
 ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ-ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Διδικές αρτές ηης μεηαποίηζης ηων βιολογικών 

ηροθίμων 

Η παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ 

βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο εηδηθέο αξρέο: 

α) παξαγσγή βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ από βηνινγηθά 

γεσξγηθά ζπζηαηηθά, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

θάπνην ζπζηαηηθό δελ είλαη δηαζέζηκν ζην εκπόξην 

ππό κνξθή βηνινγηθνύ πξντόληνο· 

β) πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο πξόζζεησλ πιώλ 

ηξνθίκσλ, κε βηνινγηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ έρνπλ 

θπξίσο ηερλνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ιεηηνπξγίεο επί 

ησλ αηζζήζεσλ θαζώο θαη κηθξνζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ 

θαη βνεζεηηθώλ κέζσλ επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηό βαζκό θαη 

κόλνλ όηαλ πθίζηαηαη νπζηώδεο ηερλνινγηθή αλάγθε 

ή γηα ζπγθεθξηκέλνπο δηαηξνθηθνύο ζθνπνύο· 

γ) απνθιεηζκόο νπζηώλ θαη κεζόδσλ κεηαπνίεζεο πνπ 

κπνξνύλ λα παξαπιαλήζνπλ σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

θύζε ηνπ πξντόληνο· 

δ) πξνζνρή ζηε κεηαπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ, θαηά 

πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο βηνινγηθέο, κεραληθέο 

θαη θπζηθέο κεζόδνπο. 

Κανόνες παραγωγής μεηαποιημένων ηροθίμων 

Γηα ηε ζύλζεζε ησλ βηνινγηθώλ κεηαπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη: 

α) ην πξντόλ παξάγεηαη θπξίσο από ζπζηαηηθά 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο· πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδεηαη 

εάλ έλα πξντόλ παξάγεηαη θπξίσο από ζπζηαηηθά 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ην 

πξνζηηζέκελν λεξό θαη καγεηξηθό αιάηη· 

β) κε βηνινγηθά γεσξγηθά ζπζηαηηθά κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ εάλ έρνπλ εγθξηζεί γηα 

ρξήζε ζε βηνινγηθή παξαγσγή·  

γ) βηνινγηθό ζπζηαηηθό δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπλππάξρεη κε ην ίδην ζπζηαηηθό ζε κε βηνινγηθή 

κνξθή ή πνπ έρεη πξνέιζεη κεηά από κεηαηξνπή· 

δ) ηα ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη από ηηο θαιιηέξγεηεο 

ζε θάζε κεηαηξνπήο πεξηέρνπλ κόλν έλα θπηηθό 

ζπζηαηηθό γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. 
 

Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 

θαζηεξώλνπλ θαη επηθαηξνπνηνύλ ηηο ελδεδεηγκέλεο 

δηαδηθαζίεο βάζεη ζπζηεκαηηθνύ εληνπηζκνύ ησλ 

θξίζηκσλ ζηαδίσλ κεηαπνίεζεο. Η εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηώλ πξέπεη λα εγγπάηαη αλά πάζα ζηηγκή όηη ηα 

παξαγόκελα κεηαπνηεκέλα ηξόθηκα ηεξνύλ ηνπο 

θαλόλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 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 

πξντόληα· 

β) εθαξκόδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαζαξηζκνύ, 

παξαθνινπζνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο· 

γ) εγγπώληαη όηη ηα κε βηνινγηθά ηξόθηκα δε 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε έλδεημε πνπ πεξηέρεη 

αλαθνξά ζε βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο. 
 

Επηπιένλ, όηαλ ζηε κνλάδα παξαζθεπάδνληαη ή 

απνζεθεύνληαη κε βηνινγηθά πξντόληα, ν 

επηρεηξεκαηίαο: 

α) πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αδηάθνπα κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε πιήξεο ζεηξά, ζε ρσξηζηό ηόπν ή 

ρξνληθή ζηηγκή από παξόκνηεο εξγαζίεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κε βηνινγηθά πξντόληα· 

β) απνζεθεύεη ηα βηνινγηθά πξντόληα, πξηλ θαη κεηά 

ηηο εξγαζίεο, ζε ρσξηζηό ηόπν ή ρξόλν από ηα κε 

βηνινγηθά πξντόληα· 

γ) ελεκεξώλεη ην ΟΞΤΓΟΝΟ γηα ηηο εξγαζίεο θαη 

ηεξεί ελεκεξσκέλν κεηξών όισλ ησλ εξγαζηώλ θαη 

ησλ πνζνηήησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία· 

δ) ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ παξηίδσλ θαη λα 

απνηξέπνληαη νη πξνζκίμεηο ή αληαιιαγέο κε κε 

βηνινγηθά πξντόληα· 

ε) πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζε βηνινγηθά πξντόληα 

κόλν αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη πξνβεί ζηνλ 

απαξαίηεην θαζαξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο. 
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Δε ρξεζηκνπνηνύληαη νπζίεο θαη ηερληθέο πνπ 

απνθαζηζηνύλ ηδηόηεηεο πνπ ράλνληαη θαηά ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ 

ή δηνξζώλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ακέιεηαο θαηά ηε 

κεηαπνίεζε ησλ πξντόλησλ ή κπνξνύλ λα 

παξαπιαλήζνπλ κε άιιν ηξόπν όζνλ αθνξά ηελ 

πξαγκαηηθή θύζε ησλ πξντόλησλ απηώλ. 
 

Πξόζζεηα, βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο θαη άιιεο 

νπζίεο θαη ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη θάζε εθαξκνδόκελε 

κέζνδνο επεμεξγαζίαο, όπσο ν θαπληζκόο πξέπεη λα 

ηεξνύλ ηηο αξρέο ηεο νξζήο πξαθηηθήο θαηά ηελ 

παξαγσγή.  
 

Υρηζιμοποίηζη οριζμένων πρόζθεηων 

προϊόνηων & οσζιών ζηη μεηαποίηζη ηροθίμων 

Επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν νη αθόινπζεο 

νπζίεο θαηά ηε κεηαπνίεζε βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ, κε 

εμαίξεζε ηνλ νίλν. 

α) νη νπζίεο πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα VIII 

Καλ.(ΕΚ) 889/2008 όπσο θάζε θνξά ηζρύεη· 

β) παξαζθεπάζκαηα κηθξννξγαληζκώλ θαη ελδύκσλ 

πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε κεηαπνίεζε 

ηξνθίκσλ θαη αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VIII 

Καλ.(ΕΚ) 889/2008 όπσο θάζε θνξά ηζρύεη· 

γ) θπζηθέο αξηπκαηηθέο νπζίεο ή θπζηθά αξηπκαηηθά 

παξαζθεπάζκαηα· 

δ) ρξσζηηθέο νπζίεο γηα ηε ζθξάγηζε ηνπ θξέαηνο θαη 

ηνπ θειύθνπο απγώλ  

ε) πόζηκν λεξό θαη άιαο (κε 

βαζηθά ζπζηαηηθά ην 

ρισξηνύρν λάηξην ή ην 

ρισξηνύρν θάιην) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηε 

κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ· 

ζη) αλόξγαλεο νπζίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηρλνζηνηρείσλ), βηηακίλεο, 

ακηλνμέα θαη κηθξνζξεπηηθά 

ζηνηρεία πνπ επηηξέπνληαη 

κόλν εάλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο ζηηο ηξνθέο ζηηο 

νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο. 
 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θαηά βάξνο 

πνζνζηνύ ησλ ζπζηαηηθώλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο: 

α) ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ πνπ απαξηζκνύληαη ζην 

Παξάξηεκα VIII ηνπ Καλ.(ΕΚ) 889/2008 όπσο θάζε 

θνξά ηζρύεη θαη επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν ζηε 

ζηήιε ηνπ θσδηθνύ ηνπ πξόζζεηνπ ηξνθίκνπ, 

ππνινγίδνληαη σο ζπζηαηηθά γεσξγηθήο πξνέιεπζεο· 

β) ηα παξαζθεπάζκαηα θαη νη νπζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, 

ζηνηρεία β), γ), δ), ε) θαη ζη), θαη δελ επηζεκαίλνληαη 

κε αζηεξίζθν ζηε ζηήιε ηνπ θσδηθνύ ηνπ πξόζζεηνπ 

ηξνθίκνπ, δελ ππνινγίδνληαη σο ζπζηαηηθά γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο. 
 

Υρηζιμοποίηζη οριζμένων μη βιολογικών 

ζσζηαηικών γεωργικής προέλεσζης ζηην 

μεηαποίηζη ηροθίμων 

Τα κε βηνινγηθά γεσξγηθά ζπζηαηηθά πνπ 

απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα ΙΧ ηνπ Καλ.(ΕΚ) 

889/2008 όπσο θάζε θνξά ηζρύεη επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επεμεξγαζία βηνινγηθώλ 

ηξνθίκσλ. 
 

σζκεσαζία και μεηαθορά προϊόνηων ζε άλλες 

επιτειρήζεις ή μονάδες 

Οη επηρεηξήζεηο εμαζθαιίδνπλ όηη ηα βηνινγηθά πξντόληα 

κεηαθέξνληαη ζε άιιεο κνλάδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθνύ θαη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, 

κόλν ζηελ θαηάιιειε 

ζπζθεπαζία, ζε θιεηζηά 

θηβώηηα ή νρήκαηα κε 

ηξόπν πνπ λα κελ είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο 

παξαβίαζε ή θζνξά ηεο ζθξαγίδαο θαη κε ηελ ύπαξμε 

εηηθέηαο πνπ αλαθέξεη, κε ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ 

άιισλ ελδείμεσλ πνπ απαηηνύληαη από ην λόκν:  

α) ηελ επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη, 

εάλ δηαθέξεη, ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πσιεηή ηνπ 

πξντόληνο· 

β) ηελ νλνκαζία ηνπ πξντόληνο πνπ ζπλνδεύεηαη κε 

αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγσγήο· 

γ) ηελ επσλπκία ή/θαη ηνλ θσδηθό ηνπ θνξέα ζηνλ 

νπνίν ππάγεηαη ε επηρείξεζε θαη 

δ) θαηά πεξίπησζε, ην ζήκα ηαπηνπνίεζεο ηεο 

παξηίδαο 
 

Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο 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  

πξντόληνο. Τν ελ ιόγσ ζπλνδεπηηθό έγγξαθν πεξηέρεη 

ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ή/θαη ηνπ κεηαθνξέα. 
 

Δελ απαηηείηαη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο, ησλ 

θηβσηίσλ ή ησλ νρεκάησλ όηαλ: 

α) ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο κεηαμύ 

κίαο επηρείξεζεο θαη κίαο άιιεο επηρείξεζεο πνπ 

ακθόηεξεο ππόθεηληαη ζην ζύζηεκα βηνινγηθνύ 

ειέγρνπ θαη  

β) ηα πξντόληα ζπλνδεύνληαη κε έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία όπσο αλαθέξζεθε 

αλσηέξσ θαη 

γ) ηόζν ν απνζηνιέαο όζν θαη ν παξαιήπηεο πξέπεη 

λα ηεξνύλ κεηξώα πνπ θαηαγξάθνπλ απηέο ηηο 
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κεηαθνξέο θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ θνξέα ειέγρνπ 

ή ηελ αξρή ειέγρνπ απηώλ ησλ κεηαθνξώλ. 
 

Παραλαβή προϊόνηων από άλλες μονάδες και 

επιτειρήζεις 

Καηά ηελ παξαιαβή ελόο βηνινγηθνύ πξντόληνο, ν 

επηρεηξεκαηίαο ειέγρεη ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο ή 

ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, όηαλ απηό απαηηείηαη, θαη 

ηελ ύπαξμε ησλ απαξαίηεησλ ελδείμεσλ. Ο 

επηρεηξεκαηίαο αληηπαξαβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

ζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ. 

Τν απνηέιεζκα ησλ επαιεζεύζεσλ απηώλ πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη επαθξηβώο. 
 

Αποθήκεσζη προϊόνηων 

Η δηαρείξηζε ησλ ρώξσλ απνζήθεπζεο ησλ πξντόλησλ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο 

ησλ παξηίδσλ θαη λα απνηξέπεη θάζε αλάκεημε κε ή 

επηκόιπλζε από πξντόληα ή/θαη νπζίεο πνπ δε 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ αλά πάζα ζηηγκή. 
 

Σε πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο ρεηξίδνληαη 

ηαπηόρξνλα κε βηνινγηθά πξντόληα θαη βηνινγηθά 

πξντόληα θαη ηα ηειεπηαία απνζεθεύνληαη ζε ρώξνπο 

ζηνπο νπνίνπο απνζεθεύνληαη θαη άιια γεσξγηθά 

πξντόληα ή ηξόθηκα: 

α) ηα βηνινγηθά πξντόληα δηαηεξνύληαη ρσξηζηά από 

ηα άιια γεσξγηθά πξντόληα ή/θαη ηξόθηκα· 

β) ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ηαπηνπνίεζε ησλ απνζηνιώλ θαη λα απνθεύγνληαη νη 

αλακείμεηο ή αληαιιαγέο κε κε βηνινγηθά πξντόληα· 

γ) έρεη δηελεξγεζεί ν θαηάιιεινο θαζαξηζκόο, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ειεγρζεί, πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ· ν επηρεηξεκαηίαο θαηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο 

απηέο. 
 

Αποδεικηικά έγγραθα 

Σηε κνλάδα παξαγσγήο ή ηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

ηεξνύληαη βηβιία απνζήθεο θαη νηθνλνκηθνί 

ινγαξηαζκνί, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ν επηρεηξεκαηίαο 

λα αλαγλσξίζεη θαη ην ΟΞΤΓΟΝΟ λα επαιεζεύζεη: 

α) ηνλ πξνκεζεπηή θαη, εάλ είλαη δηαθνξεηηθόο, ηνλ 

πσιεηή ή ηνλ εμαγσγέα ησλ πξντόλησλ· 

β) ην είδνο θαη ηηο πνζόηεηεο ησλ βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ πνπ παξαδόζεθαλ ζηε κνλάδα θαη, 

ελδερνκέλσο, όισλ ησλ πξώησλ πιώλ πνπ 

αγνξάζηεθαλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο· 

γ) ηε θύζε θαη ηηο πνζόηεηεο βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο· 

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

εάλ είλαη δηαθνξεηηθνί, ηνπο αγνξαζηέο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηειηθώλ θαηαλαισηώλ, ησλ 

πξντόλησλ 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 πξντόληα, ην 

είδνο θαη ηηο πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντόλησλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαη πσιήζεθαλ, θαζώο 

θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ή, εάλ απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί, 

ηνπο πσιεηέο ή εμαγσγείο θαη ηνπο αγνξαζηέο ή, αλ 

δηαθέξνπλ, ηνπο παξαιήπηεο. 
 

Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα πξέπεη επίζεο λα αλαγξάθνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο θαηά ηελ παξαιαβή 

ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ 

δεηεί ν Φνξέαο ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ζσζηνύ 

ειέγρνπ. Τα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ πξέπεη λα 

ηεθκεξηώλνληαη κε ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα. Οη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 

ηζνζθειηζκέλεο εηζξνέο θαη εθξνέο. 
 

Όηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο δηαηεξεί πεξηζζόηεξεο 

κνλάδεο παξαγσγήο ζηελ ίδηα πεξηνρή, νη κνλάδεο 

παξαγσγήο κε βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη νη ρώξνη 

απνζήθεπζεο ησλ εηζξνώλ πξέπεη επίζεο λα ππόθεηληαη 

ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ειέγρνπ. 
 

Βιολογική γεωργία.  

Προστατεύω τη υύση, ζώ καλά! 


