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ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
1.  Ο παρϊν Κανονιςμόσ ςυμπλθρϊνει τον Κανονιςμό Πιςτοποίθςθσ τθσ QMSCERT και αφορά τισ επιχειριςεισ 

ηωικισ παραγωγισ και τισ μελιςςοκομικζσ επιχειριςεισ. 
 
2.  Οι Επιχειριςεισ Ζωικισ Παραγωγισ οφείλουν: 

1. Να τθροφν νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθ μονάδα και τα ςκαριφιματα ι τοπογραφικά 
ςχεδιαγράμματα των χϊρων ςταυλιςμοφ, αποκικευςθσ ειςροϊν, των προαφλιων χϊρων και των 
χϊρων βόςκθςθσ. 

2. Να τθροφν θμερολόγια εκτροφισ ανά κατθγορία ηϊων. 
3. Να τθροφν βιβλία αγοράσ ειςροϊν (ηωοτροφζσ, κτθνιατρικά φάρμακα, εμβόλια, απολυμαντικά κλπ) 

και τα αντίςτοιχα παραςτατικά αγοράσ. 
4. Να τθροφν βιβλία αποκικθσ για τα βιολογικά προϊόντα. 
5. Να τθροφν βιβλία καταγραφισ των πωλιςεων των προϊόντων τουσ. 
6. Να τθροφν όλεσ τισ παραπάνω καταγραφζσ για τουλάχιςτον μια πενταετία. 
7. Να υποβάλλουν ςτθν QMSCERT λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτροφισ των ηϊων και ςχζδιο διαςποράσ 

τθσ κόπρου ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία. 
8. Να υποβάλλουν ςτον φορζα εγκαίρωσ τισ μεταβολζσ ςτο πρόγραμμα εκτροφισ ι μζτρα 

προφφλαξθσ από απαγορευμζνα προϊόντα και πικανζσ πθγζσ μόλυνςθσ. 
9. Να τθροφν ςτοιχεία για τα ηϊα που ειςζρχονται ςτο κοπάδι όπωσ προζλευςθ και θμερομθνία 

ειςόδου, περίοδο μετατροπισ, αναγνωριςτικά ςτοιχεία και κτθνιατρικό φάκελο. 
10. Να τθροφν ςτοιχεία για τα ηϊα που εξζρχονται από το κοπάδι όπωσ θλικία, αρικμό ηϊων, βάροσ ςε 

περίπτωςθ ςφαγισ, αναγνωριςτικά ςτοιχεία και προοριςμό. 
11. Να τθροφν ςτοιχεία για τισ απϊλειεσ και τουσ ςχετικοφσ λόγουσ. 
12. Να τθροφν ςτοιχεία όςον αφορά το είδοσ των ηωοτροφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, αναλογία των ςυςτατικϊν του ςιτθρεςίου και τισ περιόδουσ 
πρόςβαςθσ ςτουσ χϊρουσ ελευκζρασ βοςκισ. 

13. Να τθροφν όςον αφορά τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν, ςτοιχεία ςχετικά με τισ κεραπευτικζσ αγωγζσ 
και τθν κτθνιατρικι φροντίδα, όπωσ θμερομθνία αγωγισ, διάγνωςθ, τφπο του προϊόντοσ, μζκοδοσ 
αγωγισ, εντολι κτθνιάτρου και επιβαλλόμενθ περίοδο αναμονισ.  

14. Εφόςον θ επιχείρθςθ πραγματοποιεί καλλιεργθτικζσ επεμβάςεισ ςτουσ προαφλιουσ χϊρουσ ι/και 
ςτουσ χϊρουσ βόςκθςθσ πρζπει να τθρεί όςα προβλζπει ο Ειδικόσ Κανονιςμόσ Φυτικισ Παραγωγισ. 

 
3.  Οι Επιχειριςεισ Μελιςςοκομίασ οφείλουν: 

1. Να τθροφν νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθ μονάδα και τα ςκαριφιματα ι τοπογραφικά 
ςχεδιαγράμματα των χϊρων παραγωγισ, τυποποίθςθσ 

2. Να υποβάλλουν ςτθν QMSCERT λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτροφισ. 
3. Να υποβάλλουν ςτον φορζα εγκαίρωσ τισ μεταβολζσ ςτο πρόγραμμα εκτροφισ ι ςτα μζτρα 

προφφλαξθσ από απαγορευμζνα προϊόντα και πικανζσ πθγζσ μόλυνςθσ. 
4. Να ενθμερϊνουν εγκαίρωσ το φορζα για τθ μετακίνθςθ του μελιςςοκομείου. 
5. Να τθροφν βιβλία αγοράσ ειςροϊν (τεχνθτι διατροφι, κτθνιατρικά φάρμακα, κλπ) και τα ςχετικά 

παραςτατικά αγοράσ. 
6. Να τθροφν βιβλία καταγραφισ των πωλιςεων των προϊόντων τουσ. 
7. Να τθροφν βιβλία αποκικθσ για τα βιολογικά προϊόντα. 
8. Να τθροφν όλεσ τισ παραπάνω καταγραφζσ για τουλάχιςτον μια πενταετία. 
9. Να τθροφν ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεχνθτι διατροφι όπωσ τφπο του προϊόντοσ, θμερομθνία, 

ποςότθτεσ και κυψζλεσ που χρθςιμοποιικθκε θ τεχνθτι διατροφι. 
10. Να τθροφν ςτοιχεία ςχετικά με τισ κεραπευτικζσ αγωγζσ όπωσ τον τφπο του προϊόντοσ, 

λεπτομζρειεσ διάγνωςθσ, δοςολογία, διάρκεια αγωγισ και περίοδο απόςυρςθσ. 
 
4.  Όλεσ οι επιχειριςεισ πρζπει να διατθροφν τθ ςφμβαςθ πιςτοποίθςθσ και τα υπόλοιπα ζντυπα που 

παραλαμβάνουν από τθν QMSCERT (πιςτοποιθτικά κλπ) ι τουσ επικεωρθτζσ τθσ (αναφορζσ επικεϊρθςθσ, 
κλπ) ςε καλι κατάςταςθ.  

 
5.    υςκευαςία-Επιςιμανςθ: Οι επιχειριςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ δφνανται να πραγματοποιοφν τθν πρϊτθ 

ςυςκευαςία και πρϊτθ επιςιμανςθ (των ιδιοπαραγϊμενων προϊόντων για αυγά, μζλι) εφόςον ζχουν 
ενθμερϊςει τον φορζα μζςω του εντφπου  Διλωςθσ Προϊόντοσ. Η  χριςθ των ςθμάτων και πιςτοποιθτικϊν 
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περιγράφεται ςτον Κανονιςμό χριςθσ ςθμάτων και πιςτοποιθτικϊν. ε περίπτωςθ 
μεταποίθςθσ/τυποποίθςθσ τότε οφείλουν να εφαρμόςουν όςα αναφζρονται ςτον Ειδικό Κανονιςμό 
Παραςκευισ/Ειςαγωγϊν.  

 
6.  Μεταφορά: ε περίπτωςθ μεταφοράσ και πϊλθςθσ των προϊόντων ςε μονάδεσ λιανικισ ι/και χονδρικισ 

πϊλθςθσ ι ςε άλλεσ μονάδεσ τα προϊόντα πρζπει να μεταφζρονται ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ ι οχιματα 
ϊςτε να αποκλείεται θ αντικατάςταςθ του περιεχομζνου τουσ.  

 
6.1 Εφόςον θ μονάδα που αποτελεί τον τελικό προοριςμό είναι και αυτι ενταγμζνθ ςτο ςφςτθμα ελζγχου και 

πιςτοποίθςθσ τότε οι περιζκτεσ ι τα οχιματα δεν απαιτείται να είναι κλειςτά εφόςον τα προϊόντα 
ςυνοδεφονται από κατάλλθλο ζγγραφο (Σιμολόγιο, Δελτίο αποςτολισ, πιςτοποιθτικό), ενϊ τόςο ο 
αποςτολζασ όςο και ο παραλιπτθσ τθροφν αρχείο όπου καταγράφονται οι μεταφορζσ αυτζσ.   

 
7.  Οι επιχειριςεισ καλοφνται μια φορά το ζτοσ, μετά τθν περίοδο παραγωγισ να υποβάλλουν τθ Διλωςθ 

Ποςότθτασ ςτον Οργανιςμό.  
 
8.  Καταγραφι: Για καταγραφζσ ςε θμερολόγια, βιβλία και τθ Διλωςθ Ποςότθτασ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω 

οι επιχειριςεισ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα ζντυπα τθσ QMSCERT ι δικά τουσ ζντυπα τα οποία πρζπει να 
περιζχουν τισ πλθροφορίεσ που ςθμειϊνονται ςτον παρόν κανονιςμό. 

 
9.  ΠΡΟΟΧΗ: ε κάκε περίπτωςθ ο φορζασ QMSCERT πιςτοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται από 

παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που έχουν καταγραφεί ςτη ςφμβαςη . Νζοι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ 
προχποκζτουν τροποποίθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ με νζο πρόγραμμα εκτροφισ. Η αφαίρεςθ ςυντελεςτϊν 
απαιτεί αίτθςθ για μείωςθ και τροποποίθςθ του προγράμματοσ εκτροφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
10.    ε περίπτωςθ όπου υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ παραγωγοί ηωικϊν προϊόντων ςτθν ίδια εγκατάςταςθ 

(ςυςτεγαηόμενοι) τότε όλοι οι ςυςτεγαηόμενοι οφείλουν να αιτθκοφν τθν ζνταξθ τουσ ςτο ςφςτθμα ελζγχου 
και πιςτοποίθςθσ του φορζα. τθν περίπτωςθ αυτι επικεωρείται ο κάκε ζνασ από τουσ ςυςτεγαηόμενουσ. 
Όςον αφορά τθν πιςτοποίθςθ, ο κάκε ςυςτεγαηόμενοσ μπορεί να λάβει πιςτοποιθτικό με τα ςτοιχεία του 
(όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν Q-CERT) ενϊ οι ποςότθτεσ όταν πρόκειται για γάλα, υπολογίηονται 
λαμβάνοντασ υπόψθ το ιςοηφγιο μάηασ ανά παραγωγό. Όταν κατά τθν επικεϊρθςθ διαπιςτωκοφν μθ 
ςυμμορφϊςεισ, ο φορζασ εξετάηει κατά περίπτωςθ τθν επίπτωςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ ςτο τελικό προϊόν 
ι/και τθ γεωργικι εκμετάλλευςθ και δφναται να επιβάλλει κυρϊςεισ ςε ζναν ι παραπάνω από τουσ 
ςυςτεγαηόμενουσ. 

 
  
 
 


