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1. Εισαγωγή 

Γενικά 
Ο Οδηγός WinEra σχετικά με την πιστοποίηση βιολογικού και βιοδυναμικού κρασιού σχετίζεται με 
τις ανάγκες των ομάδων στόχων στην Ευρώπη, κυρίως στην ακόλουθη ομάδα των χωρών στην 
αντίστοιχη χώρα: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, και Ισπανία. Παρουσιάζει 
συνοπτικά τις κύριες πτυχές του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 
και πώς αυτή η νομοθεσία εφαρμόζεται στις χώρες του έργου. Αντιπροσωπεύει τους νέους 
κανονισμούς στον τομέα της βιολογικής πιστοποίησης που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2022. 

 

Ο Οδηγός θα λάβει επίσης υπόψη τις κύριες πτυχές του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/464 
της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2020, για τον καθορισμό ορισμένων κανόνων για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική αναγνώριση περιόδων με σκοπό τη μετατροπή, την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη. 
Είναι επίσης σημαντικό καθώς λέει ποια έγγραφα πρέπει να παρέχονται για να συντομεύσει την 
περίοδο μετατροπής - πληροφορίες που είναι σημαντικές για όσους φυτεύουν έναν νέο αμπελώνα 
σε παρθένο έδαφος ή αναπτύσσονταν με βιολογικό τρόπο αλλά δεν έχουν πιστοποιήσει μέχρι τότε. 

 

Επιπλέον, θα γίνει σύντομη αναφορά στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 203/2012 της 
Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για 
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου , όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για το βιολογικό κρασί. Χρησιμοποιείται για 
καταλόγους προϊόντων που έχουν συμφωνηθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIIα - Προϊόντα και ουσίες που 
επιτρέπονται για χρήση ή προσθήκη σε βιολογικά προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα. 

 

Σκοποί και Στοχοί 
Δεδομένου ότι η πιστοποίηση τόσο των βιολογικών όσο και των βιοδυναμικών οίνων ρυθμίζεται 
αυστηρά, απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθειες για τους διαχειριστές των οινοποιείων να 
λάβουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά. Επομένως, η συνεργασία WinEra έχει 
αναπτύξει ένα ξεχωριστό Οδηγό για τη διαδικασία πιστοποίησης. Ο στόχος του Οδηγού είναι να 
περιλαμβάνει μόνο τις σχετικές πληροφορίες και να περιγράφει όλη τη διαδικασία βήμα προς 
βήμα, έτσι ώστε οι διαχειριστές των οινοποιείων να γνωρίζουν τι αναμένεται σε κάθε φάση της 
πιστοποίησης και μετά. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τις κύριες απαιτήσεις, τα βήματα 
για την απόδειξη των απαιτήσεων που πληρούνται καθώς και για το πώς διατηρείται η 
πιστοποίηση μετά. 
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Οι στόχοι του Οδηγού WinEra για την πιστοποίηση βιολογικού και βιοδυναμικού κρασιού: 

 να παράσχει στους παραγωγούς οίνων και στους νέους εισερχόμενους πληροφορίες πώς να 
πιστοποιήσουν το κρασί τους ως οργανικό ή βιοδυναμικό, περιγράφοντας επίσης ορισμένες 
ιδιαιτερότητες της χώρας. 

 να καθοδηγήσει τα οινοποιεία & τους οινοπαραγωγούς και τους εισερχόμενους στην 
ενημερωτική διαδικασία λήψης αποφάσεων εάν θα υποβληθούν σε πιστοποίηση 
βιολογικών και βιοδυναμικών ή όχι - ποιες είναι οι προϋποθέσεις - τελικό κομμάτι 
πληροφοριών που θα χρειαστούν για να εισέλθουν στην αγορά βιολογικών κρασιών.  

 

Δομή του περιεχομένου 
Η πρώτη ενότητα του περιεχομένου του Οδηγού στοχεύει στην εξήγηση των διαδικασιών 
πιστοποίησης τόσο οργανικής όσο και βιοδυναμικής παραγωγής και να περιγράψει τα κλειδιά 
της επιτυχίας. Επίσης, παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της 
πιστοποίησης.  

 

Μια εθνική ενότητα με συνδέσμους προς τις εθνικές πληροφορίες σχετικά με τους καταλόγους 
των προϊόντων που συμφωνήθηκαν, τους καταλόγους των εθνικών οργανισμού πιστοποίησης, 
κ.λπ. είναι διαθέσιμο στην ενότητα 6 του παρόντος εγγράφου. Η αγγλική έκδοση περιέχει όλο το 
εθνικό περιεχόμενο με αναφορά στη χώρα στην οποία ισχύει (δηλαδή όλες οι πληροφορίες για 
κάθε χώρα). 
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2. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής 
Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 

και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) Αριθ. 834/2007 
 
Οι κανόνες βιολογικής γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καλύπτουν τα γεωργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας και της ζύμωσης. Περιλαμβάνουν κάθε στάδιο 
της διαδικασίας παραγωγής, από τους σπόρους έως τα τελικά μεταποιημένα τρόφιμα. Στους 
κανόνες της ΕΕ για τη Βιολογική Παραγωγή (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εντοπίστηκαν αρκετά σημεία 
βελτίωσης, ώστε να αντιστοιχούν στις υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών, και να 
διευκρινίσουν τα εν λόγω προϊόντα από τον κανονισμό. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834 
θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 με τον νέο κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2018/848. 

 

Ο νέος Κανονισμός έχει το ίδιο πνεύμα, αλλά οι κύριες αλλαγές είναι: 

• Λεπτομέρειες των κανόνων παραγωγής που στοχεύουν στην εναρμόνιση των βιολογικών 
κανόνων με έναν τρόπο δράσης να είναι η σταδιακή κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων και 
παρεκκλίσεων που έγιναν σε πολλά επίπεδα βάσει του προηγούμενου κανονισμού 
834/2007. 
 

• Εισαγωγή ομάδας φορέων στην ΕΕ - έως την 01/2022 στην ΕΕ κάθε μικρός παραγωγός 
πρέπει να πιστοποιείται ξεχωριστά. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, η ομαδική 
πιστοποίηση θα επιτρέπεται παντού εντός της ΕΕ. 
 

• (Φυσική) επιθεώρηση των φορέων κάθε 2 χρόνια υπό ορισμένες προϋποθέσεις - Όλοι οι 
φορείς και οι ομάδες φορέων θα υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού επιτόπου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σύμφωνα 
με τους νέους κανόνες, εκτός εάν οι φορείς δείξουν τη συμμόρφωση για τουλάχιστον τρία 
συνεχόμενα έτη ή όπου οι φορείς είναι σε θέση να αποδείξουν χαμηλή πιθανότητα μη 
συμμόρφωσης Η επαλήθευση της συμμόρφωσης θα πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο 
παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής. 
 

• Σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), η μετάβαση από την τρέχουσα αναγνώριση ισοδυναμίας σε 
αναγνώριση συμμόρφωσης, δηλαδή αναγνώριση συμμόρφωσης για χώρες εκτός ΕΕ - η 
αρχή της ισοδυναμίας θα αντικατασταθεί με τον νέο κανονισμό και οι βιολογικοί 
παραγωγοί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφωθούν με ίδιους κανόνες με εκείνους 
που ορίζονται στην ΕΕ. Αυτό επιτρέπει τη διασφάλιση ότι όλα τα βιολογικά προϊόντα που 
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διατίθενται στην ΕΕ είναι της ίδιας ποιότητας και νομιμότητας για τους παραγωγούς. 
Χώρες που, επί του παρόντος, θεωρούνται ισοδύναμες με την ΕΕ θα πρέπει να 
επαναδιαπραγματευτούν τους όρους της εμπορικής τους συμφωνίας έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2026 - όταν λήξει η τρέχουσα αναγνώριση. 
 

Ο νέος βιολογικός κανονισμός που υπόσχεται την εναρμόνιση των κανόνων παρέχει καλύτερη 
διευκρίνιση της βιολογικής παραγωγής σε όλους τους φορείς. Ένα νέο ενιαίο σύνολο κανόνων 
που ισχύουν για όλους τους αγρότες εντός και εκτός της ΕΕ που αντικαθιστούν τα πολλά τρέχοντα 
διαφορετικά πρότυπα θα διασφαλίσει ένα δίκαιο παιχνίδι για όλους τους αγρότες και τους 
φορείς εκμετάλλευσης και ότι όλα τα βιολογικά τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι 
της ίδιας, υψηλής ποιότητας. Η απλοποίηση ορισμένων κανόνων παραγωγής θα μπορούσε να 
αυξήσει τη βιολογική βιομηχανία με όλο και μικρότερους φορείς να έχουν πρόσβαση στη διεθνή 
αγορά με πιστοποίηση ομίλου. 

 
Για τους παραπάνω λόγους, ενημερώνονται οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται σε φορείς 
ελέγχου για τον έλεγχο της βιολογικής παραγωγής. Μετά από συζητήσεις με τη Γενική Διεύθυνση 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), η Ομάδα Εργασίας της 
Επιτροπής Πιστοποίησης (CC) η ομάδα εργασίας (WG) Τροφίμων προτείνει στην Επιτροπή 
Πιστοποίησης της EA να εναρμονιστεί ως εξής η μετάβαση της διαπίστευσης: 

 

• Μετάβαση σε εθνικό επίπεδο 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022, κάθε Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (NAB) επικοινωνεί με την 
Εθνική Αρμόδια Αρχή του για να καθορίσει τις αξιολογήσεις της διαπίστευσης που 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την ενημέρωση του πιστοποιητικού διαπίστευσης και την 
ημερομηνία απόρριψης της αίτησης για τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 

 

• Μετάβαση μεταξύ προσέγγισης Ισοδυναμίας και Συμμόρφωσης 

Εάν ένας Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος για OP σε τρίτες χώρες για την αναγνώριση 
ισοδυναμίας (σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008), μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
μεταβίβαση της διαπίστευσής του για αναγνώριση με σκοπό τη συμμόρφωση. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το NAB διενεργεί έλεγχο εγγράφων και τουλάχιστον μία επιτόπια αξιολόγηση πριν 
χορηγήσει διαπίστευση για συμμόρφωση. Η μαρτυρία δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση. 

Οποιαδήποτε διαπίστευση χορηγείται για την τρέχουσα προσέγγιση ισοδυναμίας διατηρείται 
μέχρι το τέλος της νόμιμης μεταβατικής περιόδου του νέου κανονισμού. 

 

• Λήξη αναγνώρισης ισοδυναμίας 

Η αναγνώριση της ισοδυναμίας θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Θα συζητηθούν ειδικές 
διατάξεις για την εναρμόνιση πρακτικών μεταξύ NAB κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
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Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί  

Ο κανονισμός θεσπίζει τις αρχές της βιολογικής παραγωγής και καθορίζει τους κανόνες σχετικά 
με τη βιολογική παραγωγή, τη σχετική πιστοποίηση και τη χρήση ενδείξεων που αναφέρονται 
στη βιολογική παραγωγή στην επισήμανση και τη διαφήμιση. 

 
Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα που προέρχονται από τη γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας και της μελισσοκομίας, και στα προϊόντα που 
προέρχονται από αυτά τα προϊόντα, όταν αυτά τα προϊόντα παράγονται ή προορίζονται να 
παραχθούν, να παρασκευαστούν, να επισημανθούν, να διατεθούν, να διατεθούν στην αγορά και 
να εισαχθούν ή εξάγονται από την Ένωση: (α) ζωντανά ή μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλων φυτικών πολλαπλασιαστικών υλικών (β) 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα (γ) τροφή. 

 
Ο κανονισμός ισχύει για κάθε φορέα που εμπλέκεται, σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, 
προετοιμασίας και διανομής, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τέτοια προϊόντα. 

 
Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης της εκμετάλλευσης και 
παραγωγής τροφίμων που συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής και κλιματικής 
δράσης, ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την 
εφαρμογή υψηλών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων και υψηλών προτύπων παραγωγής 
σύμφωνα με τη ζήτηση ενός αυξανόμενου αριθμού καταναλωτών για προϊόντα που παράγονται 
χρησιμοποιώντας φυσικές ουσίες και διαδικασίες. Η βιολογική παραγωγή επομένως 
διαδραματίζει έναν διπλό κοινωνικό ρόλο, όπου, αφενός, προβλέπει μια συγκεκριμένη αγορά 
που ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα και, αφετέρου, 
παρέχει δημόσια διαθέσιμα αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και 
καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη. Για τους σκοπούς του 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 

1) «Βιολογική παραγωγή» σημαίνει τη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 
μετατροπής που αναφέρεται στο Άρθρο 10, μεθόδων παραγωγής που συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής; 

2) «Βιολογικό προϊόν»: προϊόν που προκύπτει από βιολογική παραγωγή, εκτός από προϊόν 
που παράγεται κατά την περίοδο μετατροπής που αναφέρεται στο Άρθρο 10. Τα προϊόντα 
κυνηγιού ή αλιείας άγριων ζώων δεν θεωρούνται βιολογικά προϊόντα; 

3) «Γεωργική πρώτη ύλη» νοείται ένα γεωργικό προϊόν που δεν έχει υποστεί καμία εργασία 
συντήρησης ή μεταποίησης. 
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Αρχές της βιολογικής γεωργίας  
Οι γενικές αρχές της βιολογικής γεωργίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
 

α) σεβασμός των συστημάτων και κύκλων της φύσης και της διατήρησης και βελτίωσης της 
κατάστασης του εδάφους, του νερού και του αέρα, της υγείας των φυτών και των ζώων 
και της ισορροπίας μεταξύ τους. 

β) υπεύθυνη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, όπως νερό, έδαφος, οργανική ύλη και 
αέρας. 

γ) παραγωγή μεγάλης ποικιλίας τροφίμων υψηλής ποιότητας και άλλων γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που ανταποκρίνονται στη ζήτηση των 
καταναλωτών για αγαθά που παράγονται με τη χρήση διεργασιών που δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των φυτών ή την υγεία των ζώων και την 
ευημερία. 

δ) διασφάλιση της ακεραιότητας της βιολογικής παραγωγής σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
επεξεργασίας και διανομής τροφίμων και ζωοτροφών. 

ε) κατάλληλος σχεδιασμός και διαχείριση βιολογικών διεργασιών, με βάση οικολογικά 
συστήματα και χρήση φυσικών πόρων που είναι εσωτερικοί στο σύστημα διαχείρισης κτλ. 

 
Ειδικές αρχές που εφαρμόζονται στις γεωργικές δραστηριότητες είναι: 
 

α) συντήρηση και βελτίωση της ζωής του εδάφους και της φυσικής γονιμότητας του εδάφους, 
της σταθερότητας του εδάφους, της κατακράτησης των εδαφικών υδάτων και της 
βιοποικιλότητας του εδάφους, πρόληψη και καταπολέμηση της απώλειας της οργανικής 
ύλης του εδάφους, της συμπύκνωσης του εδάφους και της διάβρωσης του εδάφους, και η 
θρέψη των φυτών κυρίως μέσω του οικοσυστήματος του εδάφους. 

β) περιορισμός της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών εισροών στο ελάχιστο - 
απαγόρευση της χρήσης φυτοϋγειονομικών προϊόντων και εισροών από τη συνθετική 
χημεία. 

γ) ανακύκλωση αποβλήτων και υποπροϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. 
δ) διατήρηση της υγείας των φυτών με προληπτικά μέτρα, ιδίως με την επιλογή κατάλληλων 

ειδών, ποικιλιών ή ετερογενών υλικών ανθεκτικών σε παράσιτα και ασθένειες, κατάλληλες 
εναλλαγές καλλιεργειών, μηχανικές και φυσικές μεθόδους και προστασία των φυσικών 
εχθρών των παρασίτων. 

ε) χρήση σπόρων με υψηλό βαθμό γενετικής ποικιλομορφίας, αντοχής στις ασθένειες και 
μακροζωίας. 

στ) παραγωγή βιολογικών ποικιλιών μέσω φυσικής αναπαραγωγικής ικανότητας και εστίασης 
στη συγκράτηση εντός φυσικών εμποδίων διέλευσης κτλ. 
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Κανόνες παραγωγής 
Μόνο προϊόντα και ουσίες που έχουν εγκριθεί στον κανονισμό επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
στη βιολογική παραγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους σε μη βιολογική παραγωγή έχει 
επίσης εγκριθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης και, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις βάσει του δικαίου της Ένωσης. 

 

Τα ακόλουθα προϊόντα και ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 (3) του Κανονισμού (EC) No 
1107/2009 επιτρέπονται για χρήση στη βιολογική παραγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 2018/848: 
 

α) προστατευτικά, συνεργιστικά και βοηθητικά ως συστατικά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. 

β) ανοσοενισχυτικά που πρέπει να αναμειχθούν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

 

Επιτρέπεται η χρήση στη βιολογική παραγωγή προϊόντων και ουσιών για σκοπούς άλλους από 
αυτούς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους 
συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζονται στο Κεφάλαιο II «Στόχοι και αρχές της βιολογικής 
παραγωγής». 

 
Η ιονίζουσα ακτινοβολία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επεξεργασία βιολογικών 
τροφίμων ή ζωοτροφών και για την επεξεργασία πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε 
βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές. 

 

Μετατροπή 

Η περίοδος μετατροπής αρχίζει το νωρίτερο όταν ο γεωργός ή ο φορέας κοινοποίησε τη 
δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το Άρθρο 34 (1), στο κράτος μέλος στο οποίο 
ασκείται η δραστηριότητα και στο οποίο η εκμετάλλευση του γεωργού ή του επιχειρηματία 
υπόκειται στο σύστημα ελέγχου. Τα προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μετατροπής δεν διατίθενται στο εμπόριο ως βιολογικά προϊόντα ή ως προϊόντα μετατροπής. 

 

Χρήση ΓΤΟ 

ΓΤΟ, προϊόντα που παράγονται από ΓΤΟ και προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή ως τρόφιμα, ζωοτροφές, βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό, μικροοργανισμοί ή ζώα σε οργανικά παραγωγή. 

Οι φορείς μπορούν να υποθέσουν ότι κανένας ΓΤΟ και κανένα προϊόν που παράγεται από ΓΤΟ 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή αγορασμένων τροφίμων όπου αυτά τα προϊόντα δεν 
φέρουν ετικέτα επικολλημένη ή παρεχόμενη ή δεν συνοδεύονται από έγγραφο που υποδεικνύει 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN


                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. H υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

περιεχόμενο ΓΤΟ. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν μη βιολογικά 
προϊόντα που αγοράζονται από τρίτα μέρη απαιτούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα 
προϊόντα αυτά δεν παράγονται από ΓΤΟ ή παράγονται από ΓΤΟ. 

 

Κανόνες φυτικής παραγωγής (Παράρτημα II, μέρος Ι του Κανονισμού) 

Οι βιολογικές καλλιέργειες, όπως οι αμπελώνες, παράγονται σε ζώντα εδάφη ή σε ζώντα εδάφη 
αναμεμιγμένα ή γονιμοποιημένα με υλικά και προϊόντα που επιτρέπονται στη βιολογική 
παραγωγή, σε σχέση με το υπέδαφος και το έδαφος. Όλες οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές 
παραγωγής φυτών αποτρέπουν ή ελαχιστοποιούν οποιαδήποτε συμβολή στη μόλυνση του 
περιβάλλοντος. 

 
Για να θεωρούνται οι αμπελώνες και τα κρασιά ως βιολογικά προϊόντα, πρέπει να εφαρμόζονται 
οι κανόνες παραγωγής που ορίζονται στον Κανονισμό όσον αφορά τα τεμάχια κατά τη διάρκεια 
περιόδου μετατροπής τουλάχιστον δύο ετών πριν από τη συγκομιδή των σταφυλιών. Σε 
περίπτωση επεξεργασίας με ένα προϊόν ή μια ουσία που δεν έχει εγκριθεί για χρήση στη 
βιολογική παραγωγή, η αρμόδια αρχή απαιτεί νέα περίοδο μετατροπής. 

 
Αναπαραγωγικό υλικό  

Για την παραγωγή αμπελώνων, χρησιμοποιείται μόνο το αναπαραγωγικό υλικό των οργανικών 
αμπέλων. Προκειμένου να ληφθεί οργανικό φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (αμπέλια) που θα 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων διαφορετικών από το φυτικό αναπαραγωγικό 
υλικό, το μητρικό φυτό και, κατά περίπτωση, άλλα φυτά που προορίζονται για παραγωγή 
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό για τουλάχιστον μία γενιά, ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών όπως αμπέλια 
για τουλάχιστον μία γενιά κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών περιόδων. 

 
Στην παραγωγή βιολογικών φυτών, πρέπει να χρησιμοποιούνται πρακτικές οργώματος και 
καλλιέργειας που διατηρούν ή αυξάνουν την οργανική ύλη του εδάφους, ενισχύουν τη 
σταθερότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα του εδάφους και αποτρέπουν τη συμπίεση του 
εδάφους και τη διάβρωση του εδάφους. 

 
Διαχείριση εδάφους 

Όταν οι διατροφικές ανάγκες των φυτών δεν μπορούν να καλυφθούν με πρακτικές οργώματος 
και καλλιέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 24 για χρήση στη βιολογική παραγωγή, και μόνο στο 
βαθμό που είναι απαραίτητο. Οι φορείς τηρούν αρχεία σχετικά με τη χρήση αυτών των 
προϊόντων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρασκευάσματα μικροοργανισμών για τη βελτίωση 
της συνολικής κατάστασης του εδάφους ή για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας θρεπτικών 
συστατικών στο έδαφος ή στις καλλιέργειες. 
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Για ενεργοποίηση λιπασματοποίησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα φυτικά 
παρασκευάσματα και παρασκευάσματα μικροοργανισμών. Δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα 
ορυκτού αζώτου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιοδυναμικά παρασκευάσματα. 

 
Διαχείριση παρασίτων και ζιζανίων  

Η πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από παράσιτα και ζιζάνια βασίζεται κυρίως στην 
προστασία από φυσικούς εχθρούς, στην επιλογή ειδών, ποικιλιών και ετερογενών υλικών, 
τεχνικές καλλιέργειας όπως βιοκαπνισμός, μηχανικές και φυσικές μεθόδους και θερμικές 
διεργασίες όπως η διαλυτοποίηση και, περίπτωση προστατευόμενων καλλιεργειών, ρηχή 
επεξεργασία ατμού στο έδαφος (σε μέγιστο βάθος 10 cm). 

 
Όταν τα φυτά δεν μπορούν να προστατευθούν επαρκώς από τα παράσιτα με τα μέτρα παραπάνω 
ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής για μια καλλιέργεια, χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα 
και ουσίες που επιτρέπονται σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 24 για χρήση στη βιολογική παραγωγή, 
και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Οι φορείς τηρούν αρχεία που αποδεικνύουν την 
ανάγκη χρήσης τέτοιων προϊόντων. 
 

Οι φορείς τηρούν αρχεία σχετικά με τα τεμάχια και το ποσό της συγκομιδής. 

 

Κανόνες παραγωγής οίνου (Παράρτημα II, Μέρος VI του Κανονισμού) 

Πρόσθετα τροφίμων, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες και συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή και κάθε εφαρμοζόμενη πρακτική μεταποίησης 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (GMPs). Οι 
Κανονισμοί της Επιτροπής (EC) No 606/2009 και (EC) No 607/2009 πρέπει να εφαρμόζονται, 
εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. 

 
Τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα παράγονται από οργανικές πρώτες ύλες. 

 
Μόνο προϊόντα και ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 24 για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων κατά τη διάρκεια των οινολογικών πρακτικών, διαδικασιών και 
επεξεργασιών, υπό τους όρους και τους περιορισμούς που ορίζονται στον Κανονισμό (EΕ) No 
1308/2013 και κανονισμό (EC) No 606/2009, και ιδίως στο παράρτημα Ι Α του τελευταίου 
Κανονισμού (Παράρτημα ΙΑ Επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και διαδικασίες - σελίδα 7 στο 
συνδεδεμένο έγγραφο). 

 
Μόνο οινολογικές πρακτικές, διαδικασίες και θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των 
περιορισμών που προβλέπονται στα Άρθρα 80 και 83(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006R2023
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/606/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0607
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
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στο άρθρο 3, στα άρθρα 5 έως 9 και στα άρθρα 11 έως 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 606/2009 και στα 
παραρτήματα αυτών των κανονισμών που χρησιμοποιούνται πριν από την 1η Αυγούστου 2010. 

 
Απαγορεύεται η χρήση των ακόλουθων οινολογικών πρακτικών, διαδικασιών και θεραπειών: 

• μερική συγκέντρωση μέσω ψύξης. 
• αποβολή του διοξειδίου του θείου με φυσικές διεργασίες. 
• κατεργασία ηλεκτροδιάλυσης για την εξασφάλιση της τρυγικής σταθεροποίησης του 

κρασιού. 
• μερική αφαίρεση αλκοόλης από το κρασί. 

 
Η χρήση των ακόλουθων οινολογικών πρακτικών, διαδικασιών και θεραπειών επιτρέπεται υπό 
τις ακόλουθες συνθήκες: 

• θερμικές επεξεργασίες σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IA του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 606/2009, υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 70 ° C. 

• φυγοκέντρηση και διήθηση με ή χωρίς αδρανή παράγοντα φιλτραρίσματος σύμφωνα με 
το σημείο 3 του παραρτήματος IA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, υπό την 
προϋπόθεση ότι το μέγεθος των πόρων δεν είναι μικρότερο από 0,2 μικρόμετρα. 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση που εισήχθη μετά την 1η Αυγούστου 2010 σχετικά με τις οινολογικές 
πρακτικές, διαδικασίες και θεραπείες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
ή στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009 μπορεί να εφαρμοστεί στη βιολογική παραγωγή οίνου 
μόνο μετά τη συμπερίληψη αυτών των μέτρων όπως επιτρέπεται στο παρόν τμήμα και, εάν 
απαιτείται, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού. 

 

Το άρθρο 24 ορίζει τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή και το Άρθρο 25 περιγράφει τη διαδικασία έγκρισης μη βιολογικών γεωργικών 
συστατικών για μεταποιημένα βιολογικά τρόφιμα από τα κράτη μέλη. 
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Επισήμανση 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει όρους που 
αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή όταν, στην επισήμανση, διαφημιστικό υλικό ή εμπορικά 
έγγραφα, ένα τέτοιο προϊόν ή τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
περιγράφονται με όρους που υποδηλώνουν στον αγοραστή ότι το προϊόν ή τα συστατικά έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

 
Τα προϊόντα που έχουν παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής δεν πρέπει να επισημαίνονται ή 
να διαφημίζονται ως βιολογικά προϊόντα ή ως προϊόντα μετατροπής. 

 
Η ετικέτα των βιολογικών προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνει: 

• τον κωδικό αριθμό της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου στον οποίο υπόκειται ο 
χειριστής που πραγματοποίησε την τελευταία εργασία παραγωγής ή προετοιμασίας 

• στην περίπτωση προσυσκευασμένων τροφίμων (όπως το κρασί), το λογότυπο βιολογικής 
παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Όταν χρησιμοποιείται το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη 
του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες έχει συσταθεί το 
προϊόν εμφανίζεται στον ίδιο οπτικό τομέα με το λογότυπο και λαμβάνει μία από τις ακόλουθες 
μορφές, ανάλογα με την περίπτωση: 

α)  «Γεωργία της ΕΕ», όπου η γεωργική πρώτη ύλη έχει καλλιεργηθεί στην Ένωση, 
β)  «Γεωργία εκτός ΕΕ», όπου η γεωργική πρώτη ύλη έχει καλλιεργηθεί σε τρίτες χώρες, 
γ)  «Γεωργία ΕΕ / εκτός ΕΕ», όπου μέρος των γεωργικών πρώτων υλών καλλιεργήθηκε στην 

Ένωση και ένα μέρος καλλιεργήθηκε σε τρίτη χώρα. 

Αυτές οι ενδείξεις πρέπει να επισημαίνονται σε εμφανές μέρος κατά τρόπο ώστε να είναι 
ευδιάκριτες και να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. 

 

Λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση προϊόντων που συμμορφώνονται με τον παρόντα 
Κανονισμό. 

 
Εθνικά λογότυπα και ιδιωτικά λογότυπα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην επισήμανση, 
παρουσίαση και διαφήμιση προϊόντων που συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό. 

 
Το λογότυπο περιλαμβάνει την υποχρεωτική ένδειξη του κωδικού της χώρας στην οποία 
παράγεται το προϊόν, τον κωδικό αριθμό του οργανισμού πιστοποίησης, καθώς και την 
προέλευση του γεωργικού προϊόντος (ή τα συστατικά του εάν το προϊόν είναι πολλών 
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συστατικών) - είτε προέρχεται από την ΕΕ, εκτός ΕΕ ή συστατικά που παράγονται εντός και εκτός 
της ΕΕ, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε προϊόντα πολλαπλών συστατικών. 

 
Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί το υπόδειγμα του 
παραρτήματος V και συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. 

 
Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμορφώνεται με το παρακάτω 
μοντέλο: 

• σε χρώμα: το χρώμα αναφοράς στο Pantone είναι το πράσινο Pantone Νο 376 και το 
πράσινο (50% κυανό + 100% κίτρινο), όταν χρησιμοποιείται μια διαδικασία 
τετραχρωμίας. 

• σε μαύρο και άσπρο μόνο όταν δεν είναι εφικτό να το εφαρμόσετε σε χρώμα  
 

    
 
Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ύψος τουλάχιστον 9 mm και 
πλάτος τουλάχιστον 13,5 mm · το ποσοστό αναλογίας ύψους / πλάτους πρέπει πάντα να είναι 1: 
1,5. Κατ' εξαίρεση, το ελάχιστο μέγεθος μπορεί να μειωθεί σε ύψος 6 mm για πολύ μικρές 
συσκευασίες. 

 

Πιστοποίηση 

Το σύστημα Πιστοποίησης ορίζεται στο άρθρο 34 του Κανονισμού. 

Πριν από τη διάθεση οποιωνδήποτε προϊόντων στην αγορά ως «βιολογικά» ή ως «σε 
μετατροπή» ή πριν από την περίοδο μετατροπής, οι φορείς και οι ομάδες χειριστών που 
παράγουν, προετοιμάζουν, διανέμουν ή αποθηκεύουν βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα 
μετατροπής, τα οποία εισάγουν τέτοια προϊόντα από τρίτη χώρα ή εξάγουν τέτοια προϊόντα σε 
τρίτη χώρα ή που διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά, κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται και στο οποίο υπόκειται ο 
έλεγχος συστήματος. 

 
Όταν οι φορείς έχουν αναθέσει υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές τους σε 
τρίτους, τόσο οι φορείς όσο και τα τρίτα μέρη στα οποία έχουν ανατεθεί οι εν λόγω 
δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με την ανωτέρω παράγραφο. Εκτός εάν ο φορέας 
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έχει δηλώσει στην κοινοποίηση ότι παραμένει υπεύθυνος όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
και ότι δεν έχει μεταβιβάσει αυτήν την ευθύνη στον υπεργολάβο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή επαληθεύει ότι οι δραστηριότητες υπεργολαβίας συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο του ελέγχου που πραγματοποιεί στους φορείς ή στις ομάδες 
φορέων που έχουν αναθέσει τις δραστηριότητές τους. 

 
Τα προϊόντα ταξινομούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) μη επεξεργασμένα φυτά και φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και του 
άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού 

β) ζώα και μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα 
γ) φύκια και μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 
δ) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 

για χρήση ως τρόφιμα 
ε) τροφή 
στ) κρασί 
ζ) άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού ή δεν 

καλύπτονται από τις προηγούμενες κατηγορίες 

 

Οι επίσημοι έλεγχοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της 
προετοιμασίας και της διανομής με βάση την πιθανότητα μη συμμόρφωσης που θα καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

• τον τύπο, το μέγεθος και τη δομή των φορέων και των ομάδων φορέων 
• το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι φορείς και οι ομάδες φορέων συμμετείχαν στη 

βιολογική παραγωγή, προετοιμασία και διανομή 
• τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 
• το χρονικό σημείο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που εκτελούνται 
• τις κατηγορίες προϊόντων 
• τον τύπο, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων και την εξέλιξή τους με την πάροδο 

του χρόνου 
• τη δυνατότητα ανάμειξης προϊόντων ή μόλυνσης με μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες 
• την εφαρμογή παρεκκλίσεων ή εξαιρέσεων στους κανόνες από φορείς εκμετάλλευσης και 

ομάδες φορέων 
• τα κρίσιμα σημεία για τη μη συμμόρφωση και την πιθανότητα μη συμμόρφωσης σε κάθε 

στάδιο παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής 
• δραστηριότητες υπεργολαβίας 

 
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης και οι ομάδες χειριστών υπόκεινται σε έλεγχο 
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συμμόρφωσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης περιλαμβάνει 
φυσική επιτόπια επιθεώρηση, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

α) οι προηγούμενοι έλεγχοι του φορέα εκμετάλλευσης ή της ομάδας των σχετικών φορέων 
δεν έχουν αποκαλύψει μη συμμόρφωση που επηρεάζει την ακεραιότητα των βιολογικών 
προϊόντων ή των προϊόντων μετατροπής κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών διαδοχικών 
ετών, και 

β) ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ομάδα φορέων έχει αξιολογηθεί βάσει των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου ως χαμηλή πιθανότητα μη 
συμμόρφωσης. 

 
Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος μεταξύ δύο φυσικών επιτόπιων επιθεωρήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 24 μήνες. 

 
Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον παρόντα 
Κανονισμό πρέπει: 
 

• να εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 9(4) του Regulation (EU) 2017/625, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πραγματοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό όλων των επίσημων ελέγχων των 
φορέων εκμετάλλευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, 

• να διασφαλίζουν ότι διενεργείται ένα ελάχιστο ποσοστό πρόσθετων ελέγχων, 
• να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας έναν ελάχιστο αριθμό δειγμάτων που έχουν ληφθεί 

σύμφωνα με το  σημείο (h) του Άρθρου 14 στοιχείο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, 
• να διασφαλίζουν ότι ελέγχεται ένας ελάχιστος αριθμός φορέων που είναι μέλη μιας 

ομάδας φορέων σε σχέση με την επαλήθευση της συμμόρφωσης. 

 
Η παράδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού βασίζεται στα αποτελέσματα της επαλήθευσης της 
συμμόρφωσης. 

 
Το γραπτό αρχείο που πρέπει να καταρτιστεί σχετικά με κάθε επίσημο έλεγχο που έχει 
διενεργηθεί για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
προσυπογράφεται από τον φορέα ή τις ομάδες φορέων ως επιβεβαίωση της παραλαβής του 
εγγράφου αυτού. 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
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Πιστοποιητικό 

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πιστοποιητικό σε κάθε φορέα που έχει κοινοποιήσει τη 
δραστηριότητά του σύμφωνα με το Άρθρο 34 και συμμορφώνεται με τον παρόντα Κανονισμό. 
Το πιστοποιητικό πρέπει να: 

• εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, όπου είναι δυνατόν. 
• επιτρέπει τουλάχιστον την ταυτοποίηση του φορέα, συμπεριλαμβανομένης της λίστας των 

μελών (εάν ισχύει), της κατηγορίας προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και 
της περιόδου ισχύος του. 

• πιστοποιεί ότι η κοινοποιηθείσα δραστηριότητα συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, και 

• εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI. 
 

Ο φορέας δεν διαθέτει προϊόντα στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα μετατροπής, 
εκτός εάν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό. 

 
Τα μέλη μιας ομάδας φορέων δεν δικαιούνται να λάβουν ατομικό πιστοποιητικό για 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την πιστοποίηση της ομάδας 
φορέων στην οποία ανήκουν. 

 
Οι φορείς επαληθεύουν τα πιστοποιητικά αυτών των φορέων που είναι προμηθευτές τους. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν παράγουν, προετοιμάζουν, αποθηκεύουν αλλά 
μόνο πωλούν ή εισάγουν τέτοια προϊόντα από τρίτη χώρα ή αναθέτουν υπεργολαβικά τέτοιες 
δραστηριότητες σε ένα τρίτο μέρος, και υπό την προϋπόθεση ότι: 
 

• οι πωλήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τα 5 000 kg ετησίως, 
• οι πωλήσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν ετήσιο κύκλο εργασιών σε σχέση με μη 

συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα άνω των 20 000 ευρώ, ή 
• το πιθανό κόστος πιστοποίησης του φορέα υπερβαίνει το 2% του συνολικού κύκλου 

εργασιών σε μη συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα που πωλούνται από αυτόν τον φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI του Κανονισμού  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 35(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) 2020/464 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/464 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2020 για τον 
καθορισμό ορισμένων κανόνων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για 
την αναδρομική αναγνώριση περιόδων για τον σκοπό μετατροπής, την παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων και πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη 

 

Μετατροπή: Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται με σκοπό την αναδρομική 
αναγνώριση προηγούμενης περιόδου 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 - Καμία προηγούμενη περίοδος δεν 
μπορεί να αναγνωριστεί αναδρομικά ως μέρος της περιόδου μετατροπής, εκτός εάν: 
 

α) τα αγροτεμάχια του φορέα υπόκεινται σε μέτρα τα οποία ορίζονται σε ένα πρόγραμμα που 
υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1305/2013, με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι δεν υπάρχουν προϊόντα ή ουσίες άλλες από εκείνες που έχουν εγκριθεί για χρήση σε 
βιολογικές παραγωγές έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα αγροτεμάχια, ή 

β) ο φορέας μπορεί να παράσχει απόδειξη ότι τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές 
περιοχές που, για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με 
προϊόντα ή ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή. 

 
Για το υποσημείο (α) - ο φορέας υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα επίσημα έγγραφα από τις 
αρμόδιες αρχές που αποδεικνύουν ότι τα αγροτεμάχια για τα οποία ζητήθηκε η αναδρομική 
αναγνώριση προηγούμενης περιόδου υπόκεινται σε μέτρα που καθορίστηκαν σε πρόγραμμα 
που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) No 1305/2013 και ότι σε αυτά τα 
αγροτεμάχια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα ή ουσίες άλλες από εκείνες που επιτρέπονται 
για βιολογική παραγωγή.  

 
Για το υποσημείο (β) - ο φορέας υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα έγγραφα που 
αποδεικνύουν ότι τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές περιοχές που, για περίοδο 
τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με προϊόντα ή ουσίες που δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/848: 

• χάρτες που προσδιορίζουν σαφώς κάθε αγροτεμάχιο που καλύπτεται από το αίτημα για 
αναδρομική αναγνώριση και πληροφορίες για τη συνολική επιφάνεια αυτών των 
αγροτεμαχίων 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj
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• λεπτομερής ανάλυση κινδύνου που διενεργήθηκε από την αρχή ελέγχου αξιολογεί κατά 
πόσον οποιοδήποτε αγροτεμάχιο που καλύπτεται από το αίτημα έχει υποστεί επεξεργασία 
με προϊόντα ή ουσίες που δεν επιτρέπονται για χρήση σε βιολογική παραγωγή για περίοδο 
τουλάχιστον τριών ετών,  

• εργαστηριακή ανάλυση αποτελεσμάτων από διαπιστευμένα εργαστήρια στο έδαφος ή / 
και δείγματα φυτών που ελήφθησαν από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου από κάθε 
αγροτεμάχιο που αναγνωρίζεται ότι παρουσιάζει τον κίνδυνο μόλυνσης ως αποτέλεσμα 
επεξεργασίας με προϊόντα και ουσίες που δεν επιτρέπονται για χρήση στη βιολογική 
παραγωγή μετά από τη λεπτομερή ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται παραπάνω, 

• έκθεση επιθεώρησης από την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου μετά από φυσική 
επιθεώρηση του φορέα με σκοπό την επαλήθευση της συνοχής των πληροφοριών που 
συλλέγονται στα αγροτεμάχια που καλύπτονται από την αίτηση, 

• οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα από την αρχή ελέγχου, 
• τελική γραπτή δήλωση της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου που αναφέρει εάν 

δικαιολογείται η αναδρομική αναγνώριση μιας προηγούμενης περιόδου ως μέρος της 
περιόδου μετατροπής και η ένδειξη της περιόδου έναρξης που θεωρείται οργανική για 
κάθε σχετικό αγροτεμάχιο καθώς και τη συνολική επιφάνεια του αγροτεμαχίων που 
επωφελούνται από αναδρομική αναγνώριση μιας περιόδου. 
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) Αρ. 203/2012 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερειών 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά τους 
λεπτομερείς κανόνες για τον βιολογικό οίνο 

 

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ρυθμίζει τους ειδικούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή 
των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεκριμένου καταλόγου 
προϊόντων και ουσιών που παρατίθεται στο παράρτημα VIIIα του κανονισμού που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων του τομέα οίνου, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών και οινολογικών πρακτικών. 

 
Προϊόντα και ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VIIIα του παρόντος Κανονισμού και 
επισημαίνονται με αστερίσκο, που προέρχεται από οργανικές πρώτες ύλες, χρησιμοποιούνται 
εάν είναι διαθέσιμα. 

 
Η πλήρης έκδοση του Κανονισμού βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0203  

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0203
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Περιγραφή της διαδικασίας μετατροπής και πιστοποίησης 
 

Πώς να αλλάξετε από συμβατική σε βιολογική γεωργία: 

Η διαδικασία μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία διαρκεί αρκετά χρόνια. 
Περιλαμβάνει τρία μέρη - έναν κατασκευαστή, έναν φορέα ελέγχου / ελεγκτή και έναν 
οργανισμό πιστοποίησης. Στις επόμενες γραμμές μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα βήματα που 
περιλαμβάνονται στη διαδικασία μετάβασης: 

 

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Επιλογή φορέα ελέγχου και καθορισμός προθεσμιών. 

Ο αντίστοιχος αγρότης επιλέγει ένα φορέα ελέγχου. Στη συνέχεια, υπάρχει μια επαφή και 
ανταλλαγή πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης. διαπραγμάτευση τιμών, τοποθεσία και τι 
θέλει να κάνει ο αντίστοιχος αγρότης κ.λπ. 

 
Με την επίτευξη συμφωνίας, και τα δύο μέρη συνάπτουν συμβόλαιο, η πληρωμή γίνεται και ο 
αγρότης εισέρχεται σε περίοδο μετατροπής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής, τα 
προϊόντα δεν μπορούν να πωληθούν ως βιολογικά προϊόντα. Ωστόσο, μόνο τα ακόλουθα 
προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά ως προϊόντα μετατροπής: 
 

α) φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί περίοδο 
μετατροπής τουλάχιστον 12 μηνών. 

β) προϊόντα διατροφής φυτικής προέλευσης και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι το προϊόν περιέχει μόνο ένα γεωργικό συστατικό καλλιέργειας και υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον 12 μηνών πριν από 
τη συγκομιδή. 

 
Η διάρκεια της περιόδου μετατροπής εξαρτάται από τις αντίστοιχες καλλιέργειες. Σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, η περίοδος μετατροπής είναι τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τη 
σπορά. Σε περίπτωση λιβαδιού ή πολυετούς χορτονομής - τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τη 
χρήση του ως οργανική τροφή. Στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών πλην της χορτονομής - 
τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από την πρώτη συγκομιδή βιολογικών προϊόντων. 

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής, οι επιθεωρήσεις διενεργούνται τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο. Δείγματα μπορούν επίσης να ληφθούν από το έδαφος ή το φυτικό υλικό μετά 
από συγκατάθεση μεταξύ του αγρότη και του ελεγκτή. Ο στόχος είναι η παρακολούθηση των 
ροών των εισερχόμενων και εξερχόμενων πρώτων υλών και των προϊόντων που λαμβάνονται 
από το αγρόκτημα.  
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ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ξεχωριστός έλεγχος και πιστοποίηση 

Ο έλεγχος της παραγωγής πραγματοποιείται από πρόσωπα / οργανισμούς που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων. Μπορούν να είναι τοπικοί και διεθνείς 
οργανισμοί. Ωστόσο, για να είναι σε θέση να ασκήσουν το ρόλο τους, πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο, εγγεγραμμένοι στο μητρώο και να έχουν σύμβαση με 
εργαστήριο. 

 
Τα άτομα που ασκούν έλεγχο δεν ασχολούνται με πιστοποίηση, ώστε να μην υπάρχει επιρροή. 

Σε αυτό το στάδιο, μια έκθεση επιθεώρησης έχει ολοκληρωθεί. Ετοιμάζεται από επιτόπιο 
επιθεωρητή που ελέγχει την πραγματική κατάσταση του αγροκτήματος και τα αρχεία που 
τηρούνται. Αυτό γίνεται για την παρακολούθηση των ροών των εισερχόμενων και εξερχόμενων 
πρώτων υλών και των προϊόντων που λαμβάνονται από το αγρόκτημα. 

 
Τα βιολογικά χωράφια πρέπει να διαχωρίζονται από τα συμβατικά με ζώνες ασφαλείας Κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής και της αποθήκευσης τοποθετείται κατάλληλη σήμανση προκειμένου 
να διαχωριστούν τα βιολογικά από τα συμβατικά προϊόντα. 

 

Η ροή του προϊόντος υπολογίζεται και περιγράφεται - από τη συγκομιδή έως τα πωλούμενα 
προϊόντα. Μετά τον εντοπισμό ασυμφωνιών, ο επιθεωρητής καθορίζει διορθωτικές ενέργειες 
και προθεσμίες για την εξάλειψή τους.  

 

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έκδοση πιστοποιητικού. 

Μετά τον έλεγχο της τεκμηρίωσης και της πραγματικής κατάστασης στο αγρόκτημα, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων, των αποθηκών και των χωραφιών, συμπληρώνεται μια 
έκθεση επιθεώρησης, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ταυτόχρονα, ο διαχειριστής 
πιστοποίησης προετοιμάζει αιτιολογημένη πρόταση στην αρμόδια αρχή έκδοσης. 

 
Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τον αριθμό του εγγράφου, το όνομα και τη διεύθυνση του 
γεωργού, το όνομα, τη διεύθυνση και τον κωδικό αριθμό του οργανισμού ελέγχου, τον τύπο 
παραγωγής - φυτό, ζώο ή μεταποίηση και το πρότυπο στο οποίο αναφέρεται το παραληφθέν 
έγγραφο. Το πιστοποιητικό έχει περίοδο ισχύος, η οποία αναφέρεται με ακρίβεια.  

 

Τιμή πιστοποίησης 

«Όλα είναι βιολογικά στο αγρόκτημά μου, αλλά δεν είναι πιστοποιημένα επειδή είναι πολύ 
ακριβό», είναι κάτι που ενδεχομένως να ακούσετε πολύ συχνά από διάφορους αγρότες και 
παραγωγούς. Μην το πιστεύετε. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν υψηλότερη τιμή όχι λόγω του 
ποσού που καταβάλλεται για πιστοποίηση (το οποίο συνήθως είναι μικρότερο από έναν μέσο 
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μηνιαίο μισθό για πιστοποίηση ενός έτους), αλλά λόγω των χαμηλότερων αποδόσεων σε αυτήν 
τη μέθοδο καλλιέργειας.  

 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της βιολογικής πιστοποίησης 

Εκτός από τα γνωστά οφέλη από την παραγωγή βιολογικών προϊόντων - τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τη φύση, ο έλεγχός τους και οι εγγυήσεις συμμόρφωσης είναι πολύ 
υψηλότερες. Όταν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς τη βιολογική προέλευση μιας 
πρώτης ύλης ή προϊόντος, αποσύρεται αμέσως από την αγορά και, ανάλογα με την έκταση της 
παράβασης, είτε καταστρέφεται είτε διατίθεται στο εμπόριο ως συμβατικό. Υπάρχει ένα 
εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων της αλυσίδας για την 
υποστήριξη της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.   
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5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Βουλγαρία: 
Μητρώο πληροφοριών οργανισμών εξουσιοδοτημένων από τον Υπουργό Γεωργίας και τροφίμων 
να μεταφέρουν τον έλεγχο συμμόρφωσης για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική παραγωγή: 
http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers   
 
Γαλλία: 
Για την εμπορία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, κάθε χειριστής (είτε παραγωγός, 
παρασκευαστής, διανομέας ή εισαγωγέας) πρέπει να έχει ελεγχθεί από οργανισμό πιστοποίησης 
εγκεκριμένο από το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (INAO) και να έχει τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Ο κατάλογος των εγκεκριμένων οργανισμών πιστοποίησης διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/ 
 
Ισπανία: 
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-
eco/listadoautoridadesyorganismosdecontrolecosept2020_tcm30-379438.pdf 
 
Ιταλία: 
Οι εθνικοί φορείς ελέγχου για τη διαδικασία πιστοποίησης για την Ιταλία βρίσκονται εδώ: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/113 
 
Κροατία: 
Ο κατάλογος των εγκεκριμένων οργανισμών πιστοποίησης διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-
175/ekoloska/popis-ovlastenih-kontrolnih-tijela/3671  
 
Κύπρος: 
Για να λειτουργήσει ένας Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης για βιολογική παραγωγή στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να αποκτήσει άδεια για έναν ιδιωτικό φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης από το Υπουργείο Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 
Ο κατάλογος των διαθέσιμων φορέων ελέγχου και πιστοποίησης στην Κύπρο βρίσκεται εδώ: 
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/61924303978C6EEBC225828D00226B5E?OpenDocu
ment  
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