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ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
1.  Ο παρϊν Κανονιςμόσ ςυμπληρϊνει τον Κανονιςμό Πιςτοποίηςησ τησ QMSCERT και αφορά τισ 

επιχειρήςεισ φυτικήσ παραγωγήσ, τισ επιχειρήςεισ που δραςτηριοποιοφνται ςτη ςυλλογή 
αυτοφυϊν φυτϊν και ςτην παραγωγή μανιταριϊν. 

 
2.  Οι Επιχειρήςεισ Φυτικήσ Παραγωγήσ οφείλουν: 

1. Να διαθζτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά ζγγραφα όπωσ ενοικιαςτήρια ςυμβόλαια, 
τίτλουσ ιδιοκτηςίασ, το αντίγραφο τησ Δήλωςησ ΟΔΕ αλλά και ςκαριφήματα ή 
τοπογραφικά διαγράμματα των αγροτεμαχίων που εντάςςουν. 

2. Να υποβάλλουν ςτην QMSCERT λεπτομερζσ πρόγραμμα παραγωγήσ φυτικϊν προϊόντων 
ανά αγροτεμάχιο πριν την ζναρξη τησ καλλιεργητικήσ περιόδου. 

3. Να τηροφν ημερολόγια εργαςιϊν ςφμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειϊν όπου να 
καταγράφονται οι εργαςίεσ ανά αγροτεμάχιο. 

4. Να τηροφν βιβλία αγοράσ ειςροϊν (εδαφοβελτιωτικά, πολλαπλαςιαςτικό υλικό, 
φυτοπροςτατευτικά ςκευάςματα) και τα αντίςτοιχα παραςτατικά αγοράσ. 

5. Να τηροφν βιβλία αποθήκησ για τα βιολογικά προϊόντα που αποθηκεφουν. 
6. Να τηροφν ςτοιχεία για την παραγωγή των καλλιεργειϊν τουσ ανά αγροτεμάχιο. 
7. Να τηροφν βιβλία καταγραφήσ των πωλήςεων των προϊόντων τουσ. 
8. Να τηροφν όλεσ τισ παραπάνω καταγραφζσ για τουλάχιςτον μια πενταετία. 
9. Να υποβάλλουν ςτον φορζα εγκαίρωσ τισ μεταβολζσ ςτο καλλιεργητικό ςχζδιο ή ςτα 

μζτρα προφφλαξησ από απαγορευμζνα προϊόντα και πιθανζσ πηγζσ μόλυνςησ. 
10. Να καταθζτουν άδεια παρζκκλιςησ για τη χρήςη μη πιςτοποιημζνου ςπόρου ςτην 

Διεφθυνςη Αγροτικήσ Ανάπτυξησ τησ Νομαρχιακήσ Αυτοδιοίκηςησ όπου ανήκουν. 
 
3.  Ο φορζασ QMSCERT πιςτοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται από τα ενταγμζνα ςτο ςφςτημα 

ελζγχου και πιςτοποίηςησ αγροτεμάχια. Εφόςον η επιχείρηςη επιθυμεί να εντάξει νζα 
αγροτεμάχια, τότε πρζπει να υποβάλλει ςτο φορζα πρόγραμμα καλλιεργειϊν για αυτά και να 
υπογράψει νζο ςυμφωνητικό. 

 
4.  Οι Επιχειρήςεισ υλλογήσ Αυτοφυϊν Ειδϊν οφείλουν: 

1. Να διαθζτουν άδεια ςυλλογήσ από την αρμόδια αρχή, εφόςον απαιτείται. 
2. Να διαθζτουν ημερολόγιο ςυλλογήσ αυτοφυϊν ειδϊν. 
3. Να τηροφν βιβλία αποθήκησ για τα βιολογικά προϊόντα που αποθηκεφουν. 
4. Να τηροφν βιβλία καταγραφήσ των πωλήςεων των προϊόντων τουσ. 
5. Να ενημερϊνουν εγκαίρωσ το φορζα για αλλαγζσ ςτισ περιόδουσ και τισ περιοχζσ 

ςυλλογήσ αυτοφυϊν ειδϊν. 
 
5.   Οι Επιχειρήςεισ Παραγωγήσ Μανιταριϊν οφείλουν: 

1. Να διαθζτουν τα νομιμοποιητικά ζγγραφα τησ επιχείρηςησ και τοπογραφικά ςκαριφήματα 
αυτήσ. 

2. Να τηροφν βιβλία αγοράσ ειςροϊν και τα αντίςτοιχα παραςτατικά αγοράσ. 
3. Να τηροφν ςτοιχεία για την παραγωγή τουσ. 
4. Να τηροφν βιβλία αποθήκησ για τα βιολογικά προϊόντα που αποθηκεφουν 
5. Να τηροφν βιβλία καταγραφήσ των πωλήςεων των προϊόντων τουσ. 
6. Να υποβάλλουν ςτον φορζα εγκαίρωσ τισ μεταβολζσ ςτο ςχζδιο παραγωγήσ ή ςτα μζτρα 

προφφλαξησ από απαγορευμζνα προϊόντα και πιθανζσ πηγζσ μόλυνςησ. 
 
6.  Όλεσ οι επιχειρήςεισ πρζπει να διατηροφν τη ςφμβαςη πιςτοποίηςησ και τα υπόλοιπα ζντυπα που 

παραλαμβάνουν από την QMSCERT (πιςτοποιητικά κλπ), ή τουσ επιθεωρητζσ τησ (αναφορζσ 
επιθεϊρηςησ, κλπ) ςε καλή κατάςταςη.  
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7.  υγκομιδή-Αποθήκευςη: Οι επιχειρήςεισ οφείλουν να δϊςουν ιδιαίτερη βαρφτητα ςτην ςυγκομιδή 

και αποθήκευςη προϊόντων τα οποία βρίςκονται ςε διαφορετικό ςτάδιο (βιολογικό ςε μεταβατικό 
ςτάδιο και βιολογικό)  ϊςτε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.  

 
8. υςκευαςία-Επιςήμανςη: Οι επιχειρήςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ δφνανται να πραγματοποιοφν 

την πρϊτη ςυςκευαςία και πρϊτη επιςήμανςη (των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων) εφόςον ζχουν 
ενημερϊςει τον φορζα μζςω του εντφπου  Δήλωςησ Προϊόντοσ. Η  χρήςη των ςημάτων και 
πιςτοποιητικϊν περιγράφεται ςτον Κανονιςμό Χρήςησ ημάτων και Πιςτοποιητικϊν. ε περίπτωςη 
μεταποίηςησ/τυποποίηςησ τότε οφείλουν να εφαρμόςουν όςα αναφζρονται ςτον Ειδικό 
Κανονιςμό Παραςκευήσ/Ειςαγωγϊν.  

 
9.  Μεταφορά: ε περίπτωςη μεταφοράσ και πϊληςησ των προϊόντων ςε μονάδεσ λιανικήσ ή/και 

χονδρικήσ πϊληςησ ή ςε άλλεσ μονάδεσ τα προϊόντα πρζπει να μεταφζρονται ςε κατάλληλουσ 
περιζκτεσ ή οχήματα ϊςτε να αποκλείεται η αντικατάςταςη του περιεχομζνου τουσ.  

 
9.1 Εφόςον η μονάδα που αποτελεί τον τελικό προοριςμό είναι και αυτή ενταγμζνη ςτο ςφςτημα 

ελζγχου και πιςτοποίηςησ τότε οι περιζκτεσ ή τα οχήματα δεν απαιτείται να είναι κλειςτά εφόςον 
τα προϊόντα ςυνοδεφονται από κατάλληλο ζγγραφο (τιμολόγιο, δελτίο αποςτολήσ, πιςτοποιητικό), 
ενϊ τόςο ο αποςτολζασ όςο και ο παραλήπτησ τηροφν αρχείο όπου καταγράφονται οι μεταφορζσ 
αυτζσ.   

 
10. Οι επιχειρήςεισ καλοφνται μια φορά το ζτοσ, μετά την περίοδο παραγωγήσ/ςυλλογήσ  να  

υποβάλλουν τη Δήλωςη Ποςότητασ ςτον Οργανιςμό. 
 
11. Καταγραφή: Για καταγραφζσ ςε ημερολόγια και βιβλία αλλά και τη Δήλωςη ποςότητασ όπωσ 

αναφζρθηκε παραπάνω οι επιχειρήςεισ μποροφν να χρηςιμοποιοφν τα ζντυπα τησ QMSCERT ή 
δικά τουσ ζντυπα τα οποία πρζπει να περιζχουν τισ πληροφορίεσ που ςημειϊνονται ςτον παρϊν 
κανονιςμό. 

 
12. ΠΡΟΟΧΗ: ε κάθε περίπτωςη ο φορζασ QMSCERT πιςτοποιεί μόνο τα προϊόντα που παράγονται 

από παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ που έχουν καταγραφεί ςτη ςφμβαςη. Νζοι παραγωγικοί 
ςυντελεςτζσ προχποθζτουν τροποποίηςη τησ αρχικήσ ςφμβαςησ με νζο πρόγραμμα καλλιζργειασ. 
Η αφαίρεςη ςυντελεςτϊν απαιτεί αίτηςη για μείωςη και τροποποίηςη του προγράμματοσ 
καλλιζργειασ. 


