παραπάνω από τους συστεγαζόμενους. 

  


