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ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ ΙΑΜΟΜΘΛΟΤ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΘΘΘ 
 ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΠΑΡΑΙΕΤΗ ΒΘΟΚΟΓΘΙΩΜ ΠΡΟΪΟΜΣΩΜ    

(ΤΛΠΕΡΘΚΑΛΒΑΜΟΛΕΜΩΜ ΙΑΘ ΣΩΜ ΖΩΟΣΡΟΦΩΜ) 

(1) Τν Ηκεξνιόγην Πωιήζεωλ, ην Ηκεξνιόγην εηζξνώλ, ην Βηβιίν Παξαπόλωλ, ην Βηβιίν Απνζήθεο θαη ην 
έληππν Καηαγξαθήο εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη κέηξωλ πγηεηλήο  κπνξνύλ λα ηεξνύληαη ζηα ηππνπνηεκέλα 
έληππα πνπ παξέρνληαη από ηελ A CERT Α.Δ.  Δπίζεο,  ε επηρείξεζε κπνξεί λα ηεξεί  δηθά ηεο έληππα ή άιιν 
κεραλνγξαθεκέλν ζύζηεκα ηα νπνία όκωο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη.  

 

1.  Η επηρείξεζε ειέγρεηαη θαη ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθά δπλάκεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ 
παξαγωγήο θαη ηωλ ζρεηηθώλ ελδείμεωλ ζηα γεωξγηθά πξνϊόληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο κόλν γηα ηα πξνϊόληα γηα ηα 
νπνία έρεη ήδε θαηαηεζεί ηαπηόηεηα πξνϊόληνο θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Ιδηωηηθό Σπκθωλεηηθό θαη ζηηο ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεηο απηνύ. Αλ ε επηρείξεζε πξόθεηηαη λα παξάγεη έλα λέν πξνϊόλ ζηηο ήδε ειεγρόκελεο εγθαηαζηάζεηο ηόηε 
απαηηείηαη ππνρξεωηηθά ε θαηάζεζε λέαο ηαπηόηεηαο θαη ε ππνγξαθή ηξνπνπνηεηηθνύ ηδηωηηθνύ ζπκθωλεηηθνύ 
πξνζζήθεο λένπ πξνϊόληνο. Καλέλα πξνϊόλ δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί ρωξίο λα πξνεγεζεί έιεγρνο ηεο παξαγωγηθήο 
δηαδηθαζίαο, εθόζνλ παξνπζηαζζνύλ κεηαβνιέο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ζρεδηαζκό ή ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ. 

2. Δθόζνλ ε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηόηεηα ιακβάλεη ρώξα ζε κε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 
δελ κπνξνύλ εμαξρήο λα πξνζδηνξηζζνύλ επαθξηβώο γηα θάζε πξνϊόλ από ηελ επηρείξεζε), ηόηε ε επηρείξεζε νθείιεη 
λα ελεκεξώλεη ηνλ Φνξέα θάζε θνξά πνπ πξνβαίλεη ζε κεηαπνίεζε βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ. 

3. Η επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί αξρείν κε όιεο ηηο παξαγόκελεο πνζόηεηεο ηωλ πξνϊόληωλ. 

4. Κάζε εληαγκέλε ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο A CERT Α.Δ. επηρείξεζε νθείιεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ηδηωηηθνύ ζπκθωλεηηθνύ λα ηεξεί πιήξε θάθειν ζηελ έδξα ηεο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Αληίγξαθα ηεο αίηεζεο θαη ηεο Γήιωζεο Πεξηγξαθήο  
 Τν ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ (εάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο). 
 Παξαζηαηηθά λόκηκεο θαηνρήο ηεο επηρείξεζεο. 
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Σθαξηθήκαηα ή ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηωλ εγθαηαζηάζεωλ (π.ρ.  ρώξνη απνζήθεπζεο πξνϊόληωλ,  ρώξνη 

απνζήθεπζεο εηζξνώλ, ρώξνη  εξγαζηώλ κεηαπνίεζεο,  ρώξνη  εξγαζηώλ παξαζθεπήο δωνηξνθώλ θιπ ).  
 Απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Φνξέα, Έληππν ICS-BIO-D3.20 

(Απνδεηθηηθό έγγξαθν) , Έληππν ICS-BIO-D3.17 (Βεβαίωζε Σπκκόξθωζεο Μεηαπνίεζεο ζύκθωλα κε ηνλ 
Καλνληζκό (ΔΚ) 848/2018.  

 Ταπηόηεηα πξνϊόληνο Έληππν ICS-BIO-D1.15. 
 Ηκεξνιόγην εηζξνώλ επηρείξεζεο κεηαπνίεζεο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ Έληππν ICS-BIO-D2.22. Όιεο νη 

εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηαγξάθνληαη ελώ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα απηέο παξαζηαηηθά αγνξώλ θαη 
γηα όζεο απαηηνύληαη πηζηνπνηεηηθά.  

 Ηκεξνιόγην εκεξήζηαο παξαγωγήο κεηαπνίεζεο Έληππν ICS-BIO-D2.23. Όιεο νη παξαρζείζεο πνζόηεηεο 
πξνϊόληωλ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο.  

 Ηκεξνιόγην πωιήζεωλ (1) Έληππν ICS-BIO-D2.16. Η επηρείξεζε θαηαγξάθεη  ιεπηνκεξώο  ηηο  πωιήζεηο ηωλ 
πξνϊόληωλ ηεο θαη θξαηάεη όια ηα παξαζηαηηθά πωιήζεωλ.  

 Βηβιίν απνζήθεο Έληππν ICS-BIO-D2.14. Σε απηό θαηαγξάθνληαη νη απνζεθεπκέλεο πνζόηεηεο πξνϊόληωλ. 
Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα επαιήζεπζεο, θαηά ηελ παξαιαβή πξνϊόληωλ ή πξώηωλ πιώλ από άιιε 
επηρείξεζε, ηωλ ζηνηρείωλ ζρεηηθά κε ην είδνο, ηηο πνζόηεηεο θαη ηελ επηρείξεζε πνπ πξνκεζεύεη,  πωιεί ή 
εμάγεη ηα ελ ιόγω πξνϊόληα ή ηηο πξώηεο ύιεο. 

 Βηβιίν παξαπόλωλ Έληππν ICS-BIO-D2.15. Έληππν πνπ ηεξείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ειέγρεηαη από ηνλ 
Φνξέα. Σε απηό θαηαγξάθνληαη όια ηα παξάπνλα πνπ επηζπκνύλ λα εθθξάζνπλ νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Καηαγξαθή εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη κέηξωλ πγηεηλήο Έληππν  ICS-BIO-D2.24.  Σε απηό θαηαγξάθνληαη 
όιεο νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη πγηεηλήο πνπ γίλνληαη ζηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 

 Όια ηα έληππα πνπ απνζηέιιεη ν Φνξέαο ή παξαδίδεη ην πξνζωπηθό ηνπ Φνξέα ζηελ επηρείξεζε. 
 


