
 ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ-ΣΝΛΓΟΔΚΞΝΟΗΑ 

ΒΗΝΙΝΓΗΘΩΛ ΕΩΝΡΟΝΦΩΛ 

Δηδηθές αρτές ηες κεηαποίεζες ηωλ βηοιογηθώλ 

δωοηροθώλ 

Η παξαγωγή κεηαπνηεκέλωλ βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ 

βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο εηδηθέο αξρέο: 

α) παξαγωγή βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ από βηνινγηθά 

πιηθά δωνηξνθώλ, εθηόο εάλ έλα πιηθό δε δηαηίζεηαη 

ζηελ αγνξά ζε βηνινγηθή κνξθή· 

β) πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο πξνζζέηωλ πιώλ 

δωνηξνθώλ θαη βνεζεηηθώλ κέζωλ επεμεξγαζίαο ζην 

ειάρηζην θαη κόλνλ όηαλ πθίζηαηαη νπζηώδεο 

ηερλνινγηθή ή δωνηερληθή αλάγθε ή γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο δηαηξνθηθνύο ζθνπνύο· 

γ) απνθιεηζκόο νπζηώλ θαη κεζόδωλ κεηαπνίεζεο πνπ 

κπνξνύλ λα παξαπιαλήζνπλ ωο πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

θύζε ηνπ πξνϊόληνο· 

δ) πξνζνρή ζηε κεηαπνίεζε ηωλ δωνηξνθώλ, θαηά 

πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο βηνινγηθέο, κεραληθέο 

θαη θπζηθέο κεζόδνπο. 
 

Θαλόλες παραγωγής κεηαποηεκέλωλ δωοηροθώλ 

Σηε βηνινγηθή παξαγωγή απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ΓΤΟ 

θαη πξνϊόληα παξαγόκελα από ή κε ΓΤΟ ωο δωνηξνθέο.  
 

Η παξαγωγή κεηαπνηεκέλωλ βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ 

δηαρωξίδεηαη ρξνληθά ή ηνπηθά από ηελ παξαγωγή 

κεηαπνηεκέλωλ κε βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ. 
 

Τα βηνινγηθά πιηθά δωνηξνθώλ ή ηα πιηθά δωνηξνθώλ 

πνπ πξνέξρνληαη από παξαγωγή ζε θάζε κεηαηξνπήο 

δε ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα κε ίδηα πιηθά κε 

βηνινγηθήο παξαγωγήο ζηε ζύλζεζε βηνινγηθώλ 

δωνηξνθώλ. 
 

Τα πιηθά δωνηξνθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή 

κεηαπνηνύληαη ζε βηνινγηθή παξαγωγή δελ πξέπεη λα 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ζπλζεηηθνύο 

ρεκηθνύο δηαιύηεο. 
 

Δε ρξεζηκνπνηνύληαη νπζίεο θαη ηερληθέο πνπ 

απνθαζηζηνύλ ηδηόηεηεο πνπ ράλνληαη θαηά ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε βηνινγηθώλ 

δωνηξνθώλ ή δηνξζώλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ακέιεηαο θαηά 

ηε κεηαπνίεζε ή κπνξνύλ λα παξαπιαλήζνπλ κε άιιν 

ηξόπν όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή θύζε ηωλ 

πξνϊόληωλ απηώλ. 
 

Οη επηρεηξήζεηο παξαγωγήο κεηαπνηεκέλωλ δωνηξνθώλ 

θαζηεξώλνπλ θαη επηθαηξνπνηνύλ ηηο ελδεδεηγκέλεο 

δηαδηθαζίεο βάζεη ζπζηεκαηηθνύ εληνπηζκνύ ηωλ 

θξίζηκωλ ζηαδίωλ κεηαπνίεζεο. Η εθαξκνγή ηωλ 

δηαδηθαζηώλ πξέπεη λα εγγπάηαη αλά πάζα ζηηγκή όηη νη 

παξαγόκελεο κεηαπνηεκέλεο δωνηξνθέο ηεξνύλ ηνπο 

θαλόλεο βηνινγηθήο παξαγωγήο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα: 

α) ιακβάλνπλ κέηξα πξνθύιαμεο γηα λα απνηξαπεί ν 

θίλδπλνο κόιπλζεο από κε επηηξεπόκελεο νπζίεο ή 

πξνϊόληα· 

β) εθαξκόδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαζαξηζκνύ, 

παξαθνινπζνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο· 

γ) εγγπώληαη όηη νη κε βηνινγηθέο δωνηξνθέο δε 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε έλδεημε πνπ πεξηέρεη 

αλαθνξά ζε βηνινγηθή κέζνδν παξαγωγήο. 
 

Επηπιένλ, όηαλ ζηε κνλάδα παξαζθεπάδνληαη ή 

απνζεθεύνληαη κε βηνινγηθά πξνϊόληα, ν 

επηρεηξεκαηίαο: 

α) πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αδηάθνπα κέρξη λα 

νινθιεξωζεί ε πιήξεο ζεηξά, ζε ρωξηζηό ηόπν ή 

ρξνληθή ζηηγκή από παξόκνηεο εξγαζίεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κε βηνινγηθά πξνϊόληα· 

β) απνζεθεύεη ηα βηνινγηθά πξνϊόληα, πξηλ θαη κεηά 

ηηο εξγαζίεο, ζε ρωξηζηό ηόπν ή ρξόλν από ηα κε 

βηνινγηθά πξνϊόληα· 

γ) ελεκεξώλεη ην ΝΜΓΝΛΝ γηα ηηο εξγαζίεο θαη 

ηεξεί ελεκεξωκέλν κεηξών όιωλ ηωλ εξγαζηώλ θαη 

ηωλ πνζνηήηωλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία· 

δ) ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε ηωλ παξηίδωλ θαη λα 

απνηξέπνληαη νη πξνζκίμεηο ή αληαιιαγέο κε κε 

βηνινγηθά πξνϊόληα· 
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ε) πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζε βηνινγηθά πξνϊόληα 

κόλν αθνύ πξνεγνπκέλωο έρεη πξνβεί ζηνλ 

απαξαίηεην θαζαξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ παξαγωγήο. 
 

Πξόζζεηα, βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο θαη άιιεο 

νπζίεο θαη ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία δωνηξνθώλ θαη θάζε εθαξκνδόκελε 

κέζνδνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο αξρέο ηεο 

νξζήο πξαθηηθήο θαηά ηελ παξαγωγή.  
 

Δπηπιέολ προϊόληα θαη οσζίες ποσ 

τρεζηκοποηούληαη σπό όροσς ζηελ κεηαποίεζε 

δωοηροθώλ  

Βηνινγηθέο πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ δωηθήο πξνέιεπζεο 

θαη πξώηεο ύιεο δωνηξνθώλ αλόξγαλεο πξνέιεπζεο 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνινγηθή 

παξαγωγή κόλν αλ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα V 

ηνπ Καλ.(ΕΚ) 889/2008 όπωο θάζε θνξά ηζρύεη θαη 

ηεξνύληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαη ζε απηό.  

 

Πξνϊόληα θαη ππνπξνϊόληα ηεο αιηείαο επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνινγηθή παξαγωγή κόλν εάλ 

απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Καλ.(ΕΚ) 

889/2008 όπωο θάζε θνξά ηζρύεη θαη ηεξνύληαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαη ζε απηό.  

 

Οη πξόζζεηεο ύιεο δωνηξνθώλ, νξηζκέλα πξνϊόληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαηξνθή ηωλ δώωλ θαη ηα 

βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνινγηθή παξαγωγή κόλν εάλ 

απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ Καλ.(ΕΚ) 

889/2008 όπωο θάζε θνξά ηζρύεη θαη ηεξνύληαη νη 

νξηδόκελνη ζε απηό πεξηνξηζκνί. 
 

Πσζθεσαζία θαη κεηαθορά προϊόληωλ ζε άιιες 

επητεηρήζεης ή κολάδες 

Οη επηρεηξήζεηο 

εμαζθαιίδνπλ όηη ηα 

βηνινγηθά πξνϊόληα 

κεηαθέξνληαη ζε 

άιιεο κνλάδεο 

παξαγωγήο/ 

παξαζθεπήο ή 

εγθαηαζηάζεηο 

απνζήθεπζεο, κόλν ζηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζε 

θιεηζηά θηβώηηα ή νρήκαηα κε ηξόπν πνπ λα κελ είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ρωξίο 

παξαβίαζε ή θζνξά ηεο ζθξαγίδαο θαη κε ηελ ύπαξμε 

εηηθέηαο πνπ αλαθέξεη, κε ηελ επηθύιαμε όιωλ ηωλ 

άιιωλ ελδείμεωλ πνπ απαηηνύληαη από ην λόκν:  

α) ηελ επωλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη, 

εάλ δηαθέξεη, ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πωιεηή ηνπ 

πξνϊόληνο· 

β) ηελ νλνκαζία ηνπ πξνϊόληνο πνπ ζπλνδεύεηαη κε 

αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγωγήο· 

γ) ηελ επωλπκία ή/θαη ηνλ θωδηθό ηνπ θνξέα ζηνλ 

νπνίν ππάγεηαη ε επηρείξεζε θαη 

δ) θαηά πεξίπηωζε, ην ζήκα ηαπηνπνίεζεο ηεο 

παξηίδαο 
 

Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έωο δ) 

ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ επηηξέπεηαη λα αλαγξάθνληαη θαη 

ζε ζπλνδεπηηθό έγγξαθν, εάλ ην έγγξαθν απηό κπνξεί 

λα ζπζρεηηζζεί αδηακθηζβήηεηα κε ηε ζπζθεπαζία, ην 

εκπνξεπκαηνθηβώηην ή ην όρεκα κεηαθνξάο ηνπ  

πξνϊόληνο. Τν ελ ιόγω ζπλνδεπηηθό έγγξαθν πεξηέρεη 

ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ή/θαη ηνπ κεηαθνξέα. 
 

Δελ απαηηείηαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο, ηωλ 

θηβωηίωλ ή ηωλ νρεκάηωλ όηαλ: 

α) ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο κεηαμύ 

κίαο επηρείξεζεο θαη κίαο άιιεο επηρείξεζεο πνπ 

ακθόηεξεο ππόθεηληαη ζην ζύζηεκα βηνινγηθνύ 

ειέγρνπ θαη  

β) ηα πξνϊόληα ζπλνδεύνληαη κε έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία όπωο αλαθέξζεθε 

αλωηέξω θαη 

γ) ηόζν ν απνζηνιέαο όζν θαη ν παξαιήπηεο πξέπεη 

λα ηεξνύλ κεηξώα πνπ θαηαγξάθνπλ απηέο ηηο 

κεηαθνξέο θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ θνξέα ειέγρνπ 

ή ηελ αξρή ειέγρνπ απηώλ ηωλ κεηαθνξώλ. 
 

Επίζεο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

ηήξεζε ηωλ αθόινπζωλ όξωλ:  

α) θαηά ηε κεηαθνξά, εθαξκόδεηαη απνηειεζκαηηθόο 

θπζηθόο δηαρωξηζκόο ηωλ βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ, 

ηωλ δωνηξνθώλ ζε κεηαηξνπή θαη ηωλ κε βηνινγηθώλ 

δωνηξνθώλ·  

β) ηα νρήκαηα ή/θαη ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα πνπ 

έρνπλ κεηαθέξεη κε βηνινγηθά πξνϊόληα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθώλ 

πξνϊόληωλ ππό ηνλ όξν όηη:  

i) έρνπλ ιεθζεί ηα δνθηκαζκέλεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαηάιιεια κέηξα θαζαξηζκνύ 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ηωλ βηνινγηθώλ 

πξνϊόληωλ· νη επηρεηξήζεηο θαηαγξάθνπλ απηέο ηηο 

εξγαζίεο,  

ii) ιακβάλνληαη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα, θαη εάλ 

είλαη απαξαίηεην, νη επηρεηξήζεηο εγγπώληαη όηη κε 

βηνινγηθά πξνϊόληα δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαηεζνύλ 

ζηελ αγνξά κε έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη ζε 

βηνινγηθή παξαγωγή,  

iii) νη επηρεηξήζεηο ηεξνύλ κεηξώα όπνπ 

θαηαγξάθνληαη απηέο νη κεηαθνξηθέο εξγαζίεο, ηα 

νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηνλ θνξέα ειέγρνπ ή ηελ 

αξρή ειέγρνπ·  

γ) ε κεηαθνξά ηωλ ηειηθώλ βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ρωξηζηά ή ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν 

από ηε κεηαθνξά άιιωλ ηειηθώλ πξνϊόληωλ·  
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δ) θαηαγξάθνληαη ε πνζόηεηα ηωλ πξνϊόληωλ θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο θαη ε πνζόηεηα ηεο θάζε 

παξάδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

παξάδνζεο. 
 

Αποζήθεσζε προϊόληωλ 

Η δηαρείξηζε ηωλ ρώξωλ απνζήθεπζεο ηωλ πξνϊόληωλ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο 

ηωλ παξηίδωλ θαη λα απνηξέπεη θάζε αλάκεημε κε ή 

επηκόιπλζε από πξνϊόληα ή/θαη νπζίεο πνπ δε 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο 

παξαγωγήο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηωλ 

βηνινγηθώλ δωνηξνθώλ αλά πάζα ζηηγκή. 
 

Σε πεξίπηωζε πνπ νη επηρεηξήζεηο ρεηξίδνληαη 

ηαπηόρξνλα κε βηνινγηθέο θαη βηνινγηθά δωνηξνθέο θαη 

ηα ηειεπηαία απνζεθεύνληαη ζε ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο 

απνζεθεύνληαη θαη άιια γεωξγηθά πξνϊόληα: 

α) νη βηνινγηθέο δωνηξνθέο δηαηεξνύληαη ρωξηζηά 

από ηα άιια γεωξγηθά πξνϊόληα· 

β) ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ηαπηνπνίεζε ηωλ απνζηνιώλ θαη λα απνθεύγνληαη νη 

αλακείμεηο ή αληαιιαγέο κε κε βηνινγηθέο δωνηξνθέο· 

γ) έρεη δηελεξγεζεί ν θαηάιιεινο θαζαξηζκόο, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ειεγρζεί, πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε ηωλ βηνινγηθώλ 

δωνηξνθώλ· ν επηρεηξεκαηίαο θαηαγξάθεη ηηο 

εξγαζίεο απηέο. 
 

Αποδεηθηηθά έγγραθα 

Σηε κνλάδα παξαγωγήο ή ηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

ηεξνύληαη βηβιία απνζήθεο θαη νηθνλνκηθνί 

ινγαξηαζκνί, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ν επηρεηξεκαηίαο 

λα αλαγλωξίζεη θαη ην ΝΜΓΝΛΝ λα επαιεζεύζεη: 

α) ηνλ πξνκεζεπηή θαη, εάλ είλαη δηαθνξεηηθόο, ηνλ 

πωιεηή ή ηνλ εμαγωγέα ηωλ πξνϊόληωλ· 

β) ην είδνο θαη ηηο πνζόηεηεο ηωλ βηνινγηθώλ 

πξνϊόληωλ πνπ παξαδόζεθαλ ζηε κνλάδα θαη, 

ελδερνκέλωο, όιωλ ηωλ πξώηωλ πιώλ πνπ 

αγνξάζηεθαλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηωλ 

ηειεπηαίωλ θαη, θαηά πεξίπηωζε, ηε ζύλζεζε ηωλ 

ζύλζεηωλ δωνηξνθώλ· 

γ) ηε θύζε θαη ηηο πνζόηεηεο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο· 

δ) ην είδνο, ηηο πνζόηεηεο θαη ηνπο παξαιήπηεο θαη, 

εάλ είλαη δηαθνξεηηθνί, ηνπο αγνξαζηέο, 

εμαηξνπκέλωλ ηωλ ηειηθώλ θαηαλαιωηώλ, ηωλ 

πξνϊόληωλ πνπ εμήρζεζαλ από ηε κνλάδα ή από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ή ηηο απνζήθεο ηνπ πξώηνπ 

παξαιήπηε· 

ε) εάλ πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

απνζεθεύνπλ νύηε ρεηξίδνληαη βηνινγηθά πξνϊόληα, ην 

είδνο θαη ηηο πνζόηεηεο ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ 

πξνϊόληωλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαη πωιήζεθαλ, θαζώο 

θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ή, εάλ απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί, 

ηνπο πωιεηέο ή εμαγωγείο θαη ηνπο αγνξαζηέο ή, αλ 

δηαθέξνπλ, ηνπο παξαιήπηεο. 
 

Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα πξέπεη επίζεο λα αλαγξάθνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο θαηά ηελ παξαιαβή 

ηωλ βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ 

δεηεί ην ΝΜΓΝΛΝ γηα ηε δηελέξγεηα ζωζηνύ ειέγρνπ. 

Τα ζηνηρεία ηωλ εγγξάθωλ πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη 

κε ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Οη 

ινγαξηαζκνί πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηζνζθειηζκέλεο 

εηζξνέο θαη εθξνέο. 
 

Όηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο δηαηεξεί πεξηζζόηεξεο 

κνλάδεο παξαγωγήο ζηελ ίδηα πεξηνρή, νη κνλάδεο 

παξαγωγήο κε βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ θαη νη ρώξνη 

απνζήθεπζεο ηωλ εηζξνώλ πξέπεη επίζεο λα ππόθεηληαη 

ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ειέγρνπ. 
 

 

Βιολογική γεωργία.  

Προστατεύω τη υύση, ζώ καλά! 


