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ΑΠΑΙΣΗΕΙ
1
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Παραςκευι 

*Στθν παραςκευι περιλαμβάνονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ διατιρθςθσ ι/και μεταποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφαγισ και του 

τεμαχιςμοφ ςτθν περίπτωςθ των κτθνοτροφικϊν προϊόντων), αποκικευςθσ, μεταφοράσ, επιςιμανςθσ, διαφιμιςθσ, πϊλθςθσ, εξαγωγισ, 

ειςαγωγισ και υπεργολαβίασ,  

Α. Ειδικζσ αρχζσ. 

1. Παραγωγι βιολογικϊν τροφίμων από βιολογικά γεωργικά ςυςτατικά 

2. Περιοριςμόσ τθσ χριςθσ πρόςκετων υλϊν, μθ βιολογικϊν ςυςτατικϊν που ζχουν κυρίωσ τεχνολογικζσ 
λειτουργίεσ, κακϊσ και βοθκθτικϊν μζςων επεξεργαςίασ. 

3. Αποκλειςμόσ ουςιϊν και μεκόδων μεταποίθςθσ που μποροφν να παραπλανιςουν ωσ προσ τθ φφςθ των 
προϊόντων 

4. Κατά προτίμθςθ να χρθςιμοποιοφνται βιολογικζσ, φυςικζσ και μθχανικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ. 

Β. Γενετικά Σροποποιθμζνοι Οργανιςμοί.  

1. Απαγορεφεται θ χριςθ ΓΤΟ και προϊόντων παραγόμενων από ι με ΓΤΟ ωσ τρόφιμα, βοθκθτικά μζςα 
επεξεργαςίασ, μικροοργανιςμοί κλπ. 

Γ. Ιοντίηουςα ακτινοβολία. 

Απαγορεφεται θ χριςθ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ για τθν επεξεργαςία βιολογικϊν τροφίμων ι πρϊτων υλϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςε βιολογικά τρόφιμα. 

Δ. Πρώτεσ φλεσ, ςυςτατικά, βοθκθτικά μζςα επεξεργαςίασ και άλλεσ ουςίεσ. 

1. Το προϊόν παράγεται κυρίωσ από ςυςτατικά γεωργικισ προζλευςθσ. Το μαγειρικό αλάτι και το νερό δεν 
λαμβάνονται υπόψθ. Το ελάχιςτο ποςοςτό ςυςτατικϊν γεωργικισ προζλευςθσ βιολογικισ παραγωγισ είναι 95% 
κατά βάροσ (πριν τθν επεξεργαςία). 

2. Πρόςκετεσ φλεσ, βοθκθτικά μζςα επεξεργαςίασ, αρτφματα, παραςκευάςματα μικροοργανιςμϊν και ενηφμων, 
ανόργανα ςτοιχεία, ιχνοςτοιχεία, βιταμίνεσ, αμινοξζα και άλλα μικροκρεπτικά ςτοιχεία για ειδικζσ διατροφικζσ 
χριςεισ επιτρζπονται εφόςον αναφζρονται ςτο Παράρτθμα VIII. Ειδικά οι αρτυματικζσ ουςίεσ περιγράφονται ςτο 
άρκρο 27, ςθμείο 1γ, του Καν. 889/2008. Επίςθσ, οι χρωςτικζσ για τθ ςφράγιςθ κρζατοσ και για το κζλυφοσ των 
αυγϊν περιγράφονται ςτο άρκρο 27, §1δ. Οι ανόργανεσ ουςίεσ (και τα ιχνοςτοιχεία), βιταμίνεσ, αμινοξζα και 
μικροκρεπτικά ςτοιχεία, επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο εφόςον επιβάλλεται θ χριςθ τουσ ςτισ τροφζσ ςτισ 
οποίεσ ενςωματϊνονται. 

3. Η μαγιά και τα προϊόντα αυτισ δεν υπολογίηονται ωσ ςυςτατικά γεωργικισ προζλευςθσ ζωσ τθν 31/12/2013. 

3.1 Για τθν παραγωγι, παραςκευι και μορφοποίθςθ τθσ μαγιάσ χρθςιμοποιοφνται οι ουςίεσ και τα προϊόντα του 
παραρτιματοσ VIII τμιμα Γ και όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 27,  ςθμεία 1β) και ε) του Καν. 889/2008. 

3.2 Υπό όρουσ επιτρζπεται θ προςκικθ ςτο υπόςτρωμα (υπολογιηόμενου επί ξθροφ) εκχυλίςματοσ ι προϊόντοσ 
αυτόλυςθσ μθ βιολογικισ μαγιάσ 5% για τθν παραγωγι βιολογικισ μαγιάσ. 

3.3 Σε βιολογικά τρόφιμα δεν μπορεί να ςυνυπάρχει βιολογικι και μθ βιολογικι μαγιά. 

4. Μθ βιολογικά ςυςτατικά γεωργικισ προζλευςθσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται εφόςον περιζχονται ςτο 
Παράρτθμα IX του Καν. 889/2008  

5. Βιολογικό ςυςτατικό δεν επιτρζπεται να ςυνυπάρχει ςτο ίδιο προϊόν ςε μορφι ςυμβατικι ι ςε μετατροπι. 

                                                           
1
 Σφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 834/2007, 889/2008 και τθ ςχετικι ελλθνικι νομοκεςία 
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6. Τα τρόφιμα που παράγονται από καλλιζργειεσ ςε φάςθ μετατροπισ περιζχουν ζνα μόνο φυτικό ςυςτατικό 
γεωργικισ προζλευςθσ. 

7. Απαγορεφεται θ χριςθ ουςιϊν ι τεχνικϊν που αποκακιςτοφν ιδιότθτεσ που χάνονται κατά τθ μεταποίθςθ και 
τθν αποκικευςθ ι διορκϊνουν τισ ςυνζπειεσ αμζλειασ κατά τθν παραςκευι ι μποροφν να παραπλανιςουν με 
άλλο τρόπο ωσ προσ τθν πραγματικι φφςθ των προϊόντων. 

Ε. Κανόνεσ παραγωγισ μεταποιθμζνων τροφίμων 

1. Πρόςκετα, βοθκθτικά μζςα επεξεργαςίασ και άλλεσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επεξεργαςία 
τροφίμων, κακϊσ και κάκε εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ επεξεργαςίασ πρζπει να τθροφν τισ αρχζσ τθσ ορκισ πρακτικι 
κατά τθν παραγωγι. 

2. Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα προφφλαξθσ ϊςτε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ από μθ επιτρεπόμενεσ 
ουςίεσ ι προϊόντα. 

3. Πρζπει να εφαρμόηονται τα κατάλλθλα μζτρα κακαριςμοφ, να παρακολουκείται θ αποτελεςματικότθτα τουσ και 
να καταγράφονται οι εργαςίεσ αυτζσ. 

4. Παράλλθλθ παραγωγι (παραςκευι ι/και αποκικευςθ μθ βιολογικϊν και βιολογικϊν προϊόντων) 

4.1 Οι εργαςίεσ πρζπει να πραγματοποιοφνται αδιάκοπα μζχρι να ολοκλθρωκεί θ πλιρθσ ςειρά, ςε χωριςτό τόπο ι 
χρονικι ςτιγμι από παρόμοιεσ εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται ςε μθ βιολογικά προϊόντα. 

4.2 Τα βιολογικά προϊόντα (πρϊτεσ φλεσ, ενδιάμεςα και τελικά προϊόντα) αποκθκεφονται ςε χωριςτό τόπο ι χρόνο 
από τα μθ βιολογικά. 

4.3 Λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να ταυτοποιοφνται οι παρτίδεσ και να αποτρζπονται οι προςμίξεισ ι 
ανταλλαγζσ με μθ βιολογικά προϊόντα. 

4.4 Οι εργαςίεσ ςε βιολογικά προϊόντα πραγματοποιοφνται μόνο μετά τον απαραίτθτο κακαριςμό του εξοπλιςμοφ 
παραγωγισ. 

Ζ. υλλογι, παραλαβι, ςυςκευαςία, μεταφορά και αποκικευςθ 

1 Συλλογι βιολογικϊν προϊόντων και μθ βιολογικϊν και θ μεταφορά ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ μπορεί να 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα, εφόςον λαμβάνονται μζτρα για τθν πρόλθψθ κάκε πικανισ ανάμιξθσ ι ανταλλαγισ 
με μθ βιολογικά και να ταυτοποιοφνται τα βιολογικά προϊόντα.  

2. Παραλαβι προϊόντων 

2.1 Κατά τθν παραλαβι των βιολογικϊν προϊόντων (πρϊτων υλϊν) πρζπει να ελζγχεται το κλείςιμο τθσ 
ςυςκευαςίασ ι των εμπορευματοκιβωτίων κακϊσ και θ φπαρξθ των ςχετικϊν ενδείξεων. Τα ςτοιχεία αυτά 
αντιπαραβάλλονται με τα ςτοιχεία των ςυνοδευτικϊν εντφπων και το αποτζλεςμα καταγράφεται. 

3. Αποκικευςθ 

3.1 Η αποκικευςθ των προϊόντων πρζπει να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ των παρτίδων. 

3.2 Κατά τθν αποκικευςθ πρζπει να αποτρζπεται θ ανάμιξθ με ι θ επιμόλυνςθ από προϊόντα ι/και ουςίεσ  που 
δεν είναι ςφμφωνεσ με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ.  

3.3 Κατά τθν αποκικευςθ, πρζπει να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ των βιολογικϊν προϊόντων ανά πάςα ςτιγμι. 

3.4 Σε περίπτωςθ αποκικευςθσ και μθ βιολογικϊν προϊόντων ι γεωργικϊν προϊόντων, τότε πρζπει: 

3.4.1 Τα βιολογικά προϊόντα να διατθροφνται χωριςτά από τα άλλα γεωργικά προϊόντα ι/και τρόφιμα. 

3.4.2 Να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςθ των αποςτολϊν και να 
αποφεφγονται οι αναμίξεισ ι ανταλλαγζσ με μθ βιολογικά προϊόντα. 
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3.4.3 Να διενεργείται ο κατάλλθλοσ κακαριςμόσ, θ αποτελεςματικότθτα του οποίου ζχει ελεγχκεί, πριν τθν 
αποκικευςθ των προϊόντων. 

4. Συςκευαςία και μεταφορά 

4.1 Τα βιολογικά προϊόντα μεταφζρονται ςε άλλεσ μονάδεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των καταςτθμάτων 
χονδρικισ & λιανικισ) μόνο ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, κλειςτό κιβϊτιο ι όχθμα με τρόπο που να μθν είναι δυνατι 
θ αντικατάςταςθ του περιεχομζνου χωρίσ παραβίαςθ ι φκορά του ςφραγίςματοσ τθσ ςυςκευαςίασ ι του 
οχιματοσ. Επιπλζον πρζπει να φζρουν ετικζτα που να αναφζρει (με τθν επιφφλαξθ των άλλων ενδείξεων που 
απαιτοφνται από το νόμο) τα ακόλουκα: 

 επωνυμία και διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ και εάν διαφζρει του ιδιοκτιτθ ι του πωλθτι του προϊόντοσ 
 ονομαςία του προϊόντοσ με αναφορά ςτθ μζκοδο βιολογικισ παραγωγισ 
 τθν επωνυμία ι/και τον κωδικό του φορζα πιςτοποίθςθσ 
 κατά περίπτωςθ το ςιμα ταυτοποίθςθσ τθσ παρτίδασ  

 
4.2 Επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων χωρίσ να απαιτείται το κλείςιμο τθσ ςυςκευαςίασ, του κιβωτίου ι του 
οχιματοσ, υπό τουσ εξισ όρουσ: 

 θ μεταφορά πραγματοποιείται μεταξφ επιχειριςεων που ανικουν και οι 2 ςτο ςφςτθμα ελζγχου 
 τα προϊόντα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό προϊόντοσ 

 
Η. Επιςιμανςθ

2
 

1. Στθν επιςιμανςθ των βιολογικϊν προϊόντων και ειδικά ςτα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα είναι υποχρεωτικι θ 
χριςθ του κοινοτικοφ λογότυπου.  

2. Όταν χρθςιμοποιείται ο κοινοτικόσ λογότυποσ, πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τθ γεωγραφικι 
ζνδειξθ του τόπου όπου καλλιεργικθκαν οι πρϊτεσ φλεσ. 

3. Υποχρεωτικι είναι θ χριςθ του κωδικοφ αρικμοφ του φορζα πιςτοποίθςθσ (GR-BIO-12 για τθν Q-CERT). 

4. Όταν ιςχφουν οι απαιτιςεισ του ςθμείου Δ, πρζπει να αναγράφεται θ ζνδειξθ «προϊόν βιολογικισ γεωργίασ» ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ονομαςία του προϊόντοσ. 

 

Θ. Σεκμθρίωςθ
3
  

1. Η επιχείρθςθ πρζπει να τθρεί και να επικαιροποιεί τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ κα εγγυϊνται ανά 
πάςα ςτιγμι πωσ τα παραγόμενα προϊόντα τθροφν τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ. Οι διαδικαςίεσ πρζπει να 
βαςίηονται ςτον ςυςτθματικό εντοπιςμό των κρίςιμων ςταδίων τθσ μεταποίθςθσ (όςον αφορά τθ διατιρθςθ τθσ 
βιολογικότθτασ των προϊόντων). 

2. Η επιχείρθςθ τθρεί ενθμερωμζνο αρχείο όλων των εργαςιϊν και των ποςοτιτων που υποβλικθκαν ςε 
επεξεργαςία. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που παράγει και ςυμβατικά προϊόντα οφείλει να ενθμερϊνει το φορζα 
ελζγχου για τισ εργαςίεσ που πραγματοποιεί. 

3. Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ ςυλλογισ βιολογικϊν και μθ βιολογικϊν προϊόντων, θ επιχείρθςθ διατθρεί αρχείο με 
τισ θμερομθνίεσ, ϊρεσ και το δίκτυο ςυλλογισ κακϊσ και τθν θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των προϊόντων 
αυτϊν. 

                                                           
2
 Οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν επιςιμανςθ βιολογικϊν προϊόντων περιγράφονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 834/2007, 889/2008 και 

271/2010, όπωσ και ςτθν ςχετικι Ελλθνικι νομοκεςία. Η επιχείρθςθ οφείλει να κατακζτει προςχζδιο ςτον φορζα πιςτοποίθςθσ κάκε φορά που 

προτίκεται να δθμιουργιςει ετικζτα ι διαφθμιςτικό υλικό ϊςτε να ελζγχεται και να εγκρίνεται θ ορκι χριςθ ςθμάτων . 

3
 Η τεκμθρίωςθ που απαιτείται μπορεί να αποτελεί μζροσ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που εφαρμόηει θ επιχείρθςθ. 
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4. Να τθρεί αρχείο με τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ τθσ γραμμισ παραγωγισ αλλά και των χϊρων αποκικευςθσ όπου 
να καταγράφεται και θ επαλικευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του κακαριςμοφ.  

5. Στθν περίπτωςθ μεταφοράσ ςε ανοιχτά κιβϊτια ι ςυςκευαςίεσ (περίπτωςθ Ζ, 4.2) θ επιχείρθςθ πρζπει να τθρεί 
αρχείο για τισ μεταφορζσ αυτζσ. 

6. Να τθρεί βιβλίο αγοράσ ειςροϊν, όπου καταγράφονται ο προμθκευτισ ι (εάν είναι διαφορετικοί) ο πωλθτισ ι ο 
εξαγωγζασ των προϊόντων.  Επίςθσ πρζπει να καταγράφονται οι ποςότθτεσ των βιολογικϊν προϊόντων που 
παραδόκθκαν ςτθ μονάδα και ενδεχομζνωσ των πρϊτων υλϊν που αγοράςκθκαν. Κατά τθν παραλαβι των 
βιολογικϊν προϊόντων καταγράφεται θ επαλικευςθ τθσ αντιπαραβολισ των ενδείξεων των προϊόντων με τα 
ςυνοδευτικά ζγγραφα. 

7. Να τθρεί βιβλίο αποκικθσ όπου να καταγράφονται οι ποςότθτεσ βιολογικϊν προϊόντων που είναι 
αποκθκευμζνεσ  

8. Να τθρεί βιβλίο πϊλθςθσ όπου να καταγράφονται το είδοσ, οι ποςότθτεσ και οι αγοραςτζσ ι οι παραλιπτεσ (εάν 
είναι διαφορετικοί) των βιολογικϊν προϊόντων που εξζρχονται τθσ μονάδασ (εξαιροφνται οι τελικοί καταναλωτζσ). 

9. Εφόςον, θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί υπεργολάβουσ για μζροσ ι για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ, πρζπει 
να λάβει όλα τα μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ κατάλλθλου ςυςτιματοσ τιρθςθσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που να εξαςφαλίηουν τον ζλεγχο τθσ διαδρομισ των προϊόντων (ιχνθλαςιμότθτα).  

 


