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ΘΑΣΑΙΟΓΟ ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΔΩΛ & ΘΤΡΩΔΩΛ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΔ 
 

1. Ορηζκοί 

1.1 Απόθιηζε λνείηαη ε κε ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ζηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία ζε ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ηα νπνία δελ επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη δελ επηθέξνπλ 

ηελ επηβνιή θπξσηηθψλ κέηξσλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

1.2 Παραησπία λνείηαη ε κε ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ζηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ σο βηνινγηθψλ, ρσξίο φκσο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. Ζ αλσηέξσ κε ζπκκφξθσζε δελ νθείιεηαη ζε παξαπιαλεηηθέο θαη δφιηεο πξάμεηο. 

1.3 Παράβαζε λνείηαη ε κε ζπκκφξθσζε πνπ αθνξά ηε κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ σο βηνινγηθψλ, έρνληαο παξαηεηακέλα θαη δηαξθή δπζκελή 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

1.4 Τποηροπή λνείηαη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο κε ζπκκφξθσζεο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή δηαπηζηψζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. 

1.5 Γηορζώζεης λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη δηαπηζησζείζεο κε ζπκκνξθψζεηο. 

1.6 Γηορζωηηθές ελέργεηες λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ειεγρφκελν κε ζηφρν ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ησλ δηαπηζησκέλσλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 

1.7  

 

2. Υεηρηζκός Κε σκκορθώζεωλ 

2.1 Δθφζνλ ν ειεγθηήο ηνπ GMCert θαηαγξάςεη κε ζσκκορθώζεης ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ, απαηηεί απφ ηνλ ειεγρφκελν επηρεηξεκαηία λα πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο/δηνξζψζεηο (ΠΡ) εληφο απζηεξά θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, αλάινγα κε 

ηελ βαξχηεηα ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο απνηχρεη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα άξεη ηελ κε ζπκκφξθσζε, ηφηε απηή 

ινγίδεηαη σο παξαηππία. 

2.2 Δθφζνλ ν ειεγθηήο ηνπ GMCert θαηαγξάςεη ηηο δηαπηζησζείζεο παραησπίες/παραβάζεης ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ, ηφηε επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνπο Δπηρεηξεκαηίεο. Οη θπξψζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο: 

α) Τποβηβαζκός Πηζηοποίεζες Προϊόληος (ΤΠΠ): 

Αθνξά ζπγθεθξηκέλε παξηίδα πξντφληνο ηνπ Δπηρεηξεκαηία πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε θαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη: 

αα) απφ κεηαπνίεζε, 

ββ) απφ ηελ παξαγσγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αγξνηεκαρίσλ, 

γγ) απφ ηελ παξαγσγή ησλ δψσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, 

δδ) απφ ηελ παξαγσγή θπθηψλ, 

εε) απφ ηελ παξαγσγή δπκψλ θαη 

ζη) απφ εηζαγσγή απφ Σξίηε ρψξα. 

Ο ππνβηβαζκφο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απφ βηνινγηθά ή κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ζε ζπκβαηηθά πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ΤΠΠ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

επηρεηξεκαηία εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηνλ ΟΔΠ, κε ηε δηαβίβαζε ζε απηφλ ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο. 

β) Τποβηβαζκός ζηαδίοσ πηζηοποίεζες αγροηεκατίοσ(ωλ) (ΤΠΑ) ή δώωλ (ΤΠΕ): 

Σα αγξνηεκάρηα ή ηα δψα ππνβηβάδνληαη ζε ζπκβαηηθά θαη επηβάιινληαη εθ λένπ νη πεξίνδνη κεηαηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θαλνληζκνχ 889/08. 

γ) Κερηθή αλαζηοιή ηες Πηζηοποίεζες (ΚΑΠ):  

Απαγνξεχεηαη ζηελ επηρείξεζε ε εκπνξία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ παξηίδσλ πξντφληνο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 

δ) Αλαζηοιή ηες πηζηοποίεζες (ΑΠ): 

Απαγνξεχεηαη ζηελ επηρείξεζε ε εκπνξία φισλ ησλ πξντφλησλ κε αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απφ έμη (6) έσο δψδεθα (12) κήλεο, ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ GMCert. 

ε) Αλάθιεζε πηζηοποίεζες (ΑΛΠ) 

Αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απαγφξεπζε ηεο επηρείξεζεο ηεο εκπνξίαο πξντφλησλ κε αλαθνξά ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο απφ έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε, κε ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο ζχκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηνλ 

GMCert. ε επηρεηξεκαηία ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, απαγνξεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε άιινλ εγθεθξηκέλν ΟΔΠ πξηλ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο αλσηέξσ θχξσζεο. 

 

ΔΙΔΓΥΟ ΘΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ 
ΘΑΗ ΤΣΖΚΑΣΩΛ ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΥΩΡΟΤ 
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ΓΔΛΗΘΟΗ ΘΑΛΟΛΔ 

  

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
1

 

1 834/07 9 

Υξήζε ΓΣΟ θαη πξντφλησλ παξαγφκελσλ απφ ή κε ΓΣΟ σο ηξφθηκα, δσνηξνθψλ, 

βνεζεηηθψλ κέζσλ επεμεξγαζίαο, ιηπαζκάησλ, βειηησηηθψλ εδάθνπο, ζπφξσλ, 

αγελνχο θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, κηθξννξγαληζκψλ θαη δψσλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΑ- 
ΥΠΖ,ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

2 834/07 11 

ε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη δειψζεη παξάιιειε παξαγσγή, ν 

επηρεηξεκαηίαο δελ δηαρσξίδεη ηε γε, ηα δψα θαη ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηηο κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ή πνπ παξάγνληαη απφ απηέο, απφ ηε γε, ηα 
δψα θαη ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κνλάδεο κε βηνινγηθήο 

παξαγσγήο ή παξάγνληαη απφ απηέο, θαη ν επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί θαηάιιεια 

κεηξψα ζηα νπνία εκθαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο 

 χ  
ΥΠΠ, ΥΠΑ- 
ΥΠΖ,ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 
ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

3 834/07 17.1.δ 

Ζ κνλάδα εθαξκφδεη ελ κέξεη βηνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ελ κέξεη 

βξίζθεηαη ζε θάζε κεηαηξνπήο πξνο βηνινγηθή παξαγσγή, σζηφζν ε επηρείξεζε 
δελ δηαηεξεί ηα κελ βηνινγηθά παξαγφκελα πξντφληα ρσξηζηά απφ ηα πξνο 

κεηαηξνπή πξντφληα, ηα δε δψα ρσξηζηά ή έηνηκα πξνο δηαρσξηζκφ. 

χ   ΠΡ ΥΠΠ,ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 
ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

4 834/07 17.1.δ 

Ζ κνλάδα εθαξκφδεη ελ κέξεη βηνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ελ κέξεη 

βξίζθεηαη ζε θάζε κεηαηξνπήο πξνο βηνινγηθή παξαγσγή, σζηφζν ε επηρείξεζε 

δελ ηεξεί θαηάιιεια αξρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ. 
 χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

5 834/07 17.1.γ 
Δκπνξία ησλ πξντφλησλ σο βηνινγηθά, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο κεηαηξνπήο 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο δελ ηεξήζεθε.   χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

6 834/07 
23, 24, 
25, 26 

Υξήζε φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηνινγηθή παξαγσγή γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηε 

δηαθήκηζε πξντφλησλ νη νπνίνη δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

23,24,25 θαη 26 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 
 X  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

7 834/07 29.2 Ζ επηρείξεζε δελ επαιεζεχεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο.  χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

8 889/08 57 
Υξήζε ηνπ ινγφηππνπ βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο ΔΔ ν νπνίνο δελ είλαη ζχκθσλνο 

κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ κέξνο Α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  X  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

9 889/08 57 

Υξήζε ηνπ ινγφηππνπ βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο ΔΔ ζε έλα πξντφλ ην νπνίν δελ 

παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλ.(ΔΘ) 834/07, 889/08 θαη 1235/08 

ή απφ επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 
  X ΥΠΠ, ΑΝΠ  Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

10 889/08 58 
Κε ηήξεζε ησλ φξσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 58 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, ΕΦ, 

ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

11 889/08 59 

Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

θαη νλνκαζηψλ πψιεζεο ζηελ επηζήκαλζε ησλ δσνηξνθψλ βάζεη ηνπ άξζξν 59 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΕΦ 

12 889/08 60 

Υξήζε ησλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 παξάγξαθνο 1 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 

αξηζ. 834/2007 θαη ηνπ ινγφηππνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ ζε κεηαπνηεκέλεο 
δσνηξνθέο ελψ δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΕΦ 

13 889/08 61 
Υξεζηκνπνίεζε ελδείμεσλ ζηηο κεηαπνηεκέλεο δσνηξνθέο ελψ δελ πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΕΦ 

14 889/08 62 

Υξήζε ηεο έλδεημεο «πξντφληα ππφ κεηαηξνπή ζηε βηνινγηθή γεσξγία» ζε πξντφληα 
θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη θαηά ην ζηάδην κεηαηξνπήο ελψ δελ 

ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη: 

α) έρεη ηεξεζεί πεξίνδνο κεηαηξνπήο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ πξηλ απφ 

ηελ εζνδεία· 

β) ε έλδεημε δελ παξνπζηάδεηαη κε ρξψκα, ζρήκα ή ηχπν ραξαθηήξσλ πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ εκθαλέζηεξε απφ ηελ νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο, θαη νιφθιεξε 

έρεη ην ίδην κέγεζνο ραξαθηήξσλ. 

γ) ην πξντφλ πεξηέρεη κφλν έλα θπηηθφ ζπζηαηηθφ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο· 

δ) ε έλδεημε ζπλδέεηαη κε ηνλ θσδηθφ ηνπ θνξέα ειέγρνπ ή ηεο αξρήο ειέγρνπ, ν 
νπνίνο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 10 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/2007. 

 χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΦ, ΚΣ 

 

                                                 
1 ΦΠ: Φπηηθή Παξαγσγή, ΕΠ: Εσηθή Παξαγσγή, ΕΦ: Παξαγσγή Εσνηξνθψλ, ΚΣ: Κεηαπνίεζε, ΤΓ: Εψα Τδαηνθαιιηέξγεηαο, ΦΘ: Φχθηα. 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

15 889/08 64 

Ο επηρεηξεκαηίαο δελ θνηλνπνηεί έγθαηξα ζηνλ θνξέα ειέγρνπ θάζε ηξνπνπνίεζε 

ηεο πεξηγξαθήο ή ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 θαη ησλ αξρηθψλ 

απαηηήζεσλ ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 70, 74, 80, 82, 86 θαη 88 ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

16 889/08 66 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηε κνλάδα παξαγσγήο ή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ Θαλ. (ΔΘ)889/08. 
 χ  

ΥΠΠ, ΥΠΑ- 
ΥΠΖ,ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

17 889/08 67 

Ο επηρεηξεκαηίαο: α) δελ παξέρεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή ή ηνλ θνξέα ειέγρνπ, γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, πξφζβαζε ζε φια ηα κέξε ηεο κνλάδαο θαη ζε φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ζηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά 

έγγξαθα· β) δελ παξέρεη ζηελ αξρή ή ζηνλ θνξέα ειέγρνπ θάζε πιεξνθνξία πνπ 
είλαη επιφγσο απαξαίηεηε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ· γ)δελ ππνβάιιεη, εάλ 

ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή ή ηνλ θνξέα ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

  χ 
ΥΠΠ,ΥΠΑ-
ΥΠΖ,ΑΠ 

ΑΝΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

18 889/08 69 

Αγνξά πξντφλησλ ρσξίο απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ηνπ πσιεηή (ζχκθσλα 

κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗΗΗ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08) ζηελ νπνία λα 
βεβαηψλεηαη φηη ηα πξντφληα απηά δελ έρνπλ παξαρζεί απφ ή κε γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο (ΓΣΟ). 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΑ- 
ΥΠΖ,ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 
ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

19 889/08 

63.1, 

70.1, 

73α 

Ο επηρεηξεκαηίαο δειψλεη αλαθξηβή ζηνηρεία φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 63 , ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 70, ζην άξζξν 74, ζην άξζξν 

79α ζην άξζξν 80 ζην άξζξν 82, ζην άξζξν 86 ζην άξζξν 88 θαη ην άξζξν 73α 
ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

  χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

20 889/08 65.3 
Κεηά απφ θάζε επίζθεςε ειέγρνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ειέγρνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο (ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ) δελ ζπλππνγξάθεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ. 
  χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

21 834/07 29 
Παξαπνίεζε εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ. 
  χ ΥΠΠ,ΑΝΠ  Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

22 834/07 
ηίηινο 

II 
Κίγκα βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη κε βηνινγηθψλ πξντφλησλ.   χ ΥΠΠ,ΑΝΠ  Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

23 

2543/ 

103240/ 

03.10.17 

Τ.Α. 

15, 18.1 
Άξλεζε επηρεηξεκαηία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ειέγρνπ απφ ηνλ GMCert ή ηνλ ΔΙΓΟ 

ΓΖΚΖΣΡΑ. 
  Χ ΥΠΠ, ΑΝΠ  Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 
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ΘΑΛΟΛΔ ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 834/07 11 

ηε θπηηθή παξαγσγή ππάξρεη ζπλχπαξμε, ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ πνπ 

δελ αθνινπζνχλ ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ελψ πεξηιακβάλνληαη πνηθηιίεο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ εχθνια. 

 χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

2 834/07 12.1.α 

Ζ βηνινγηθή θπηηθή παξαγσγή δελ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο άξνζεο θαη θαιιηέξγεηαο 
πνπ δηαηεξνχλ ή απμάλνπλ ηηο νξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο, βειηηψλνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ θαη απνηξέπνπλ ηε ζπκπίεζε θαη ηε 

δηάβξσζή ηνπ. 

χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

3 834/07 12.1.β 

Ζ γνληκφηεηα θαη ε βηνινγηθή δξαζηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο δελ δηαηεξείηαη θαη δελ 

βειηηψλεηαη κε πνιπεηή ακεηςηζπνξά πνπ πεξηιακβάλεη ςπραλζή θαη άιιεο 
θαιιηέξγεηεο ρισξήο ιίπαλζεο, θαη κε ηε δηαζπνξά θφπξνπ δψσλ ή νξγαληθψλ 

πιψλ, ακθνηέξσλ θαηά πξνηίκεζε ιηπαζκαηνπνηεκέλσλ, απφ βηνινγηθή παξαγσγή. 

χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

4 834/07 12.1.δ 

Ζ πξφιεςε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ βιαβεξνχο νξγαληζκνχο, αζζέλεηεο 

θαη δηδάληα δελ βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο, 

ζηελ επηινγή εηδψλ θαη πνηθηιηψλ, ζηελ ακεηςηζπνξά θαη ζηηο θαιιηεξγεηηθέο 
ηερληθέο θαη ζε ζεξκηθέο δηεξγαζίεο. 

χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

5 834/07 
12.1.ε, 

16.1.α 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη εληνπηζζεί απεηιή γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο 

παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/07. 
 χ  

ΥΠΠ, 
ΥΠΑ,ΜΑΠ 

ΑΠ 

Αθνξά: ΦΠ  / Οη 

θπξψζεηο 

επηβάιινληαη ζην 

ζχλνιν ησλ 
νκνεηδψλ 

αγξνηεκαρίσλ. 

6 834/07 
12.1.ε, 

16.1.α 

Αλίρλεπζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε 

βηνινγηθέο παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/07 ιφγσ 

επηκφιπλζεο. 
 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ 

ΥΠΠ, 
ΥΠΑ,ΜΑΠ 

Αθνξά: ΦΠ 

7 834/07 
12.1.ε, 

16.1.α 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη εληνπηζζεί απεηιή γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο 

παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ζε επίπεδα άλσ ησλ κεγίζησλ επηηξεπνκέλσλ 
(MRL) βάζεη ηεο νξηδφληηαο λνκνζεζίαο. 

  χ ΥΠΠ, ΥΠΑ,ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΦΠ 

8 

834/07 

 

889/08 

12.1.η, 

16.1.ζη 

95.γ 

Υξήζε πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνζήθεπζεο ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηα νπνία δελ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε. 
 χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

9 

834/07 

 
889/08 

12.1.ζ 

 
45.1.β 

Γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ εθηφο ζπφξσλ θαη αγελνχο θπηηθνχ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζπφξνη 
θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθή κέζνδν. Πξνο 

ηνχην, ην κεηξηθφ θπηφ, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπφξσλ, θαη ην γνληθφ θπηφ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγελνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

πιηθνχ, δελ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 ηνπιάρηζηνλ επί κία γελεά ή, πξνθεηκέλνπ γηα πνιπεηείο 

θαιιηέξγεηεο, επί δχν θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο. 

Υξεζηκνπνίεζε κε βηνινγηθνχ ζπφξνπ γηα ζπνξά ή θνλδχισλ παηάηαο ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά ρσξίο ηε ιήςε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο 
παξέθθιηζεο. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

10 889/08 10 Παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε πδξνπνληθή κέζνδν.   Χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΦΠ 

11 889/08 6 
Σα ζπζηαηηθά ηνπ ππνζηξψκαηνο εδάθνπο γηα ηελ παξαγσγή καληηαξηψλ δελ είλαη 

ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΦΠ – Δηδηθή 

απαίηεζε γηα 
Καληηάξηα 

12 889/08 36 
Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο κεηαηξνπήο ζε βηνινγηθά θπηά θαη θπηηθά πξντφληα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

13 889/08 40 

Γηαηήξεζε απφ ηνλ παξαγσγφ κνλάδσλ βηνινγηθήο θαη κε βηνινγηθήο παξαγσγήο 

ζηελ ίδηα πεξηνρή ρσξίο λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 
 χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

14 889/08 71 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ γλσζηνπνηεί ζηνλ θνξέα ειέγρνπ ην ιεπηνκεξέο πξφγξακκά 
ηεο παξαγσγήο θπηηθψλ πξντφλησλ αλά αγξνηεκάρην θάζε έηνο. χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

15 889/08 72 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί κεηξψν θπηηθήο παξαγσγήο κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  χ  
ΥΠΠ, 

ΥΠΑ,ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

16 889/08 
3.1 

5.1 

Υξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ, βειηησηηθψλ εδάθνπο, θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζηα παξάξηεκα Η θαη ΗΗ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 

 χ  
ΥΠΠ, 

ΥΠΑ,ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

17 889/08 3.1 

Οη επηρεηξήζεηο δελ δηαηεξνχλ έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη βειηησηηθψλ εδάθνπο, θαη 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η θαη ΗΗ ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 χ  
ΥΠΠ, 

ΥΠΑ,ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

18 889/08 3.2 
Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα δσηθήο θφπξνπ πνπ δηαζπείξεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 
ππεξβαίλεη ηα 170 ρηιηφγξακκα αδψηνπ εηεζίσο αλά εθηάξην ρξεζηκνπνηήζηκεο 

γεσξγηθήο γεο. 
χ   ΠΡ 

ΥΠΠ, 
ΥΠΑ,ΜΑΠ 

Αθνξά: ΦΠ 

19 889/08 3.3 

χλαςε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εμάπισζε ηεο πιενλάδνπζαο θφπξνπ βηνινγηθήο 

παξαγσγήο κε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο θαη επηρεηξήζεηο κε ζπκκνξθνχκελεο κε ηνπο 

θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

20 889/08 5.2 

Γηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παγίδεο θαη δηαλνκείο, κε εμαίξεζε ηηο 

ζπζθεπέο θεξνκφλεο, νη παγίδεο ή/θαη δηαλνκείο εθιχνπλ ηηο νπζίεο ζην 
πεξηβάιινλ θαη δελ απνηξέπνπλ ηελ επαθή αλάκεζα ζηηο νπζίεο θαη ηηο 

θαιιηέξγεηεο. Κεηά ηελ ρξήζε, δελ πξαγκαηνπνηείηαη αζθαιήο ζπιινγή θαη 

δηάζεζε ησλ παγίδσλ. 

χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ 

21 889/08 
12.2, 
70.2 

Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07 ζηελ πεξίπησζε ζπιινγήο αγξίσλ θπηψλ.  χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 

Αθνξά: ΦΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα πιινγή 

Άγξησλ Φπηψλ 

22 889/08 72.δ 
Έιιεηςε εκεξνινγίνπ θαιιηέξγεηαο ή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ πξαθηηθψλ ζηελ πεξίπησζε ζπιινγήο αγξίσλ θπηψλ.  χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΦΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πιινγή 
Άγξησλ Φπηψλ 



E 191/18                                                                                                                                                           ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert                                ελίδα 6 από 24 

 

ΘΑΛΟΛΔ ΔΗΑΓΩΓΖ – ΔΚΠΟΡΗΑ – ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ 

 

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 834/07 33 

Ζ εηζαγσγή πξντφλησλ απφ Σξίηεο Υψξεο κε ζήκαλζε πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο δελ θαιχπηεηαη απφ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηα νπνία 

εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηηο αξρέο ειέγρνπ ή ηνπο θνξείο ειέγρνπ ηεο 
ηξίηεο ρψξαο. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ 
Δηζαγσγή απφ 

Σξίηεο Υψξεο 

2 834/07 33 
Ο εηζαγσγέαο δελ ηεξεί πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ θάζε εηζαγσγή γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Δηζαγσγή απφ 

Σξίηεο Υψξεο 

3 889/08 30 

Οη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ηαπηφρξνλε ζπιινγή βηνινγηθψλ θαη κε 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ελψ δελ ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε θάζε πηζαλήο αλάκημεο ή αληαιιαγήο κε κε βηνινγηθά πξντφληα θαη γηα 
λα δηαζθαιηζηεί ε ηαπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ζ επηρείξεζε δελ 

δηαηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο εκεξνκελίεο, ψξεο, θαη ην δίθηπν ζπιινγήο 

θαη ηελ εκέξα θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ζηε δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ 

θνξέα ειέγρνπ. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΤΓ, ΦΘ 

4 889/08 31 
Οη επηρεηξήζεηο δελ ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 
ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία θαη ηε κεηαθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ή κνλάδεο. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

5 889/08 32 

Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ κεηαθνξάο δσνηξνθψλ ζε άιιεο κνλάδεο 

παξαγσγήο/παξαζθεπήο ή εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΕΦ 

6 889/08 33 

Θαηά ηελ παξαιαβή ελφο βηνινγηθνχ πξντφληνο, ν επηρεηξεκαηίαο δελ ειέγρεη ην 
θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο ή ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη, νχηε 

ηελ χπαξμε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 31 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 ελδείμεσλ. Ο 

επηρεηξεκαηίαο δελ αληηπαξαβάιιεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 

31 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 ζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. 
Σν απνηέιεζκα ησλ επαιεζεχζεσλ απηψλ δελ θαηαγξάθεηαη επαθξηβψο ζηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 απνδεηθηηθά έγγξαθα. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

7 889/08 34 
Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ παξαιαβήο πξντφλησλ απφ Σξίηε ρψξα βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Δηζαγσγή απφ 

Σξίηεο Υψξεο 

8 889/08 83 
Ο εηζαγσγέαο θαη ν πξψηνο παξαιήπηεο δελ ηεξνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 83 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Δηζαγσγή απφ 

Σξίηεο Υψξεο 

9 889/08 84 
Ο εηζαγσγέαο δελ ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ θνξέα ειέγρνπ γηα θάζε απνζηνιή πνπ 
πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζηελ Θνηλφηεηα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 84 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  ΜΑΠ ΑΠ Δηζαγσγή απφ 

Σξίηεο Υψξεο 

10 889/08 32α 
Κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο δσληαλψλ ηρζχσλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 32α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

11 889/08 35.1 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ δελ εμαζθαιίδεη ηε 
δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ησλ παξηίδσλ θαη δελ απνηξέπεη θάζε αλάκεημε κε ή 

επηκφιπλζε απφ πξντφληα ή/θαη νπζίεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο 

βηνινγηθήο παξαγσγήο. Γελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ αλά πάζα ζηηγκή. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

12 889/08 35.2 
Όζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θπηψλ, θπθηψλ, δσηθψλ 
πξντφλησλ θαη δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, απνζεθεχνληαη ζηε κνλάδα παξαγσγήο 

άιιεο πξψηεο χιεο εθηφο απφ ηηο επηηξεπφκελεο βάζεη ηεο λνκνζεζίαο. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 

13 889/08 35.3 

Απνζήθεπζε αιινπαζεηηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη αληηβηνηηθψλ ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

35 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ, ΤΓ 

14 889/08 35.4 

ε πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο ρεηξίδνληαη ηαπηφρξνλα κε βηνινγηθά πξντφληα 
θαη βηνινγηθά πξντφληα θαη ηα ηειεπηαία απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο 

απνζεθεχνληαη θαη άιια γεσξγηθά πξντφληα ή ηξφθηκα: 

α) ηα βηνινγηθά πξντφληα δε δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα άιια γεσξγηθά πξντφληα 

ή/θαη ηξφθηκα· 
β) δελ ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

απνζηνιψλ θαη δελ απνθεχγνληαη νη αλακείμεηο ή αληαιιαγέο κε κε βηνινγηθά 

πξντφληα· 

γ) δελ έρεη δηελεξγεζεί ν θαηάιιεινο θαζαξηζκφο, ή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δελ έρεη ειεγρζεί, πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 
ή ν επηρεηξεκαηίαο δελ θαηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο απηέο. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 

ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

15 889/08 91 

Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ζε πεξηπηψζεηο ππνςίαο γηα 

παξαβάζεηο θαη παξαηππίεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΦΠ, ΕΠ, 
ΕΦ, ΚΣ, ΤΓ, ΦΘ 
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ΘΑΛΟΛΔ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ 

 

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 834/07 19.1 
Ζ παξαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ δελ δηαρσξίδεηαη ρξνληθά ή 

ηνπηθά απφ ηα κε βηνινγηθά ηξφθηκα. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ 

2 834/07 18.1 
Ζ παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ δελ δηαρσξίδεηαη ρξνληθά ή 

ηνπηθά απφ ηελ παξαγσγή κεηαπνηεκέλσλ κε βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΕΦ 

3 834/07 19.2 
Γηα ηε ζχλζεζε ησλ βηνινγηθψλ κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ δελ αθνινπζνχληαη νη 
φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ 

4 834/07 19.3 

ηελ παξαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νπζίεο 

θαη ηερληθέο πνπ απνθαζηζηνχλ ηδηφηεηεο πνπ ράλνληαη θαηά ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ή δηνξζψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ακέιεηαο θαηά ηε 

κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ή κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ κε άιιν ηξφπν φζνλ 
αθνξά ηελ πξαγκαηηθή θχζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ 

5 834/07 20.1 

Γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθήο καγηάο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν βηνινγηθψο 

παξαγφκελα ππνζηξψκαηα ή άιια πξντφληα θαη νπζίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα 

ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 

Αθνξά: ΚΣ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ηε καγηά 

6 834/07 20.2 
ε βηνινγηθά ηξφθηκα ή δσνηξνθέο, ζπλππάξρνπλ βηνινγηθή θαη κε βηνινγηθή 

καγηά. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ, ΕΦ 

7 889/08 27 
Υξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ θαη νπζηψλ ζηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ πνπ δελ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ 

8 889/08 28 

Υξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κε βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζηελ 

κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΥ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08 γηα ηελ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ 

9 889/08 29 
Υξεζηκνπνίεζε ζηελ κεηαπνίεζε, κε βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο 
πξνέιεπζεο ηα νπνία δελ έρνπλ έγθξηζε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ 

10 889/08 26.4 

Υξεζηκνπνίεζε πξφζζεησλ, βνεζεηηθψλ κέζσλ επεμεξγαζίαο θαη άιισλ νπζηψλ θαη 

ζπζηαηηθψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ή δσνηξνθψλ θαη θάζε εθαξκνδφκελσλ 

κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, φπσο ν θαπληζκφο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο νξζήο 

πξαθηηθήο θαηά ηελ παξαγσγή. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ, ΕΦ 

11 889/08 26.1 
Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο κεηαπνηεκέλσλ δσνηξνθψλ ή ηξνθίκσλ δελ έρνπλ 
θαζηεξψζεη θαη δελ επηθαηξνπνηνχλ ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο βάζεη 

ζπζηεκαηηθνχ εληνπηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζηαδίσλ κεηαπνίεζεο. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΚΣ, ΕΦ 

12 889/08 26.2 

Οη επηρεηξήζεηο: 

α)δελ ιακβάλνπλ κέηξα πξνθχιαμεο γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο απφ 

κε επηηξεπφκελεο νπζίεο ή πξντφληα· 
β) δελ εθαξκφδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαζαξηζκνχ, δελ παξαθνινπζνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη δελ θαηαγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο· 

γ) δελ εγγπψληαη φηη ηα κε βηνινγηθά πξντφληα δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε 

έλδεημε πνπ πεξηέρεη αλαθνξά ζε βηνινγηθή κέζνδν παξαγσγήο. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ, ΕΦ 

13 889/08 26.3 

ε κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ παξαζθεπάδνληαη ή απνζεθεχνληαη κε βηνινγηθά 
πξντφληα, ν επηρεηξεκαηίαο: 

α) δελ πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αδηάθνπα κέρξη λα νινθιεξσζεί ε πιήξεο ζεηξά, 

ζε ρσξηζηφ ηφπν ή ρξνληθή ζηηγκή απφ παξφκνηεο εξγαζίεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κε βηνινγηθά πξντφληα· 
β) δελ απνζεθεχεη ηα βηνινγηθά πξντφληα, πξηλ θαη κεηά ηηο εξγαζίεο, ζε ρσξηζηφ 

ηφπν ή ρξφλν απφ ηα κε βηνινγηθά πξντφληα· 

γ)δελ ελεκεξψλεη ηελ αξρή ειέγρνπ ή ην θνξέα ειέγρνπ γηα ηηο εξγαζίεο θαη δελ 

ηεξεί ελεκεξσκέλν κεηξψν φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία· 

δ)δελ ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

παξηίδσλ θαη λα απνηξέπνληαη νη πξνζκίμεηο ή αληαιιαγέο κε κε βηνινγηθά 

πξντφληα· 

ε) δελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζε βηνινγηθά πξντφληα κφλν αθνχ πξνεγνπκέλσο 
έρεη πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ, ΕΦ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

14 889/08 27α 

Υξεζηκνπνίεζε νπζηψλ γηα ηελ παξαγσγή, παξαζθεπή θαη κνξθνπνίεζε ηεο καγηάο 

νη νπνίεο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΚΣ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ηε καγηά 

15 889/08 29α 
Κε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πιχζε θαη ηελ δηαδηθαζία 
μήξαλζεο ησλ θπθηψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 29α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

16 889/08 29γ 
Υξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ θαη νπζηψλ ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα πνπ δελ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29γ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΚΣ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ηα νηλνπνηεία 

17 889/08 29δ 
Κε ηήξεζε ησλ νηλνινγηθψλ πξαθηηθψλ θαη πεξηνξηζκψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29δ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 

Αθνξά: ΚΣ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα ηα νηλνπνηεία 

18 889/08 46α 
Πξνζζήθε εθρπιίζκαηνο κε βηνινγηθήο καγηάο ρσξίο λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 46α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΚΣ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ηε καγηά 

19 834/07 10 
Υξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ή 
δσνηξνθψλ ή πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βηνινγηθά ηξφθηκα ή 

δσνηξνθέο. 

 Χ  ΥΠΠ,ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΚΣ, ΕΦ 
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ΘΑΛΟΛΔ ΕΩΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 834/07 11 
ηε δσηθή παξαγσγή ππάξρεη ζπλχπαξμε, ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ πνπ 

δελ αθνινπζνχλ ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ελψ πεξηιακβάλνληαη ίδηα είδε. 
  Χ 

ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ, ΑΠ 

ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

2 834/07 14.1.α.i 
Σα δψα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο δελ γελληνχληαη θαη δελ εθηξέθνληαη ζε 

βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 
  Χ 

ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ, ΑΠ 

ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

3 834/07 14.1.α.ii 

Ωο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ δψσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή, εηζάγνληαη ζε 

εθκεηάιιεπζε δψα πνπ δελ έρνπλ εθηξαθεί κε βηνινγηθή κέζνδν, σζηφζν ηα δψα 

απηά θαζψο θαη ηα πξντφληα ηνπο ζεσξνχληαη βηνινγηθά ελψ δελ ηεξείηαη ε 
πεξίνδνο κεηαηξνπήο ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

834/07. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ, ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

4 834/07 14.1.α.iii 

Σα δψα πνπ δνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο θαζψο 

θαη ηα πξντφληα ηνπο, ζεσξνχληαη βηνινγηθά ελψ δελ ηεξείηαη ε πεξίνδνο 

κεηαηξνπήο ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

  Χ ΥΠΠ,ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

5 834/07 14.1.β.i 
Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαηεξεί δψα δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο θαη 
δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

6 834/07 14.1.β.iii 
Οη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππθλφηεηαο, θαη νη 
ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αλάπηπμεο, 

ηεο θπζηνινγίαο θαη ηνπ έζνπο ησλ δψσλ. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

7 834/07 14.1.β.iii 

Σα δψα δελ έρνπλ κφληκε πξφζβαζε ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, θαηά πξνηίκεζε ζε 

βνζθφηνπνπο, φπνηε ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ελψ δελ επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δψσλ βάζεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

8 834/07 14.1.β.iv 

Ο αξηζκφο ησλ δψσλ δελ πεξηνξίδεηαη κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ππεξβφζθεζεο, ηεο θαηαζθαθήο ηνπ εδάθνπο, ηεο δηάβξσζήο ηνπ ή ηεο ξχπαλζεο 
πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα δψα ή ηε δηαζπνξά ηεο θφπξνπ ηνπο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

9 834/07 14.1.β.v 

Σα δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο δελ δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα ελψ δελ 

ζπληξέρνπλ πεξηνξηζηηθνί φξνη γηα ηελ βνζθή ησλ δψσλ βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε 
θνηλά εδάθε θαη δψσλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε εδάθε βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

10 834/07 14.1.β.vi 

Σα δψα πξνζδέλνληαη θαη απνκνλψλνληαη ελψ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο ή θηεληαηξηθνί ιφγνη γηα κεκνλσκέλα δψα θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

11 834/07 14.1.β.vii Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο δψσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

12 834/07 
14.1.β.vii 

i 

Ζ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ηνπο, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην, ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλε 

ηεο ζηηγκήο ηεο ζθαγήο. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

13 834/07 14.1.β.ix 

Σα κειηζζνθνκεία δελ εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο πνπ εμαζθαιίδνπλ πεγέο 

λέθηαξνο θαη γχξεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ή, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απηνθπή βιάζηεζε ή δάζε κε βηνινγηθήο δηαρείξηζεο 
ή θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη κφλνλ κέζνδνη πεξηνξηζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σα κειηζζνθνκεία βξίζθνληαη ζε ηθαλή απφζηαζε 

απφ ελδερφκελεο πεγέο κφιπλζεο ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ ή επηδείλσζεο 

ηεο πγείαο ησλ κειηζζψλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

14 834/07 14.1.β.x 
Οη θπςέιεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειηζζνθνκεία δελ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο απφ θπζηθά πιηθά. Χ   ΠΡ ΜΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

15 834/07 14.1.β.xi 
Θαηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ θαηαζηξέθνληαη νη κέιηζζεο 

ζηηο θεξήζξεο. Χ   ΠΡ ΜΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

16 834/07 14.1.γ.i 
Ζ αλαπαξαγσγή ζηελ δσηθή παξαγσγή δελ γίλεηαη κε θπζηθέο κεζφδνπο κε 

εμαίξεζε ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε πνπ επηηξέπεηαη.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

17 834/07 14.1.γ.ii 

Ζ αλαπαξαγσγή ζηελ δσηθή παξαγσγή ππνβνεζείηαη κε αγσγή κε νξκφλεο ή 

παξφκνηεο νπζίεο, εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε ζπγθεθξηκέλα δψα, σο κνξθή 

θηεληαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

  Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

18 834/07 14.1.γ.iiη Γίλεηαη ρξήζε ηερληθψλ θισλνπνίεζεο ε εκβξπνκεηαθνξά ζηελ δσηθή παξαγσγή.   Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

19 834/07 14.1.γ.iv Δπηινγή αθαηάιιεισλ θπιψλ ζηελ δσηθή παξαγσγή. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

20 834/07 14.1.γ.iv 
Ζ επηινγή ησλ θπιψλ δελ ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ησλ ηαιαηπσξηψλ θαη ηεο 

αλάγθεο αθξσηεξηαζκνχ ησλ δψσλ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

21 834/07 14.1.δ.i 
Οη δσνηξνθέο δελ ιακβάλνληαη πξσηίζησο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε φπνπ 

δηαηεξνχληαη ηα δψα ή απφ άιιεο βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

22 834/07 14.1.δ.ii 

Σα δψα δελ ηξέθνληαη κε βηνινγηθέο δσνηξνθέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο 

δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ δψσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο 

ηνπο. (Ωζηφζν κέξνο ηνπ ζηηεξεζίνπ κπνξεί λα πεξηέρεη δσνηξνθέο απφ 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε κεηαηξνπήο πξνο βηνινγηθή γεσξγία). 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

23 834/07 14.1.δ.iii 
Σα δψα, εθηφο ησλ κειηζζψλ, δελ έρνπλ κφληκε πξφζβαζε ζε βνζθφηνπνπο ή 

αθαηέξγαζηε ρνξηνλνκή.  Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

24 834/07 14.1.δ.iv 

Υξήζε κε βηνινγηθψλ πιηθψλ δσνηξνθψλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, πιηθψλ δσνηξνθψλ 

δσηθήο θαη αλφξγαλεο πξνέιεπζεο, πξφζζεησλ πιψλ δσνηξνθψλ, νξηζκέλσλ 

πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ θαη βνεζεηηθψλ κέζσλ 
επεμεξγαζίαο ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/07. 

 Χ  
ΥΠΠ, 

ΥΠΖ,ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ, ΕΦ 

25 834/07 14.1.δ.v Υξήζε ζηηο δσνηξνθέο απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ακηλνμέσλ.   Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ, ΕΦ 

26 834/07 14.1.δ.vi Σα ζειάδνληα δψα δελ ηξέθνληαη κε θπζηθφ γάια, θαηά πξνηίκεζε κεηξηθφ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

27 834/07 14.1.ε.i 

Ζ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ ζηα δψα δελ βαζίδεηαη ζηελ επηινγή θπιψλ θαη 
ζηειερψλ, ζηηο θηελνηξνθηθέο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, ζε πςειήο πνηφηεηαο 

δσνηξνθέο θαη ζσκαηηθή άζθεζε, ζηελ ελδεδεηγκέλε ππθλφηεηα ησλ δψσλ θαη ζε 

επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο ζηαβιηζκνχ, ζηνπο νπνίνπο δηαηεξνχληαη 

πγηεηλέο ζπλζήθεο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

28 834/07 14.1.ε.iη 
Οη αζζέλεηεο ησλ δψσλ δελ αληηκεησπίδνληαη ακέζσο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ηαιαηπσξία ησλ δψσλ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

29 834/07 14.1.ε.iη 
Υξεζηκνπνηνχληαη αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά ρεκηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα, κεηαμχ 
άιισλ θαη αληηβηνηηθά ελψ δελ είλαη απαξαίηεην.   Χ ΥΠΠ, ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

30 834/07 14.1.ζη. 

Υξήζε πξντφλησλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηελνηξνθηθψλ 

θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

θπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνζήθεπζεο ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. ελψ 

δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 834/07. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ, ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

31 834/07 18.2 
Σα βηνινγηθά πιηθά δσνηξνθψλ ή ηα πιηθά δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
παξαγσγή ζε θάζε κεηαηξνπήο ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κε ίδηα πιηθά κε 

βηνινγηθήο παξαγσγήο ζηε ζχλζεζε βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ, ΕΦ 

32 834/07 18.3 
Σα πιηθά δσνηξνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή κεηαπνηνχληαη ζε βηνινγηθή 

παξαγσγή έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ζπλζεηηθνχο ρεκηθνχο δηαιχηεο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ, ΕΦ 

33 834/07 18.4 

Υξεζηκνπνηνχληαη νπζίεο θαη ηερληθέο πνπ απνθαζηζηνχλ ηδηφηεηεο πνπ ράλνληαη 

θαηά ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ή δηνξζψλνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ακέιεηαο θαηά ηε κεηαπνίεζε ή κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ κε άιιν 

ηξφπν φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή θχζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ, ΕΦ 

34 889/08 16 

Βηνινγηθή εθηξνθή θαηά ηελ νπνία ν επηρεηξεκαηίαο-θηελνηξφθνο δελ έρεη 
ηδηφθηεηεο εθηάζεηο θαη δελ δηαρεηξίδεηαη ηε γεσξγηθή γε ή/θαη δελ έρεη ζπλάςεη 

γξαπηή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε άιιν επηρεηξεκαηία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/08. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

35 889/08 22 
Υξήζε κε επηηξεπφκελσλ πξντφλησλ θαη νπζηψλ ζηηο δσνηξνθέο φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 22 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ, ΕΦ 

36 889/08 37 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη εηδηθνί θαλφλεο κεηαηξνπήο γαηψλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνινγηθψλ δσηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

37 889/08 38 
Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο κεηαηξνπήο γηα ηα δψα θαη ηα δσηθά πξντφληα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

38 889/08 39 
Πξφζδεζε ησλ δψσλ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 
Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

39 889/08 41 

Γηαηήξεζε βηνινγηθψλ θαη κε βηνινγηθψλ κειηζζνθνκηθψλ κνλάδσλ ζηελ ίδηα 

εθκεηάιιεπζε ρσξίο λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 

  Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

40 889/08 42 
Δηζαγσγή πνπιάδσλ ή λενζζψλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε κνλάδεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα πηελά 

41 889/08 43 

Υξεζηκνπνίεζε κε βηνινγηθψλ πξσηετλνχρσλ δσνηξνθψλ θπηηθήο θαη δσηθήο 

πξνέιεπζεο γηα θηελνηξνθηθά δψα ρσξίο λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
43 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά θαη 

ρνίξνπο 

42 889/08 44 
Υξεζηκνπνίεζε κε βηνινγηθνχ θεξηνχ κειηζζψλ ρσξίο λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

43 889/08 46 

Σν ηειηθφ ζηάδην πάρπλζεο ελειίθσλ βννεηδψλ θξενπαξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο θηηξίσλ, ππεξβαίλεη ην έλα πέκπην ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ δψσλ ή ηνπο ηξεηο 

κήλεο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα βννεηδή 

44 889/08 75 
Γελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 75 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

45 889/08 76 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί κεηξψν δψσλ κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 76 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

46 889/08 77 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 77 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

47 889/08 78 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί ηα εηδηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο κειηζζνθνκίαο φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 78 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα κέιηζζεο 

48 889/08 10.1 

Ζ κφλσζε, ε ζέξκαλζε θαη ν αεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ δελ εμαζθαιίδνπλ φηη ε 
θπθινθνξία ηνπ αέξα, ην επίπεδν ηεο ζθφλεο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε ζπγθέληξσζε αεξίσλ δηαηεξνχληαη εληφο νξίσλ κε 

επηβιαβψλ γηα ηα δψα. Σα θηίξηα δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν άθζνλνπ θπζηθνχ 

αεξηζκνχ θαη θσηφο. 

Χ   ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ 

49 889/08 10.3 

Ζ ππθλφηεηα ησλ δψσλ εληφο ησλ ελδηαηηεκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ άλεζε, ηελ 
θαιή δηαβίσζε θαη δελ ηθαλνπνηεί ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηα είδε, ηε θπιή θαη ηελ ειηθία ησλ δψσλ. Γελ ιακβάλεη επίζεο ππφςε 

ηηο αλάγθεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ πνπ εμαξηψληαη ηδίσο απφ ην κέγεζνο ηεο 

νκάδαο θαη ην θχιν ησλ δψσλ. Ζ ππθλφηεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 
άλεηεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, παξέρνληαο ζε απηά επαξθή ρψξν γηα θπζηθή ζηάζε, 

λα μαπιψλνπλ κε επθνιία, λα θπιηνχληαη, λα πεξηπνηνχληαη ηνλ εαπηφ ηνπο, λα 

ιακβάλνπλ φιεο ηηο θπζηθέο ζηάζεηο θαη λα θάλνπλ φιεο ηηο θπζηθέο θηλήζεηο, φπσο 

λα ηεληψλνληαη θαη λα θηεξνπγίδνπλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

 



E 191/18                                                                                                                                                           ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert                                ελίδα 13 από 24 

 

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

50 889/08 10.4 

Σν ειάρηζην εκβαδφλ εληφο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ηα ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηαβιηζκνχ γηα ηα δηάθνξα είδε θαη ηηο θαηεγνξίεο δψσλ δελ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα θαζνξηδφκελα ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/07. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

51 889/08 11.1 

Σν δάπεδν ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ δψσλ δελ είλαη νκαιφ ή είλαη νιηζζεξφ. Σν κηζφ 

ηνπιάρηζηνλ εκβαδφλ ηνπ δαπέδνπ δελ είλαη ζπλερέο, ή είλαη ππφ κνξθή γξίιηαο ή 

δηθηπσηνχ. 
Χ   ΠΡ 

ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ 

52 889/08 11.2 

Σα ελδηαηηήκαηα δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε άλεην, θαζαξφ θαη ζηεγλφ ρψξν 

σνηνθίαο/αλάπαπζεο, επαξθψλ δηαζηάζεσλ, απνηεινχκελν απφ ζηεξεή θαηαζθεπή 

ρσξίο δάπεδν ππφ κνξθή γξίιηαο. Ο ρψξνο αλάπαπζεο δελ πεξηέρεη άθζνλν 
ζηεγλφ πιηθφ θαηάθιηζεο κε ζηξσκλή. Ζ ζηξσκλή δελ πεξηιακβάλεη άρπξν ή άιιν 

θαηάιιειν θπζηθφ πιηθφ. Ζ ζηξσκλή βειηηψλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε αλφξγαλν 

πξντφλ πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

53 889/08 11.3 
Γίλεηαη ζηαβιηζκφο ησλ κφζρσλ ζε αηνκηθνχο ρψξνπο κεηά ηελ ειηθία ηεο κίαο 
εβδνκάδαο. Χ   ΠΡ 

ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα βννεηδή 

54 889/08 11.4 
Οη ζειπθνί ρνίξνη δελ δηαηεξνχληαη ζε νκάδεο, κε εμαίξεζε ηα ηειεπηαία ζηάδηα 

ηεο θπήζεσο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ. Χ   ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ρνίξνπο 

55 889/08 11.5 Γίλεηαη ζηαβιηζκφο ρνηξηδίσλ ζε επίπεδα δάπεδα ή ζε θισβνχο ρνηξηδίσλ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ρνίξνπο 

56 889/08 11.6 
Οη ρψξνη άζθεζεο δελ επηηξέπνπλ ζηνπο ρνίξνπο λα θνπξίδνπλ θαη λα ζθάβνπλ κε 

ην ξχγρνο ηνπο. Χ   ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ρνίξνπο 

57 889/08 12.1 Σα πνπιεξηθά δηαηεξνχληαη ζε θισβνχο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά 

58 889/08 12.2 

Σα λεθηηθά πηελά δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ξπάθη, ηερλεηή ιίκλε ή γνχξλα, φπνηε 

ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο, ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχληαη νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπ είδνπο θαη νη απαηηήζεηο θαιήο δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. 

Χ   ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα λεθηηθά 

πηελά 

59 889/08 12.3 

Σα ελδηαηηήκαηα φισλ ησλ πνπιεξηθψλ δελ πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

α) ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ηνπ εκβαδνχ ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη ζπκπαγέο, 

δειαδή φρη ζε κνξθή γξίιηαο ή δηθηπσηνχ, θαη λα θαιχπηεηαη κε ζηξσκλή απφ 
άρπξα, ξνθαλίδηα, άκκν ή ηχξθε· 

β) ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ σνπαξαγσγψλ νξλίζσλ, έλα επαξθψο κεγάιν ηκήκα ηνπ 

δαπέδνπ ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη φξληζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα ηε 

ζπιινγή ησλ πεξηηησκάησλ ησλ πηελψλ· 
γ) πξέπεη λα δηαζέηνπλ θνχξληεο κεγέζνπο θαη αξηζκνχ αλάινγνπ πξνο ην κέγεζνο 

ηνπ ζκήλνπο θαη ησλ πηελψλ, φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ· 

δ) πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλνίγκαηα εηζφδνπ/εμφδνπ κεγέζνπο επαξθνχο γηα ηα 

πηελά, θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ αλά 100 ηεηξαγσληθά κέηξα 
εκβαδνχ ηνπ δηαζέζηκνπ γηα ηα πηελά ελδηαηηήκαηνο· 

ε) ζε θάζε ελδηαίηεκα πνπιεξηθψλ δελ κπνξεί λα ζηεγάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ: 

i) 4 800 θνηφπνπια, 

ii) 3 000 σνπαξαγσγέο φξληζεο, 

iii) 5 200 θξαγθφθνηεο, 
iv) 4 000 ζειπθέο πάπηεο Βαπαξίαο ή Πεθίλνπ ή 3 200 αξζεληθέο πάπηεο Βαπαξίαο 

ή Πεθίλνπ ή άιιεο πάπηεο, 

v) 2 500 θαπφληα, ρήλεο ή γαινπνχιεο· 

ζη) ζε θάζε κνλάδα παξαγσγήο, ε ζπλνιηθή ρξεζηκνπνηήζηκε επηθάλεηα 
νξληζψλσλ γηα θξενπαξαγσγή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1 600 ηεηξαγσληθά 

κέηξα· 

δ) νη νξληζψλεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

εχθνιε πξφζβαζε φισλ ησλ πηελψλ ζε ππαίζξην ρψξν. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

60 889/08 12.4 
ηελ πεξίπησζε ησλ σνπαξαγσγψλ νξλίζσλ, δελ εμαζθαιίδεηαη νθηάσξε 
ηνπιάρηζηνλ ζπλερήο λπθηεξηλή πεξίνδνο αλάπαπζεο ρσξίο ηερλεηφ θσηηζκφ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά 

61 889/08 12.5 

Όηαλ ν παξαγσγφο δελ ρξεζηκνπνηεί θπιέο πνπιεξηθψλ βξαδείαο αλάπηπμεο, ε 
ειάρηζηε ειηθία ζθαγήο δελ είλαη ε αθφινπζε: 

α) 81 εκέξεο γηα ηα θνηφπνπια, 

β) 150 εκέξεο γηα ηα θαπφληα, 

γ) 49 εκέξεο γηα ηηο πάπηεο Πεθίλνπ, 
δ) 70 εκέξεο γηα ηηο ζειπθέο πάπηεο Βαπαξίαο, 

ε) 84 εκέξεο γηα ηηο αξζεληθέο πάπηεο Βαπαξίαο, 

ζη) 92 εκέξεο γηα ηηο θνηλέο πιαηχξξπγρεο πάπηεο (Mallard), 

δ) 94 εκέξεο γηα ηηο θξαγθφθνηεο, 
ε) 140 εκέξεο γηα ηηο αξζεληθέο γαινπνχιεο θαη ηηο ρήλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ςήζηκν (roasting geese), 

ζ) 100 εκέξεο γηα ηηο ζειπθέο γαινπνχιεο. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά 

62 889/08 13.1 

Σα κειηζζνθνκεία δελ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε, ζε αθηίλα 3 

ρηιηνκέηξσλ απφ ηε ζέζε ηνπ κειηζζνθνκείνπ, νη πεγέο λέθηαξνο θαη γχξεο λα 
απνηεινχληαη θπξίσο απφ βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ή/θαη απηνθπή βιάζηεζε ή/θαη 

θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη κέζνδνη παξαγσγήο πεξηνξηζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 

36 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ή ζην άξζξν 22 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 

αξηζ. 1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηεο κειηζζνθνκηθήο παξαγσγήο σο βηνινγηθήο. 

(Δμαηξνχληαη νη πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη αλζνθνξία ή φηαλ νη κέιηζζεο 

βξίζθνληαη ζε δηαρείκαζε). 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

63 889/08 13.2 
Άζθεζε κειηζζνθνκίαο ζε πεξηνρέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απαγνξεπηεί βάζεη ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο.   Χ ΑΠ ΑΝΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα κέιηζζεο 

64 889/08 13.3 
Οη θπςέιεο δελ θαηαζθεπάδνληαη βαζηθά απφ θπζηθά πιηθά πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

θίλδπλν κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

65 889/08 13.4 Σν θεξί γηα ηηο λέεο θεξήζξεο δελ πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

66 889/08 13.5 

Δληφο ησλ θπςειψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θπζηθά πξντφληα φπσο πξφπνιε, 

θεξί θαη θπηηθά έιαηα ηα νπνία λα δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο εηδηθψλ θαλφλσλ 

πξφιεςεο αζζελεηψλ θαη θηεληαηξηθήο αγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

67 889/08 13.6 
Υξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ απσζεηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελεξγεηψλ 

ζπιινγήο κειηνχ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

68 889/08 13.7 Υξεζηκνπνίεζε θεξεζξψλ πνπ πεξηέρνπλ γφλν γηα εμαγσγή κειηνχ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

69 889/08 14.2 
Σα θπηνθάγα δψα δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε βνζθφηνπνπο γηα βνζθή φπνηε ην 

επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα θπηνθάγα 

δψα 

70 889/08 14.4 
Οη ηαχξνη ειηθίαο άλσ ηνπ ελφο έηνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε βνζθφηνπν ή ζε 

ππαίζξην ρψξν.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα βννεηδή 

71 889/08 14.5 
Σα πνπιεξηθά δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππαίζξην ρψξν ηνπιάρηζηνλ θαηά ην έλα 

ηξίην ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα πηελά 

72 889/08 14.6 

Οη ππαίζξηνη ρψξνη γηα ηα πνπιεξηθά δελ θαιχπηνληαη θπξίσο κε βιάζηεζε, δελ 

δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο θαη δελ παξέρνπλ ζηα πνπιεξηθά επρεξή 
πξφζβαζε ζε επαξθή αξηζκφ πνηηζηξψλ θαη ηαγηζηξψλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα πηελά 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

73 889/08 14.7 

Σα πνπιεξηθά δηαηεξνχληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ιφγσ πεξηνξηζκψλ ή 

ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη βάζεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, αιιά δελ έρνπλ 

δηαξθή πξφζβαζε ζε επαξθείο πνζφηεηεο αθαηέξγαζηεο ρνξηνλνκήο θαη ζε 
θαηάιιεια πιηθά γηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη εζνινγηθέο αλάγθεο ηνπο. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά 

74 889/08 15.1 
Ο ζπλνιηθφο δείθηεο ππθλφηεηαο ησλ δψσλ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 170 

ρηιηφγξακκσλ αδψηνπ εηεζίσο αλά εθηάξην γεσξγηθήο γεο,  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

75 889/08 17.1 

Παξνπζία δψσλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηα νπνία εθηξέθνληαη 

ζε κνλάδεο ησλ νπνίσλ ηα θηίξηα θαη αγξνηεκάρηα δελ είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλα 

απφ ηηο κνλάδεο πνπ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ηα δψα απηά 

δελ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ είδνο. 

  Χ 
ΥΠΠ, ΥΠΑ-
ΥΠΖ, ΑΠ 

ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

76 889/08 17.2 
Σα δψα κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ρξεζηκνπνηνχλ βηνινγηθνχο βνζθφηνπνπο ελψ ηα 
δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο είλαη παξφληα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

77 889/08 17.3 

Σα δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο βνζθνχλ ζε θνηλφθηεηεο γαίεο ελψ δελ ηθαλνπνηνχληαη 

νη θάησζη φξνη: 

α) ε γε λα κελ έρεη ππνζηεί, επί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε, ρεηξηζκνχο κε κε 

επηηξεπφκελα πξντφληα γηα βηνινγηθή παξαγσγή· 
β) ηα δψα κε βηνινγηθήο εθηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε γε πξνέξρνληαη 

απφ ζχζηεκα θηελνηξνθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 

1698/2005 ή ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 1257/1999· 

γ) ηα δσηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ δψα βηνινγηθήο εθηξνθήο, ελφζσ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ελ ιφγσ γαίεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξντφληα βηνινγηθήο 

θηελνηξνθίαο, εθηφο εάλ είλαη δπλαηφ λα απνδεηρζεί φηη ππήξμε επαξθήο 

δηαρσξηζκφο απφ ηα δψα κε βηνινγηθήο εθηξνθήο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

78 889/08 17.4 

Ζ θαηαλάισζε κε βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ, κε ηε βφζθεζε ριφεο ή άιισλ θπηψλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο επνρηθήο κεηαθίλεζεο ππεξβαίλεη ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζηηεξεζίνπ αλά έηνο. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

79 889/08 17.5 
Οη θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο δελ δηαηεξνχλ έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή βηνινγηθψλ θαη κε 

βηνινγηθψλ δσηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ-
ΥΠΑ, ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

80 889/08 18.1 

Γίλεηαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ ηκάλησλ ζηηο νπξέο ησλ πξνβάησλ, θνπή ηεο νπξάο, 

θνπή ησλ νδφλησλ, ηνπ ξάκθνπο ή ησλ θεξάησλ ρσξίο έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

αξρήο. Οη αλσηέξσ επεκβάζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πιένλ θαηάιιειε 

ειηθία θαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

81 889/08 18.2 

Γίλεηαη ρεηξνπξγηθφο επλνπρηζκφο ησλ δψσλ: 
α) ρσξίο ηελ ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο αλαηζζεζίαο θαη/ή αλαιγεζίαο θαη ε 

επέκβαζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πιένλ θαηάιιειε ειηθία απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. 

β) ν νπνίνο δελ απνζθνπεί ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

82 889/08 18.3 
Γίλνληαη αθξσηεξηαζκνί φπσο ε θνξπθνηνκή ησλ θηεξψλ ησλ βαζηιηζζψλ 

κειηζζψλ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 
εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

83 889/08 18.4 
Γίλεηαη θφξησζε θαη εθθφξησζε δψσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθήο δηέγεξζεο 
γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ δψσλ ή αιινπαζεηηθψλ εξεκηζηηθψλ πξηλ ή θαηά ηε 

κεηαθνξά. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

84 889/08 19.1 

Όζνλ αθνξά ηα θπηνθάγα δψα, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξηφδνπ επνρηθήο δηαρείκαζεο, 

κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 4 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/08, 

ηνπιάρηζηνλ ην 60 % ησλ δσνηξνθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

θηελνηξνθηθή κνλάδα ή, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, δελ παξάγεηαη ζε ζπλεξγαζία 
κε άιια αγξνθηήκαηα βηνινγηθήο παξαγσγήο ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα θπηνθάγα 

δψα 

85 889/08 19.2 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρνίξνπο θαη ηα πνπιεξηθά, ηνπιάρηζηνλ ην 20 % ησλ 

δσνηξνθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θηελνηξνθηθή κνλάδα ή, φηαλ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, δελ παξάγεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζε ζπλεξγαζία κε άιια 

αγξνθηήκαηα βηνινγηθήο παξαγσγήο ή επηρεηξήζεηο δσνηξνθψλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά θαη 

ρνίξνπο 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

86 889/08 19.3 

Όζνλ αθνξά ηηο κέιηζζεο, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, δελ δηαηεξνχληαη 

ζηηο θπςέιεο επαξθή απνζέκαηα κειηνχ θαη γχξεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ κειηζζηψλ 

ηνλ ρεηκψλα. 
Πξαγκαηνπνηείηαη δηαηξνθή ησλ κειηζζηψλ ρσξίο λα απεηιείηαη ε επηβίσζή ηνπο 

ιφγσ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ κειηζζηψλ ιφγσ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

βηνινγηθφ κέιη, βηνινγηθφ ζηξφπη δάραξεο ή βηνινγηθή δάραξε. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 
εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

87 889/08 20.1 

Όια ηα λεαξά ζειαζηηθά δελ ηξέθνληαη θαηά πξνηίκεζε κε κεηξηθφ γάια ζε ζρέζε 
κε ην θπζηθφ γάια, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ γηα ηα βννεηδή, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ bubalus θαη bisson, θαη ησλ ηππνεηδψλ, 45 εκεξψλ 

γηα ηα αηγνπξφβαηα θαη 40 εκεξψλ γηα ηνπο ρνίξνπο. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

88 889/08 20.2 

Σα ζπζηήκαηα εθηξνθήο ησλ θπηνθάγσλ δελ βαζίδνληαη ζηελ κέγηζηε δπλαηή 

ρξεζηκνπνίεζε βνζθήο αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο βνζθφηνπνπο ζηηο δηάθνξεο 
πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. Σνπιάρηζηνλ 60 % ηεο μεξάο νπζίαο ηνπ εκεξήζην 

ζηηεξεζίνπ ησλ θπηνθάγσλ δελ απνηειείηαη απφ ρνλδξναιεζκέλε, λσπή ή 

απνμεξακέλε ή ελζηξσκέλε δσνηξνθή. 

(Δμαίξεζε: ην πνζνζηφ επηηξέπεηαη λα κεησζεί ζε 50 % γηα ηα δψα 
γαιαθηνπαξαγσγήο γηα κέγηζηε πεξίνδν ηξηψλ κελψλ ζηελ αξρή ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο). 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα θπηνθάγα 

δψα 

89 889/08 20.3 
ην εκεξήζην ζηηεξέζην ησλ ρνίξσλ θαη ησλ πνπιεξηθψλ δελ πξνζηίζεηαη 

ρνλδξναιεζκέλε, λσπή, απνμεξακέλε ή ελζηξσκέλε δσνηξνθή. Χ   ΠΡ ΜΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά θαη 
ρνίξνπο 

90 889/08 20.4 
Ζ εθηξνθή ησλ δψσλ γίλεηαη ππφ ζπλζήθεο δηαηξνθήο ή άιιεο πνπ λα πξνάγνπλ 

ηελ αλάπηπμε αλαηκίαο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

91 889/08 20.5 
Οη πξαθηηθέο πάρπλζεο δελ είλαη αλαζηξέςηκεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

εθηξνθήο. Δπηβάιιεηαη θαηαλαγθαζηηθή δηαηξνθή.   Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

92 889/08 21.1 

Ζ ζχζηαζε ησλ ζηηεξεζίσλ, έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε δσνηξνθέο ζε κεηαηξνπή άλσ 

ηνπ 30 % εθφζνλ νη δσνηξνθέο ζε κεηαηξνπή δελ πξνέξρνληαη απφ κνλάδα πνπ 

αλήθεη ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

93 889/08 21.2 

Πνζνζηφ άλσ ηνπ 20 % ηεο ζπλνιηθήο κέζεο πνζφηεηαο δσνηξνθψλ πνπ 
ρνξεγείηαη ζηα δψα πξνέξρεηαη απφ βφζθεζε ή απφ ηε ζπγθνκηδή κφληκσλ 

βνζθνηφπσλ ή απφ αγξνηεκάρηα κε πνιπεηή θηελνηξνθηθά θπηά ή απφ 

πξσηετλνχρα θπηά πνπ έρνπλ ζπαξζεί ζην πιαίζην βηνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

εθηάζεσλ θαηά ην πξψην έηνο ηεο κεηαηξνπήο ηνπο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

94 889/08 23.1 

Γίλεηαη ρξήζε αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 

αληηβηνηηθψλ γηα πξνιεπηηθή αγσγή ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία δελ είλαη 
απνιχησο απαξαίηεηε ψζηε λα κελ ππνθέξεη ην δψν. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

95 889/08 23.2 

Γίλεηαη ρξήζε νπζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ή ηεο παξαγσγήο, 
(πεξηιακβαλνκέλσλ αληηβηνηηθψλ, θνθθηδηνζηαηηθψλ θαη άιισλ ηερλεηψλ 

βνεζεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο) θαη ρξήζε νξκνλψλ ή παξφκνησλ 

νπζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαπαξαγσγήο ή γηα άιινπο ζθνπνχο (π.ρ. πξφθιεζε ή 

ζπγρξνληζκφο νίζηξνπ). 

  Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΕΠ 

96 889/08 23.3 
Απνπζία εηδηθψλ κέηξσλ φπσο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ή θαξαληίλα θαηά ηελ 
εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ δψσλ ζην αγξφθηεκα, ελψ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο 

επηβάιινπλ ηε ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

97 889/08 23.4 

Σα ελδηαηηήκαηα, νη θισβνί, ν εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία δελ θαζαξίδνληαη θαη δελ 

απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη νη επηκνιχλζεηο θαη ε 

αλάπηπμε παζνγφλσλ νξγαληζκψλ.  
Σα θφπξαλα, ηα νχξα θαη νη αρξεζηκνπνίεηεο δσνηξνθέο δελ απνκαθξχλνληαη φζν 

ζπρλά απαηηείηαη γηα λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη νζκέο θαη δελ απνηξέπεηαη ε 

πξνζέθιπζε εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

98 889/08 23.4 

Γίλεηαη ρξήζε: α) πξντφλησλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα VII ηνπ 

Θαλ.(ΔΘ) 889/08 γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηελνηξνθηθψλ 
θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ δψσλ θαη ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη 

β)ηξσθηηθνθηφλσλ θαη πξντφλησλ γηα ηελ εμάιεηςε εληφκσλ θαη άιισλ επηβιαβψλ 

νξγαληζκψλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 ζηα 

θηίξηα θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζηαβιηζκνχ ησλ δψσλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

99 889/08 23.5 

Σα θηίξηα δελ εθθελψλνληαη απφ ηα δψα κεηαμχ ηεο εθηξνθήο δχν παξηίδσλ 

πνπιεξηθψλ. ην ελδηάκεζν, ηα θηίξηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο δελ θαζαξίδνληαη θαη 

δελ απνιπκαίλνληαη. Κεηά ηελ εθηξνθή θάζε παξηίδαο πνπιεξηθψλ, δελ ηεξείηαη 
θελφ δηάζηεκα γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο γηα λα αλαπηχζζεηαη βιάζηεζε θαη ε 

θηελνηξνθηθή επηρείξεζε δελ ηεξεί απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηφδνπ απηήο. 

(Δμαίξεζε: Οη απαηηήζεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη φπνπ ηα πνπιεξηθά δελ 
εθηξέθνληαη ζε παξηίδεο, δελ θξαηνχληαη ζε εηδηθνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη 

θπθινθνξνχλ ειεχζεξα φιε ηελ εκέξα). 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα πηελά  

100 889/08 24.1 

Κε παξνρή άκεζσλ θξνληίδσλ φηαλ ηα δψα αζζελνχλ ή ηξαπκαηίδνληαη ζε 

ζπλζήθεο απνκφλσζεο θαη ζηνλ θαηάιιειν ζηεγαζκέλν ρψξν φηαλ είλαη 

απαξαίηεην. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

101 889/08 24.2 

Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηίκεζε θπηνζεξαπεπηηθά θαη νκνηνπαζεηηθά 
πξντφληα, ηρλνζηνηρεία θαη πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα V ηκήκα 1 

θαη ζην παξάξηεκα VI ηκήκα 3 έλαληη ησλ αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή αληηβηνηηθψλ θαη κε ηνλ φξν φηη έρνπλ πξαγκαηηθή 

ζεξαπεπηηθή δξάζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δψνπ θαη ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε 
γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

102 889/08 24.3 
Υνξήγεζε αιινπαζεηηθψλ ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 

αληηβηνηηθψλ ρσξίο ηελ έγθξηζε θηεληάηξνπ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

103 889/08 24.4 

Δκπνξία πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο φισλ ησλ δψσλ (θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπο) πνπ ππεβιήζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 12 κελψλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζεξαπείεο ζηε βάζε ηεο ρεκηθήο ζχλζεζεο ησλ 

αιινπαζεηηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή αληηβηνηηθψλ, ή πεξηζζφηεξεο απφ κία 
ζεξαπείεο αλ ν παξαγσγηθφο ηνπο θχθινο δσήο είλαη ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν (Κε 

εμαίξεζε ηνπο εκβνιηαζκνχο, ηηο αληηπαξαζηηηθέο αγσγέο θαη ηα ππνρξεσηηθά 

πξνγξάκκαηα εθξίδσζεο αζζελεηψλ). 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

104 889/08 24.5 

Κε ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο, ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, ησλ αιινπαζεηηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζε έλα 

δψν θαη ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ απφ ηα δψα. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

105 889/08 25.1 

Υξήζε ηξσθηηθνθηφλσλ ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε παγίδσλ θαη πξντφλησλ ηα νπνία 

δελ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πιαηζίσλ, θπςειψλ θαη θεξεζξψλ, ηδίσο έλαληη επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

106 889/08 25.2 Πξαγκαηνπνίεζε κε θπζηθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ κειηζζηψλ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

107 889/08 25.3 
ηε κειηζζνθνκία, γίλεηαη θαηαζηξνθή ηνπ αξζεληθνχ γφλνπ πνπ δελ 
δηθαηνινγείηαη  ιφγσ πξνζβνιήο απφ Varroa destructor.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

108 889/08 25.4 
Αζζελή κειίζζηα ή κνιπζκέλε απνηθία κειηζζψλ δελ αληηκεησπίδεηαη ακέζσο 
παξφια ηα πξνιεπηηθά κέηξα.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

109 889/08 25.5 
Υξεζηκνπνίεζε θηεληαηξηθψλ θάξκαθσλ ζηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία, ηνλ νπνίσλ ε 

ρξήζε ηνπο δελ επηηξέπεηαη βάζεη ηεο θνηλνηηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο.   Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ 
Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 
γηα κέιηζζεο 

110 889/08 25.6 
Γίλεηαη ρξήζε κπξκεθηθνχ νμένο, γαιαθηηθνχ νμένο, νμηθνχ νμένο θαη νμαιηθνχ 
νμένο θαζψο θαη κελζφιεο, ζπκφιεο, επθαιππηφιεο ή θακθνξάο πνπ δελ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ πξνζβνιή κε Varroa destructor. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΕΠ-Θαη 
εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

111 889/08 25.7 
ε πεξίπησζε αγσγήο κε ρεκηθά ζπλζεηηθά αιινπαζεηηθά πξντφληα, ε απνηθία δελ 

έρεη ηνπνζεηεζεί ζε θπςέιεο απνκφλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο.   Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 
εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

112 889/08 25.7 
Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θεξηψλ ησλ θπςειψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε ζπλζεηηθά 

πξντφληα, δελ γίλεηαη κε θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθή κειηζζνθνκία.   Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 
εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

113 889/08 25.7 

Δκπνξία πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο απφ κειίζζηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

επεμεξγαζία κε ρεκηθά αιινπαζεηηθά πξντφληα ελψ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

πεξίνδνο κεηαηξνπήο ηνπ ελφο έηνπο. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

114 889/08 8.1 

Γελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή θπιψλ ή ηχπσλ δψσλ, ε ηθαλφηεηα 
πξνζαξκνγήο ησλ δψσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ε δσηηθφηεηά ηνπο θαη ε αληνρή 

ηνπο ζε αζζέλεηεο. Γελ επηιέγνληαη θπιέο ή ηχπνη δψσλ θαηά ηξφπν πνπ λα 

απνθεχγνληαη εηδηθέο αζζέλεηεο ή πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία ζπλδένληαη κε 

νξηζκέλεο θπιέο ή ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εληαηηθή παξαγσγή, φπσο 
ην ζχλδξνκν ηνπ ζηξεο ησλ ρνίξσλ, ην ζχλδξνκν PSE (σρξφηεηα, καιαθφηεηα, 

εμίδξσζε), ην ζχλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ, νη απηφκαηεο απνβνιέο θαη ε δπζηνθία 

πνπ απαηηεί θαηζαξηθή ηνκή. Γελ πξνηηκψληαη νη απηφρζνλεο θπιέο θαη ηχπνη δψσλ. 

Χ   ΠΡ 
ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ 

115 889/08 8.2 
Γελ πξνηηκάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ είδνπο Apis mellifera θαη ησλ ηνπηθψλ 
νηθνηχπσλ ηνπο. Χ   ΠΡ 

ΜΑΠ, 
ΥΠΖ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 

εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 

116 889/08 9.1 

Δηζαγσγή δψσλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο γηα ιφγνπο αλαπαξαγσγήο ζε κηα 

εθκεηάιιεπζε, φηαλ πθίζηαηαη δηαζέζηκνο επαξθήο αξηζκφο δψσλ βηνινγηθήο 

εθηξνθήο. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

117 889/08 9.2 

Θαηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε κηαο αγέιεο ή θνπαδηνχ, ε εθηξνθή ησλ λεαξψλ 

ζειαζηηθψλ κε βηνινγηθήο εθηξνθήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο 
βηνινγηθήο παξαγσγήο ακέζσο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ 

ηνπο. Θαηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε κηαο αγέιεο : 

α) ηα βνπβάιηα, νη κφζρνη θαη ηα πνπιάξηα δελ είλαη ειηθίαο θαηψηεξεο ησλ 6 

κελψλ· 
β) νη ακλνί θαη ηα εξίθηα δελ είλαη ειηθίαο θαηψηεξεο ησλ 60 εκεξψλ· 

γ) ην βάξνο ησλ ρνηξηδίσλ δελ είλαη θαηψηεξν ησλ 35 ρηιηφγξακκσλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

118 889/08 9.3 

Σα ελήιηθα αξζεληθά θαη ηα άηνθα ζειπθά ζειαζηηθά κε βηνινγηθήο εθηξνθήο, γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο αλαλέσζεο κηαο αγέιεο ή ελφο θνπαδηνχ, δελ εθηξέθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
Ο αξηζκφο ζειπθψλ ζειαζηηθψλ δελ ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο 

εηεζίσο: 

α) δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 10 % ησλ ελειίθσλ ηππνεηδψλ ή βννεηδψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ bubalus θαη bisson, θαη ην 20 % ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ελειίθσλ ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ θαη αηγνεηδψλ, σο ζειπθά άηνθα δψα· 
β) γηα ηηο κνλάδεο παξαγσγήο κε ιηγφηεξα απφ 10 ηππνεηδή ή βννεηδή, ή κε 

ιηγφηεξα απφ πέληε ρνηξνεηδή, πξνβαηνεηδή ή αηγνεηδή, ε πξναλαθεξφκελε 

αλαλέσζε ηνπ πιεζπζκνχ πεξηνξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε έλα δψν εηεζίσο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

119 889/08 9.4 
Αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9.3.α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 

ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΕΠ 

120 889/08 9.5 

Γηα ηελ αλαζχζηαζε ησλ κειηζζηψλ: 

α) Αληηθαζίζηαληαη εηεζίσο άλσ ηνπ 10 % νη βαζίιηζζεο θαη ηα ζκήλε απφ 
βαζίιηζζεο θαη ζκήλε κε βηνινγηθήο εθηξνθήο ζηε κνλάδα βηνινγηθήο παξαγσγήο, 

β) νη βαζίιηζζεο θαη ηα ζκήλε ηνπνζεηνχληαη ζε θπςέιεο κε θεξήζξεο ή θχιια 

θεξεζξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο κε βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΕΠ-Θαη 
εηδηθή απαίηεζε 

γηα κέιηζζεο 
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ΘΑΛΟΛΔ ΤΓΑΣΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΑ 

 

Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 834/07 11 

ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα ππάξρεη ζπλχπαξμε, ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ πνπ 

δελ αθνινπζνχλ ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ελψ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ, ΦΘ 

2 834/07 13.1 

Ζ ζπιινγή άγξησλ θπθηψλ θαη κεξψλ απηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά ζηε 

ζάιαζζα, δελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΝΠ Αθνξά: ΦΘ 

3 834/07 
13.1, 

13.2 

Ζ θαιιηέξγεηα θπθηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο δελ 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

4 834/07 15.1.β.η 

Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαηεξεί δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο 

βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο 

ησλ δψσλ. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

5 834/07 15.1.β.ηη 

Οη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
ζίηηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ππθλφηεηαο ησλ δψσλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αλάπηπμεο, 

ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

6 834/07 15.1.β.ηηη 

Οη θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ ειαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαθπγήο εθηξεθφκελσλ δψσλ. 
 Χ  

ΥΠΠ,ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

7 834/07 15.1.β.iv 
Σα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο βηνινγηθήο εθηξνθήο δελ δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα 

ππφινηπα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο.  Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

8 834/07 15.1.β.v 
Θαηά ηε κεηαθνξά, δελ εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε θαιψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

ησλ δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο. Χ   ΠΡ 
ΥΠΠ, 
ΜΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ 

9 834/07 15.1.β.vη 
Ζ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηηγκήο ηεο ζθαγήο.  Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

10 834/07 15.1.γ.i 

Ωο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλεηή 

πξφθιεζε πνιππινεηδίαο, ηερλεηφο πβξηδηζκφο, θισλνπνίεζε θαη παξαγσγή 

ζηειερψλ ελφο κφλνλ θχινπ. 
  Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

11 834/07 15.1.γ.ii 
Ωο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ επηιέγνληαη ηα θαηάιιεια 
ζηειέρε.  Χ  

ΥΠΠ,ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

12 834/07 15.1.γ.iii 

Ωο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ θαζνξίδνληαη εηδηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ γελλεηφξσλ, ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη ηελ παξαγσγή λεαξψλ δψσλ. 
 Χ  

ΥΠΠ,ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

13 834/07 15.1.δ.i 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα θαη ηα θαξθηλνεηδή ηα δψα δελ 

ηξέθνληαη κε δσνηξνθέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ δψσλ 

ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 
 Χ  

ΥΠΠ,ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα ςάξηα θαη 

θαξθηλνεηδή 

14 834/07 15.1.δ.ii 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα θαη ηα θαξθηλνεηδή ην θπηηθφ θιάζκα ησλ 

δσνηξνθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθή παξαγσγή, ην δε θιάζκα ησλ 

δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ πδξφβηα δψα δελ πξνέξρεηαη απφ αεηθφξν 
εθκεηάιιεπζε ηεο αιηείαο. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ςάξηα θαη 
θαξθηλνεηδή 

15 834/07 15.1.δ.iii 

Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα θαη ηα θαξθηλνεηδή ζηελ πεξίπησζε κε 

βηνινγηθψλ πιηθψλ δσνηξνθψλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, πιηθψλ δσνηξνθψλ δσηθήο 

θαη αλφξγαλεο πξνέιεπζεο, πξφζζεησλ πιψλ δσνηξνθψλ, νξηζκέλα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ θαη βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ζε βηνινγηθή παξαγσγή 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ςάξηα θαη 
θαξθηλνεηδή 

16 834/07 15.1.δ.iv 
Ωο πξνο ηηο δσνηξνθέο γηα ηα ςάξηα θαη ηα θαξθηλνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη 

απμεηηθνί παξάγνληεο θαη ζπλζεηηθά ακηλνμέα.   Χ ΑΠ ΑΝΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ςάξηα θαη 
θαξθηλνεηδή 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 

ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

17 834/07 15.1.ε.η 

Ωο πξνο ηα δίζπξα καιάθηα θαζψο θαη άιια είδε πνπ δελ ηξέθνληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν αιιά κε θπζηθφ πιαγθηφλ ηα ελ ιφγσ δηεζνχληα δψα δελ ιακβάλνπλ 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηε θχζε (πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ λεαξψλ νξγαληζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε εθθνιαπηήξηα θαη 

ηφπνπο αλαπαξαγσγήο). 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα δίζπξα 

καιάθηα 

18 834/07 15.1.ε.ηi 

Ωο πξνο ηα δίζπξα καιάθηα θαζψο θαη άιια είδε πνπ δελ ηξέθνληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν αιιά κε θπζηθφ πιαγθηφλ εθηξέθνληαη ζε χδαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα ησλ δσλψλ θαηεγνξίαο Α ή Β φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θαλ. 

(ΔΘ) αξηζ. 854/2004. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα δίζπξα 

καιάθηα 

19 834/07 15.1.ε.ηηη 

Ωο πξνο ηα δίζπξα καιάθηα θαζψο θαη άιια είδε πνπ δελ ηξέθνληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν αιιά κε θπζηθφ πιαγθηφλ νη πεξηνρέο αλάπηπμεο δελ είλαη πςειήο 

νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία 2000/60/ΔΘ, θαη, ελ αλακνλή 
ηεο εθαξκνγήο ηεο, πνηφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηα χδαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ νδεγία 

2006/113/ΔΘ. 

 Χ  
ΥΠΠ,ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-
Δηδηθή απαίηεζε 

γηα δίζπξα 

καιάθηα 

20 834/07 15.1.ζη.i 

Ωο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ δελ βαζίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ 

δψσλ ππφ άξηζηεο ζπλζήθεο κε ηελ θαηάιιειε εγθαηάζηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, 
ηνλ άξηζην ζρεδηαζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηελ εθαξκνγή νξζψλ θηεληαηξηθψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηαθηηθνχ θαζαξηζκνχ θαη 

ηεο ηαθηηθήο απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ, ηεο ρνξήγεζεο δσνηξνθψλ πςειήο 

πνηφηεηαο, ηεο θαηάιιειεο ππθλφηεηαο ησλ δψσλ θαη ηεο επηινγήο ησλ θπιψλ θαη 
ησλ ζηειερψλ. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

21 834/07 15.1.ζη.iη 

Ωο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο νη αζζέλεηεο δελ αληηκεησπίδνληαη ακέζσο, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ· φηαλ είλαη απαξαίηεην, θαη ππφ απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

22 834/07 15.1.ζη.iη 

Ωο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά ρεκηθά θηεληαηξηθά 
θάξκαθα, κεηαμχ άιισλ θαη αληηβηνηηθά, ελψ δελ είλαη απαξαίηεηα. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

23 834/07 15.1.δ 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δεμακελέο, θισβνχο, 

θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ελψ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα 
ρξήζε ζε βηνινγηθέο παξαγσγέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 834/07. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

24 889/08 25α 
Οη θαλφλεο παξαγσγήο γηα ηα είδε ηρζχσλ, καιαθφζηξαθσλ, ερηλφδεξκσλ θαη 

καιαθίσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα ΥΗΗΗα ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

25 889/08 25β.2 
ην ζρέδην βηψζηκεο δηαρείξηζεο δελ θαηαγξάθνληαη ακπληηθά θαη πξνζηαηεπηηθά 
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ησλ ζεξεπηψλ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

26 889/08 25β.3 
Γελ ππάξρεη επαιεζεχζηκνο ζπληνληζκφο κε ηνπο γεηηνληθνχο επηρεηξεκαηίεο θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθείσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, θαηά πεξίπησζε. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

27 889/08 25β.4 

Γηα ηελ παξαγσγή δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε ηερλεηέο ιίκλεο, δεμακελέο ή 

καθξφζηελεο δεμακελέο, νη εθκεηαιιεχζεηο δελ είλαη εμνπιηζκέλεο κε θπζηθέο 

δηεζεηηθέο θιίλεο, δεμακελέο θαζίδεζεο, βηνινγηθά θίιηξα ή κεραληθά θίιηξα γηα 
ηε ζπιινγή ζξεπηηθψλ νπζηψλ απφ ηα ιχκαηα ή ρξεζηκνπνηνχλ θχθηα ή/θαη δψα 

(δίζπξα καιάθηα θαη άιγεο) ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ιπκάησλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

28 889/08 25β.4 
Γελ δηελεξγείηαη παξαθνινχζεζε ησλ ιπκάησλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

29 889/08 25γ.3 

Οη επηρεηξεκαηίεο δελ ηεξνχλ ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή βηνινγηθψλ θαη κε βηνινγηθψλ 
δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

30 889/08 25δ.1 

Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά εθηξεθφκελα είδε ψζηε κε ηελ αλαπαξαγσγή λα 

επηδηψθεηαη λα πξνθχςνπλ ζηειέρε ηα νπνία είλαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ζπλζήθεο εθηξνθήο θαη λα επηηεπρζεί θαιή πγεία θαη νξζή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δσνηξνθψλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

31 889/08 25δ.1 
Γελ είλαη δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αγσγή ησλ 

εθηξεθφκελσλ εηδψλ.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

32 889/08 25δ.2 
Γελ επηιέγνληαη είδε ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηξαθνχλ ρσξίο λα πξνθαινχληαη 

ζεκαληηθέο βιάβεο ζηα άγξηα απνζέκαηα. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

33 889/08 25ε.3 
Κε ηήξεζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνχ κε βηνινγηθψλ ηρζπδίσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 

πνπ εηζάγεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε. 
  Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

34 889/08 25δ.1 

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο κε θιεηζηφ ζχζηεκα 

αλαθπθινθνξίαο, (Δμαηξνχληαη ηα εθθνιαπηήξηα θαη νη ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί ή 
νη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνινγηθέο 

δσνηξνθέο). 

  Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

35 889/08 25δ.2 

Οη ρεξζαίεο κνλάδεο εθηξνθήο δελ πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

α) γηα ζπζηήκαηα ζπλερνχο ξνήο, είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηφζν γηα ηα εηζξένληα 
φζν θαη γηα ηα εθξένληα χδαηα, 

β) ηνπιάρηζηνλ 5 % ηεο πεξηκεηξηθήο έθηαζεο («δηεπαθή μεξάο-πδάησλ») 

θαιχπηεηαη απφ αδηαηάξαθηε θπζηθή βιάζηεζε. 

  Χ ΥΠΠ, ΥΠΖ, ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

36 889/08 25δ.3 

Σα ζαιάζζηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο δελ βξίζθνληαη ζε πεξηνρή φπνπ ε ξνή, ην 

βάζνο θαη ν ξπζκφο αληαιιαγήο ησλ πδάησλ είλαη θαηάιιεινη γηα λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο ζηνλ βπζφ θαη ζηε γχξσ πδάηηλε κάδα. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

37 889/08 25δ.3 

Σα ζαιάζζηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο δελ έρνπλ θισβνχο ησλ νπνίσλ ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε είλαη θαηάιιεινη φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε ηνπο ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

38 889/08 25δ.4 
Υξήζε ηερλεηήο ζέξκαλζεο ή ςχμεο ηνπ λεξνχ ζε εγθαηαζηάζεηο εθηφο ησλ 

εθθνιαπηεξίσλ θαη ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

39 889/08 25ε.2 
Υξήζε ηερλεηνχ θσηφο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 2 ηνπ άξζξνπ 25ε ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

40 889/08 25ε.4 
Υξήζε ηνπ νμπγφλνπ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαη 

ζην ζεκείν 4 ηνπ άξζξνπ 25ε ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/2008. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

41 889/08 25ε.5 Οη ηερληθέο ζθαγήο δελ κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ηελ ηαιαηπσξία ησλ δψσλ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

42 889/08 25ζ Γίλεηαη ρξήζε νξκνλψλ θαη παξαγψγσλ νξκνλψλ.   Χ ΥΠΠ, ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΤΓ 

43 889/08 25η 

Σα πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο δελ θαηαξηίδνληαη κε γλψκνλα ηηο αθφινπζεο 

πξνηεξαηφηεηεο: 

α) πγεία ησλ δψσλ, 
β) πςειή πνηφηεηα πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθηθήο ζχζηαζεο 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ εδψδηκνπ πξντφληνο, 

γ) κηθξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

44 889/08 25ηα.1 

Θαηά ηελ πξνκήζεηα δσνηξνθψλ γηα ηα ζαξθνθάγα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ 

ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο: 
α) βηνινγηθά πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

β) ηρζπάιεπξα θαη ηρζπέιαηα απφ ππνιείκκαηα βηνινγηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

γ) ηρζπάιεπξα θαη ηρζπέιαηα θαη ζπζηαηηθά ηρζχσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ππνιείκκαηα ηρζχσλ πνπ έρνπλ ήδε αιηεπζεί γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζην 
πιαίζην βηψζηκεο αιηείαο, 

δ) πξψηεο χιεο βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-Δηδηθή 

απαίηεζε γηα ηα 

ζαξθνθάγα δψα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο 

45 889/08 25ηα.3 Σν ζηηεξέζην πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ 60%  βηνινγηθά θπηηθά πξντφληα.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-Δηδηθή 

απαίηεζε γηα ηα 

ζαξθνθάγα δψα 
πδαηνθαιιηέξγεηαο 

46 889/08 25ηα.4 
Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο ηεο αζηαμαλζίλεο (εηδηθή 

απφθιηζε γηα ηα ζαξθνθάγα).  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-Δηδηθή 

απαίηεζε γηα ηα 

ζαξθνθάγα δψα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο 

47 889/08 25ηα.5 
Κε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ρξήζεο ηεο ηζηηδίλεο παξαγφκελεο κε 

δχκσζε (εηδηθή απφθιηζε γηα ηα ζαξθνθάγα).  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-Δηδηθή 
απαίηεζε γηα ηα 

ζαξθνθάγα δψα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο 

48 889/08 25ηγ.1 
Υξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ νξπθηήο πξνέιεπζεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα V ηκήκα 1 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 

ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

49 889/08 25ηγ.2 

Υξεζηκνπνίεζε πξφζζεησλ δσνηξνθψλ θαη νξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηε δηαηξνθή 

ησλ δψσλ θαζψο θαη βνεζεηηθψλ κέζσλ επεμεξγαζίαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζην παξάξηεκα VI ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 θαη δελ ηεξνχληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ελ 

ιφγσ παξαξηήκαηνο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

50 889/08 25ηδ.2 

Ζ βηνινγηθή παξαγσγή δίζπξσλ καιαθίσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πεξηνρψλ 

πνπ νξηνζεηνχληαη κε παζζάινπο, πισηήξεο ή άιινπο εκθαλείο ζεκαηνδφηεο θαη, 

θαηά πεξίπησζε, δελ πεξηνξίδνληαη κε δηθηπσηνχο ζάθνπο, θισβνχο ή άιια 
ηερλεηά κέζα. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα δίζπξα 
καιάθηα 

51 889/08 25ηδ.3 
Οη εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο παξαγσγήο νζηξαθνεηδψλ δελ ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ηα είδε πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο δηαηήξεζεο. Χ   ΠΡ ΜΑΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα νζηξαθνεηδή 

52 889/08 25ηε.1 
Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα γφλνπ δίζπξσλ 
νζηξαθνεηδψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25ηε.1 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 
γηα δίζπξα 

νζηξαθνεηδή 

53 889/08 25ηδ 
Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαιιηέξγεηαο 
ησλ καιαθίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25ηε.1 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα καιάθηα 

54 889/08 25ηε 
Κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαιιηέξγεηαο γηα 
ηα ζηξείδηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25ηε ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ 
Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα ζηξείδηα 

55 889/08 25ηζ.2 

Σα ζπζηήκαηα, ν εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ θαζαξίδνληαη 

θαη απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξντφληα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα VII ηκήκαηα 2.1 έσο 2.2 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

56 889/08 25ηζ.3γ 

Θαηά ηελ πδξαλάπαπζε, νη θισβνί ή άιιεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ εθθελψλνληαη, δελ απνιπκαίλνληαη θαη 

δελ παξακέλνπλ θελέο κέρξη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

57 889/08 25ηζ.4 

Δθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη αρξεζηκνπνίεηεο δσνηξνθέο, ηα πεξηηηψκαηα θαη ηα 

λεθξά δψα δελ απνκαθξχλνληαη ηαρέσο γηα λα απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο 

ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο βιάβεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πδάησλ, λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αζζελεηψλ θαη λα απνηξέπεηαη ε 

πξνζέιθπζε εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

58 889/08 25ηζ.5 
Υξεζηκνπνηνχληαη ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θαη φδνλ ζε εγθαηαζηάζεηο εθηφο ησλ 
εθθνιαπηεξίσλ θαη ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

59 889/08 25ηζη.1 

Ζ ηρζπνθφξηηζε ζηελ παξαγσγή ππεξβαίλεη εθείλε πνπ εθαξκφδεηαη ζηε κε 

βηνινγηθή παξαγσγή νζηξαθνεηδψλ ζηελ πεξηνρή. Ζ δηαινγή, ε αξαίσζε θαη ε 

ηρζπνθφξηηζε δελ πξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε βηνκάδα θαη κε ζθνπφ λα 
εμαζθαιίδνληαη ε θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη ε πςειή πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

60 889/08 25ηζη.2 

Οη νξγαληζκνί βηνινγηθψλ ελαπνζέζεσλ δελ αθαηξνχληαη κε θπζηθά κέζα ή 

ρεηξσλαθηηθά θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, δελ επαλαθέξνληαη ζηε ζάιαζζα καθξηά απφ 

ηηο εθκεηαιιεχζεηο νζηξαθνεηδψλ. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα νζηξαθνεηδή 

61 889/08 25ηζη.2 

Σα νζηξαθνεηδή ππνβάιινληαη ζε αγσγή πάλσ απφ κία θνξά θαηά ηνλ θχθιν 

παξαγσγήο κε δηάιπκα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ νξγαληζκψλ ελαπφζεζεο. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ 

Αθνξά: ΤΓ-

Δηδηθή απαίηεζε 

γηα νζηξαθνεηδή 

62 889/08 25ζη.1 

Σν πεξηβάιινλ εθηξνθήο ησλ δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ ζρεδηάδεηαη αλάινγα κε 

ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25ζη ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

63 889/08 25ζη.2 
Ζ ηρζπνθφξηηζε δελ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΥΗΗΗα ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 
889/08 αλά είδνο ή νκάδα εηδψλ.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

64 889/08 25ζη.3 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πδάηηλσλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο δελ 

πξνβιέπνπλ ηαρχηεηα ξνήο λεξνχ θαη θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο πνπ λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

65 889/08 25ζη.4 
Σα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο δελ ζρεδηάδνληαη, δελ ρσξνζεηνχληαη θαη δελ 

ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο δηαθπγήο. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

66 889/08 25ζη.5 

ε πεξίπησζε δηαθπγήο ηρζχσλ ή καιαθφζηξαθσλ, δελ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλαθνξάο ηνπο, εθφζνλ ελδείθλπηαη. Γελ ηεξνχληαη 

ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

67 889/08 36α 
Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο κεηαηξνπήο ησλ θπθηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 36α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

68 889/08 25θ 
Κε ζπκκφξθσζε ζρεηηθά κε ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 25θ ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

69 889/08 38α 

Γελ έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο κεηαηξνπήο γηα ηελ παξαγσγή δψσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38α ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 

889/08. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

70 889/08 6.β.1 

Οη δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη ζε ζέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κνιπλζνχλ απφ 

πξντφληα ή νπζίεο πνπ δελ επηηξέπνληαη γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή ή ξχπνπο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ βηνινγηθφ ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ. 
 Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

71 889/08 6.β.2 
Οη κνλάδεο βηνινγηθήο θαη κε βηνινγηθήο παξαγσγήο δελ είλαη θαηάιιεια 
δηαρσξηζκέλεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6β ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  

ΥΠΠ, ΥΠΖ, 
ΜΑΠ 

ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

72 889/08 6.β.3 
Έιιεηςε επίζεκεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ηελ πεξίπησζε πνπ 

απηή απαηηείηαη).   Χ ΑΠ ΑΝΠ Αθνξά: ΦΘ 

73 889/08 6.β.4 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ππνβάιεη ζρέδην βηψζηκεο δηαρείξηζεο αλάινγν κε ηε κνλάδα 
παξαγσγήο γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ηε ζπιινγή θπθηψλ.  Χ  ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΤΓ, ΦΘ 

74 889/08 6.β.5 

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη 

θπθηψλ δελ πξνβαίλνπλ ζε αλαθχθισζε πιηθψλ, θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 

πξνηίκεζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ, ΦΘ 

75 889/08 6.β.5 

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη 

θπθηψλ δελ θαηαξηίδνπλ, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο δηαρείξηζεο, 
ρξνλνδηάγξακκα κείσζεο ησλ απνβιήησλ πνπ λα εθαξκφδεηαη απφ ηελ αξρή ησλ 

εξγαζηψλ. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΤΓ, ΦΘ 

76 889/08 6.β.5 
Ζ ρξήζε πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ελέξγεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ελψ είλαη δπλαηφλ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

77 889/08 6.β.6 
Γηα ηε ζπιινγή θπθηψλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εμαξρήο εθάπαμ ππνινγηζκφο 

βηνκάδαο. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

78 889/08 6.γ.1 

ηε κνλάδα ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο δελ ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία ψζηε ν 

επηρεηξεκαηίαο λα κπνξεί λα απνδείμεη θαη ν ΔΙΓΟ-ΓΖΚΖΣΡΑ ή θαη ν ΟΔΠ λα 

επαιεζεχζεη φηη νη κεραλέο ζπιινγήο ζπιιέγνπλ κφλν άγξηα θχθηα πνπ 

παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 834/2007. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

79 889/08 6.γ.2 
Ζ ζπιινγή δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε νη πνζφηεηεο πνπ ζπιιέγνληαη 
λα κελ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο.  Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

80 889/08 6.γ.2 

Γελ ιακβάλνληαη κέηξα φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο ζπιινγήο, ηα ειάρηζηα κεγέζε, 

ηηο ειηθίεο, ηνπο θχθινπο αλαπαξαγσγήο ή ην κέγεζνο ησλ ελαπνκελφλησλ θπθηψλ 

γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα θχθηα κπνξνχλ λα αλαγελλεζνχλ. 
 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

81 889/08 6.γ.3 

Γελ είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα είλαη 

ζχκθσλε κε ηνλ Θαλ.(ΔΘ) 889/08 φηαλ ηα θχθηα ζπιιέγνληαη ζε θνηλφθηεηε ή 
θνηλφρξεζηε πεξηνρή ζπιινγήο. 

 Χ  ΥΠΠ, ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

82 889/08 6.δ.1 

ηελ θαιιηέξγεηα θπθηψλ ζηε ζάιαζζα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θπζηθά 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ή πξνέξρνληαη απφ ηελ 

παξαγσγή δψσλ βηνινγηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαη βξίζθνληαη ζηε γχξσ πεξηνρή 

σο ηκήκα ζπζηήκαηνο πνιπθαιιηέξγεηαο. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

83 889/08 6.δ.2 

ηηο ρεξζαίεο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο πεγέο ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ, ηα επίπεδα ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα ιχκαηα δελ είλαη απνδεδεηγκέλα ηα 
ίδηα ή ρακειφηεξα απ’ φηη ζηα εηζξένληα χδαηα. 

 Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 
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Α/Α ΘΑΛ. (ΔΘ) ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΘΙΗΖ 
ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΣΤΠΗΑ 

ΚΖ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΔΠΗΒΑΙΙΟΚΔΛΔ 
ΤΣΑΔΗ - 

ΘΤΡΩΔΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

84 889/08 6.δ.2 
Υξεζηκνπνηνχληαη ζξεπηηθά ζηνηρεία θπηηθήο ή νξπθηήο πξνέιεπζεο ηα νπνία δελ 

απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

85 889/08 6.δ.3 

Γελ θαηαγξάθεηαη ε ππθλφηεηα θαιιηέξγεηαο ή ε επηρεηξεζηαθή έληαζε, ε νπνία 

πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, θαη δελ 

εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο πνζφηεηαο θπθηψλ ηελ 
νπνία κπνξεί λα αληέμεη ην πεξηβάιινλ ρσξίο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

86 889/08 6.δ.4 
Σα ζρνηληά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θπθηψλ δελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή δελ αλαθπθιψλνληαη, ελψ είλαη δπλαηφ. Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

87 889/08 6.ε.1 

Οη νξγαληζκνί βηνινγηθψλ ελαπνζέζεσλ δελ αλαηξνχληαη κε θπζηθά κέζα ή 

ρεηξσλαθηηθά θαη, θαηά πεξίπησζε, δελ επαλαθέξνληαη ζηε ζάιαζζα ζε θάπνηα 

απφζηαζε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

88 889/08 6.ε.2 
Ο θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε 
θπζηθά ή κεραληθά κέηξα. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη νπζίεο νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα VII ηκήκα 2 ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08. 
Χ   ΠΡ ΜΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

89 889/08 73β 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί αξρείν παξαγσγήο θπθηψλ κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73β ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  ΜΑΠ ΑΠ Αθνξά: ΦΘ 

90 889/08 79β 
Ο επηρεηξεκαηίαο δελ ηεξεί ηα αξρεία παξαγσγήο δψσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 79β ηνπ Θαλ.(ΔΘ) 889/08.  Χ  
ΥΠΠ, ΥΠΖ, 

ΜΑΠ 
ΑΠ Αθνξά: ΤΓ 

 
 


