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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙI 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
1. Η επιχείρηση ελέγχεται και πιστοποιείται µόνο για το ζωικό κεφάλαιο και τα προϊόντα που παράγονται 
από αυτό, όπως ακριβώς περιγράφεται στο Ιδιωτικό Συµφωνητικό.  Για τις περιπτώσεις µεταβολών στον 
αριθµό των ζώων ή/και τις εγκαταστάσεις και γενικά των συντελεστών παραγωγής, είναι υποχρεωτική η 
υπογραφή νέου Ιδιωτικού Συµφωνητικού που θα περιλαµβάνει τους παραγωγικούς συντελεστές όπως ακριβώς 
διαµορφώνονται κάθε φορά. Οι βοσκότοποι εντάσσονται στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης και για αυτό 
τον λόγο αντιµετωπίζονται ως φυτικό τµήµα της εκµετάλλευσης, οπότε  ισχύει ότι και στις επιχειρήσεις 
φυτικής παραγωγής ως προς τη διαχείρισή τους. Ο επιχειρηµατίας οφείλει κάθε έτος να καταθέτει στον 
Οργανισµό, ένα µήνα πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου, την πρώτη σελίδα του εντύπου ICS-BIO-
D1.3 (∆ήλωση Περιγραφή Επιχείρησης Ζωικής) στην οποία θα συµπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν την 
παραγωγική δραστηριότητα της µονάδας του. 
2. Σε περίπτωση αγοράς ζωικού κεφαλαίου αν αυτό προέρχεται από βιολογική εκτροφή τότε ο παραγωγός θα 
πρέπει να κατέχει παραστατικά αγοράς που θα συνοδεύονται και από πιστοποιητικά ή βεβαίωση του 
αντίστοιχου Φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. 
3. Επιτρέπεται µόνο η πρώτη επισήµανση και συσκευασία των παραγόµενων προϊόντων µέσα στην 
επιχείρηση. Οποιαδήποτε µεταποιητική δραστηριότητα εκ µέρους της επιχείρησης δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς προηγούµενη υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού για τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση της.  
4. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί αρχείο µε όλες τις παραγόµενες ποσότητες των προϊόντων  
5. Κάθε ενταγµένη στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης της a-Cert Α.Ε. επιχείρηση οφείλει µετά την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού να τηρεί πλήρη φάκελο στην έδρα της ο οποίος θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
• Το ισχύον ιδιωτικό συµφωνητικό και όλα τα προηγούµενα (αν υπάρχουν τέτοια). 
• Παραστατικά νόµιµης κατοχής της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και των βοσκοτόπων (τίτλοι 

ιδιοκτησίας, ενοικιαστήρια, παραχωρητήρια).  
• Σκαριφήµατα ή τοπογραφικοί χάρτες των βοσκοτόπων και εγκαταστάσεων (π.χ.  χώροι αποθήκευσης 

προϊόντων,  χώροι αποθήκευσης εισροών, χώροι στέγασης, χώροι άσκησης κλπ).  
• Εκτροφικό σχέδιο (σχέδιο µετατροπής της µονάδας σε βιολογική, συνήθως τα πενταετή εκτροφικά σχέδια 

ή ΣΠ∆Ε που κατατίθενται στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης) 
• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από τον Φορέα.   Έντυπο ICS-BIO-D3.4 (Πιστοποιητικό 

Συµµόρφωσης), Έντυπο  ICS-BIO-D3.5 (Πιστοποιητικό Ποσότητας), Έντυπο ICS-BIO-D3.6 (Βεβαίωση 
Ένταξης) Έντυπο ICS-BIO-D3.8 (Βεβαίωση Επιδότησης Ζωικής) Έντυπο ICS-BIO-D3.9  (Βεβαίωση για 
κάθε νόµιµη χρήση) 

• Οποιεσδήποτε γνωµατεύσεις κτηνιάτρων του δηµοσίου ή ιδιωτών σχετικά µε την υγειονοµική κατάσταση 
των ζώων της µονάδας και αν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές σε επιζωοτίες ενδηµικές στην περιοχή.  

• Ηµερολόγιο εισροών ζωικής παραγωγής(1) Έντυπο ICS-BIO-D2.20. Όλες οι εισροές που 
χρησιµοποιήθηκαν καταγράφονται και τηρούνται, εφόσον υπάρχουν για αυτές, παραστατικά αγορών και 
σε όσες απαιτούνται πιστοποιητικά.  

• Ηµερολόγιο εργασιών ζωικής παραγωγής Έντυπο ICS-BIO-D2.21. Όλες οι εργασίες καταγράφονται 
λεπτοµερώς.  

• Καταγραφή αποδόσεων ζωικής παραγωγής Έντυπο ICS-BIO-D5.2. Η επιχείρηση τηρεί αρχείο µε όλες τις 
ποσότητες των παραγόµενων προϊόντων και στο τέλος της εκτροφικής περιόδου αποστέλλει στον Φορέα τα 
στοιχεία που αφορούν την συνολική παραγωγή. 

• Ηµερολόγιο πωλήσεων Έντυπο ICS-BIO-D2.16. Η επιχείρηση καταγράφει  λεπτοµερώς  τις  πωλήσεις των 
προϊόντων της και κρατά αντίγραφα όλων των παραστατικών πωλήσεων.  

• Βιβλίο αποθήκης Έντυπο ICS-BIO-D2.14. Σε αυτό καταγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων που είναι 
αποθηκευµένες. Επίσης, καταγράφεται το αποτέλεσµα επαλήθευσης, κατά την παραλαβή προϊόντων ή 
πρώτων υλών από άλλη επιχείρηση, των στοιχείων σχετικά µε το είδος, τις ποσότητες και την επιχείρηση 
που προµηθεύει,  πωλεί ή εξάγει τα εν λόγω προϊόντα ή τις πρώτες ύλες. 

• Βιβλίο παραπόνων Έντυπο ICS-BIO-D2.15. Έντυπο που τηρείται στην επιχείρηση και ελέγχεται από τον 
φορέα. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα παράπονα που επιθυµούν να εκφράσουν οι πελάτες της 
πιστοποιηµένης επιχείρησης. 

• Καταγραφή εργασιών καθαρισµού και µέτρων υγιεινής Έντυπο  ICS-BIO-D2.24.  Σε αυτό καταγράφονται 
όλες οι εργασίες καθαρισµού και υγιεινής που γίνονται στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

• Όλα τα έντυπα τα οποία αποστέλλει ο Φορέας ή παραδίδει το προσωπικό του Φορέα στην επιχείρηση. 
(1) Το Ηµερολόγιο Πωλήσεων, το Ηµερολόγιο εισροών, το Βιβλίο Παραπόνων, το Βιβλίο Αποθήκης και το έντυπο Καταγραφής εργασιών καθαρισµού και 
µέτρων υγιεινής  µπορούν να τηρούνται στα τυποποιηµένα έντυπα που παρέχονται από την a-Cert Α.Ε.  Επίσης,  η επιχείρηση µπορεί να τηρεί  δικά της 
έντυπα ή άλλο µηχανογραφηµένο σύστηµα τα οποία όµως θα πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. 


