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Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απνθηάηαη ρσξίο θακία δηαηχπσζε θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ξήηξαο απαγνξε-
πηηθήο ησλ πξνζβνιψλ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη θαηά ηνλ Ν. 2121/93 θαη θαηά ηε Γηεζλή 

χκβαζε Βέξλεο (πνπ έρεη θπξσζεί κε ην Ν. 100/75), απαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε, θαζψο θαη ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ παξφληνο έξγνπ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά, ζην πξσηφ-
ηππν ή ζε κεηάθξαζε ή  ζε άιιε δηαζθεπή, ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ εθδφηε. 

2012 Copyright  
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Ππόλογορ 
 

Η παξνχζα θαηεπζπληήξηα νδεγία πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7, εθπνλήζεθε απφ Σερληθή 
Δπηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε ζηηο 24.02.2012 απφ ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣ-

ΡΑ», ν νπνίνο απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) θαη ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δε-

κνζίνπ ζπκθέξνληνο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ηελ 
Σερληθή Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη εκπιεθφκελσλ θνξέσλ παξαγσγήο, θαηαλάισζεο, ε-

πηζηήκεο, έξεπλαο, ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. 
 

θνπφο απηήο ηεο νδεγίαο είλαη λα παξέρεη θαηεπζχλζεηο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο εληαίαο θαη 
νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 (Πξνδηαγξαθή γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ απφ δψα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο δσνηξνθέο), απφ επηρεηξήζε-

ηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ζηελ εθηξνθή δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ, ζηελ 
παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ηνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο, ηνπο 

Φνξείο Γηαπίζηεπζεο, ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη γεληθά φινπο απηνχο πνπ εκπιέθνληαη κε ην αληηθείκε-
λν ηεο παξνχζαο.  

 

Η νδεγία απηή, εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 003/11ε/24.09.2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβν-
πιίνπ ηνπ «ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο ελδη-

αθεξφκελνπο. 
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KATEΤΘΤΜΣΗΡΘΑ ΟΔΗΓΘΑ ΓΘΑ ΣΗΜ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ                 

ΠΡΟΣΤΠΟ AGRO 7 
 

Ειζαγωγή  
 

Σo πξφηππo AGRO 7 παξέρεη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ζηελ 
εθηξνθή δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ, ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο, ηε δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ 
πξνηχπνπ, πξνθεηκέλνπ ηα ηειηθά πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο λα θέξνπλ εζληθφ ζήκα πηζηνπνίε-

ζεο πνπ λα βεβαηψλεη φηη πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 
δσνηξνθέο. ηφρνο είλαη ηα πξντφληα απηά κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο εηδηθήο ζήκαλζήο ηνπο 

λα δηαθξίλνληαη έλαληη ησλ ππνινίπσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ εγγπεκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλα-

ισηή θαη πξνζδίδνληαο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πα-
ξαγσγή ηνπο. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ σο πξνο ην πξφηππν AGRO 7, είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκκνξθψλνληαη ηφζν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 φζν θαη ηεο παξνχ-

ζαο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο. 
 

Η εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο απνηειεί επίζεο έλα απφ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ Φνξέσλ 
Πηζηνπνίεζεο ησλ πξνηχπσλ AGRO απφ ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ», 

ζχκθσλα κε ηελ K.Τ.Α 267623/29.08.2007 (ΦΔΚ 1723 Β΄/29.08.2007). 
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1.    κοπόρ – Πεδίο Εθαπμογήρ 

1.1 θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη λα 

παξέρεη ηηο αλαγθαίεο θαζνδεγήζεηο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε σο πξνο ην πξφηππν AGRO 7  
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ζηελ εθηξνθή 
δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ, ζηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο (γάια, θξέαο, απγά, ςάξηα ηρζπ-
νθαιιηέξγεηαο).  

 
1.2 Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη απφ: 

 
α)  i) ηηο επηρεηξήζεηο δσνηξνθψλ (παξάγξα-

θνο 2.1.1 ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7),  

     ii) ηηο κνλάδεο εθηξνθήο δψσλ γαιαθην-
παξαγσγήο ή θξεαηνπαξαγσγήο ή πνπ-

ιεξηθψλ θξεαηνπαξαγσγήο ή σνπαξα-
γσγήο ή ηρζχσλ (κνλάδα ηρζπνθαιιηέξ-

γεηαο), (παξάγξαθνο 3.1.1 ηνπ πξνηχ-

πνπ AGRO 7) 
     iii) ηηο επηρεηξήζεηο παξαιαβήο, επεμεξγα-

ζίαο, ζπζθεπαζίαο θαη εκπνξίαο γάιαθ-
ηνο (παξάγξαθνο 4.1.1 ηνπ πξνηχπνπ 

AGRO 7) 
     iv) ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχλ-

ηαη ζηε ζθαγή θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

δψσλ/πνπιεξηθψλ (ζθαγεία), (παξάγ-
ξαθνο 5.1.1 ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7) 

     v) ηηο επηρεηξήζεηο παξαιαβήο, ηεκαρηζ-
κνχ, απνζηέσζεο, επεμεξγαζίαο, ζπζ-

θεπαζίαο θαη εκπνξίαο θξέαηνο (παξάγ-

ξαθνο 6.1.1 ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7) 
     vi) ηηο επηρεηξήζεηο παξαιαβήο, ζπζθεπα-

ζίαο θαη εκπνξίαο απγψλ (παξάγξαθνο 
7.1.1 ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7) 

     vii) ηηο επηρεηξήζεηο παξαιαβήο, ζπζθεπα-

ζίαο θαη εκπνξίαο λσπψλ ςαξηψλ ηρζπ-
νθαιιηέξγεηαο (παξάγξαθνο 8.1.1 ηνπ 

πξνηχπνπ AGRO 7) 
     viii) ηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο 

απφ δψα/πνπιεξηθά πνπ δελ εθηξέθνλ-
ηαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο δσνη-

ξνθέο, αλεμάξηεηα ή πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζην πιαίζην ππεξαγνξάο απνθιεηζηηθά 
θξέαηνο ή θαη άιισλ ηξνθίκσλ (πα-

ξάγξαθνο 9.1.1 ηνπ πξνηχπνπ AGRO 
7). 

 
ΗΜΔΙΩΗ: ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ζπκ-
πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ: 
α) εκπνξεχνληαη δσνηξνθέο 
β) εκπνξεχνληαη κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντ-
φληα (γάια, θξέαο, ςάξηα, απγά) 
γ) δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα ηδησηηθήο 
ηνπο εηηθέηαο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 

β) ηνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ψζηε λα αμην-
ινγνχλ θαη λα πηζηνπνηνχλ επηρεηξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

AGRO 7.  
 

γ) ηηο αξρέο Γηαπίζηεπζεο ησλ Φνξέσλ Πηζ-
ηνπνίεζεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηεο δη-

απίζηεπζεο. 

 
δ) ηελ εζληθή αξρή αλαγλψξηζεο θαη επίβιε-

ςεο ησλ Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο («ΔΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗ-

ΜΗΣΡΑ»), ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο 
ηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επίβιεςε ησλ 

Φνξέσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν AGRO 7.  
 

 
2.    Οπιζμοί 

Οη αθφινπζνη νξηζκνί ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθν-

πνχο ηεο παξνχζαο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο. 
 

2.1 Πεδίο πιζηοποίηζηρ 
Η παξαγσγή δσνηξνθψλ, ε εθηξνθή δψσλ ή 

πνπιεξηθψλ ή ηρζχσλ, ε επεμεξγαζί-
α/ζπζθεπαζία/εκπνξία γάιαθηνο, ε ζθαγή 

δψσλ ή πνπιεξηθψλ, ε ηππνπνίε-

ζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία θξέαηνο, ε  ηππνπν-
ίεζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία απγψλ, ε  ηππνπν-

ίεζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία ηρζχσλ, ε πψιεζε 
θξέαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζην πξφηππν 

AGRO 7. 
 

2.2  Επιθεώπηζη Αξιολόγηζηρ 
Η επηζεψξεζε, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμην-

ινγεζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο σο 
πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 

θαη ησλ ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, 
κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζή ηεο. 

 
2.3  Επιθεώπηζη Επιηήπηζηρ 

Η επηζεψξεζε, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, έηζη ψζηε ν Φνξέαο λα 
κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ φηη 

ε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαη-
ηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 θαη ησλ ζρεηη-

θψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

 
2.4  Πιζηοποιηηικό  

Σν επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεη ν α-
λαγλσξηζκέλνο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο ζηε 

ζπκβεβιεκέλε κε απηφλ επηρείξεζε, ε νπνία 
δηαπηζηψζεθε φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ AGRO 7 θαη ησλ ζρεηηθψλ θαηεπ-

ζπληήξησλ νδεγηψλ. 
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2.5  Πιζηοποιηηικό Πποϊόνηων 

Σν επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεη ν α-

λαγλσξηζκέλνο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο ζηε 
ζπκβεβιεκέλε κε απηφλ επηρείξεζε, κε ην 

νπνίν παξέρεηαη γξαπηή δηαβεβαίσζε φηη ηα 
παξαγφκελα πξντφληα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 
 

2.6 Εθνικό ήμα Πιζηοποίηζηρ  
Ννείηαη ην θαηνρπξσκέλν ζήκα πνπ εθδίδε-

ηαη απφ ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑ-
ΝΙΜΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη βεβαηψλεη φηη ηα πξν-

τφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ δελ εθ-

ηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο δσνη-
ξνθέο, ζπκκνξθψλνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 θαη ησλ 
ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

 

2.7 Ιύπια Λη ςμμόπθωζη 
Η κε εθαξκνγή ή ε ζνβαξή απφθιηζε απφ 

ηελ εθαξκνγή κηαο απαίηεζεο ηνπ πξνηχπνπ 
AGRO 7 ή ηεο παξνχζαο Καηεπζπληήξηαο 

Οδεγίαο ή ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 
2.8 Απλή Λη ςμμόπθωζη  

Η κεξηθή εθαξκνγή ή ε πεξηνξηζκέλεο έθηα-
ζεο απφθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή κηαο απαί-

ηεζεο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 ή ηεο παξνχ-
ζαο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο, ή ηεο λνκνζε-

ζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ AGRO 7.  
 

3.   Παπαπομπέρ ζε ππόηςπα, ηςποποιη-
ηικά και νομικά έγγπαθα 

3.1 α) Πξφηππν AGRO 7: Πξνδηαγξαθή γηα 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ απφ δψα πνπ δελ 
εθηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 

δσνηξνθέο. 

β) Καλνληζκφο Υξήζεο Δζληθψλ εκάησλ 

Πηζηνπνίεζεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 

γ) ΚΤΑ 267623/29.08.2007 (ΦΔΚ 1723 Β΄/ 

29.08.2007) πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ πιαηζίνπ 

επίβιεςεο ηδησηηθψλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή ζπζηεκάησλ θαη εγ-

γξαθήο ζε επίζεκν κεηξψν ηεξνχκελν απφ 
ηνλ AGROCERT-Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π (λπλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ»). 

 
 

 

4.  Γενικέρ απαιηήζειρ πιζηοποίηζηρ 

4.1 Απαιηήζειρ επί ηηρ διαδικαζίαρ πιζ-

ηοποίηζηρ 

 
4.1.1 Οη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.2(α) 

ηεο παξνχζαο ππνβάιινπλ ζε Φνξέα Πηζην-
πνίεζεο, αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε γηα ην ζρεηη-

θφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, πεδίν πηζηνπν-

ίεζεο. 
 

4.1.2 Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηη-

θά: 
α) ΑΦΜ επηρείξεζεο 

 

β) νξηζκφο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
γ) άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ή/θαη ηεθκεξίσζε εγγξαθήο ζε ζρεηηθά κεη-

ξψα επηρεηξήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, θσδηθφο 
πνπ έρεη απνδνζεί απφ αξκφδηα αξρή ζηελ ελ 

ιφγσ επηρείξεζε. 
 

δ) πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρε-

ίξεζεο. 
 

ε) θαηάινγνο ησλ πξνκεζεπηψλ: 
- πξψησλ πιψλ/πξφζζεησλ πιψλ/ πξνκηγκά-

ησλ δσνηξνθψλ (φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζε-

ηο δσνηξνθψλ),  
- δσνηξνθψλ (φζνλ αθνξά ηηο κνλάδεο εθ-

ηξνθήο) 
- δψσλ (φζνλ αθνξά ηα ζθαγεία) 

- πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο (γάια, θξέ-

αο, ςάξηα, απγά), (φζνλ αθνξά ηηο ινηπέο 
επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 
 

ζη) ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο γηα νπνηαζ-
δήπνηε δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ζπληήξεζε, 

απνζήθεπζε) πξηλ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά. 
 

4.1.3 Ο Φνξέαο αθνχ πξνβεί ζε αμηνιφγεζε 
ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηη-

θψλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηήλ, πξαγκαην-

πνηεί Δπηζεψξεζε Αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζ-
ηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, φπσο πεξηγξά-

θεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο πνπ 
εθδίδεη ν Φνξέαο. Η Δπηζεψξεζε απηή αθνξά 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ζπγ-
θεθξηκέλεο επηρείξεζεο λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 θαη 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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4.1.4 Δπηπιένλ δηελεξγνχληαη Δπηζεσξήζεηο 

Δπηηήξεζεο θαη αηθληδηαζηηθέο ή έθηαθηεο 

Δπηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Καλν-
ληζκφ Πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη ν Φνξέαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ηή-
ξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 

θαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θαζψο θαη ε νξζή 

ρξήζε ζεκάησλ θαη ελδείμεσλ πνπ ρξεζηκν-
πνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ή/θαη δηαθήκηζε 

ησλ πξντφλησλ. 
 

4.1.5 Οη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ δηαπηζηψ-
λνληαη θαηά ηηο Δπηζεσξήζεηο θαηαηάζζνληαη 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο ζε Κχξηεο ή 

Απιέο Με πκκνξθψζεηο.  
 

ηελ πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο Απιήο 
Με πκκφξθσζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έην-

πο πηζηνπνίεζεο, ηφηε ε απιή κε ζπκκφξ-

θσζε ινγίδεηαη σο Κχξηα θαη δηαρεηξίδεηαη 
αλάινγα. 

 
Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο Κχξησλ Με πκκνξ-

θψζεσλ, θαζψο θαη ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ 
ηε δηαρείξηζή ηνπο, παξαηίζεληαη ζην Παξάξ-

ηεκα VI ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

 
4.1.6 ε θάζε επηρείξεζε ηεο παξαγξάθνπ  

1.2 (α) πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ζπκκνξθψλε-
ηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 

θαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο ρνξεγείηαη Πηζην-

πνηεηηθφ ηξηεηνχο (3) ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην 
ζρεηηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη 

ν Φνξέαο θαη εληάζζεηαη ζην Μεηξψν Πηζ-
ηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξεί ν «ΔΛ-

ΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗ-

ΜΗΣΡΑ» ζην πιαίζην ηεο επίβιεςεο ησλ α-
λαγλσξηζκέλσλ Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο.                

 
Η δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε αλ δεηεζεί απφ ηελ επηρεί-
ξεζε ή αλ θξηζεί απαξαίηεην ιφγσ ησλ ηδηαί-

ηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο.  

 
Σν Πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν 

κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο. 

 

4.1.7 ηελ πεξίπησζε πνπ κηα κνλάδα εθ-
ηξνθήο απνηειείηαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο 

παξαγσγνχο-κέιε, ην Πηζηνπνηεηηθφ απνλέ-
κεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν παξαγσγφ θαη φρη 

ζηε κνλάδα εθηξνθήο.  
 

4.1.8 ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο επηρεη-

ξήζεηο ρνξεγείηαη επηπιένλ Πηζηνπνηεηηθφ 
Πξντφλησλ, ην νπνίν εθδίδεηαη πξηλ ηε δηνρέ-

ηεπζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη κε δη-
άξθεηα ηζρχνο έλα έηνο: α) κνλάδεο εθηξνθήο 

δψσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ή πνπιεξηθψλ θξε-

αηνπαξαγσγήο ή σνπαξαγσγήο ή ηρζχσλ, β) 
επηρεηξήζεηο εκπνξίαο κε πξνζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ (γάια, θξέαο, απγά, ςάξηα) γ) 
επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο/ζπζθεπαζίαο γά-

ιαθηνο, θξέαηνο, απγψλ θαη ηρζχσλ, δ) επηρε-

ηξήζεηο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (γάια, 
θξέαο, απγά, ςάξηα) θαη ε) ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο θξέαηνο.  
 

ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφλησλ αλαγξάθνληαη 
ην είδνο ησλ πξντφλησλ θαη ην είδνο ζπζθεπ-

αζίαο ηνπο ή ε πεξηγξαθή ηνπο, θαζψο θαη ε 

ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε πνζφηεηα παξαγσ-
γήο θάζε είδνπο πξντφληνο γηα ηε ζπγθεθξη-

κέλε δηάξθεηα ηζρχνο.  
 

Η πνζφηεηα ηεο πξνεθηηκψκελεο παξαγσγήο 

έρεη πνζνζηφ αλνρήο +/-10% θαη μερξεψλε-
ηαη κε ηελ εγγξαθή ησλ παξαζηαηηθψλ πψ-

ιεζεο ζε ηππνπνηεκέλν έγγξαθν (Παξάξηε-
κα III ηεο παξνχζαο νδεγίαο), ην νπνίν ππν-

βάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζην Φνξέα Πηζ-
ηνπνίεζεο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πξντφλησλ θαη ην αξγφ-

ηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε απηνχ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαρζείζα πνζφηεηα 

ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν ηνπ 10% ηελ πξνεθ-
ηηκψκελε παξαγσγή, εθδίδεηαη ζπκπιεξσκα-

ηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ κεηά απφ ηεθκεξησκέλε 

αίηεζε ηεο επηρείξεζεο.  
 

ην Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφλησλ ηνπ ζεκείνπ 
ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο δελ αλαγξάθνληαη 

νη πνζφηεηεο πξνζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο 

πνπ εηζέξρνληαη ζην ζεκείν πψιεζεο θαη 
πξννξίδνληαη γηα εκπνξία σο έρνπλ (ρσξίο λα 

ππνζηεί θαη ε ζπζθεπαζία ηνπο άλνηγκα ή 
κεηαβνιή).  

 
Σν ελ ιφγσ Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφλησλ πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα ηνπ Πα-

ξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
 

4.1.9 Τπνρξέσζε ζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ 
κε ην Δζληθφ ήκα Πηζηνπνίεζεο έρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζπζ-

θεπαζίαο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο (γά-
ια, θξέαο, ςάξηα, απγά) θαη έρνπλ πηζηνπνη-

εζεί σο πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ AGRO 7, θαζψο θαη ηα πηζηνπνηε-

κέλα θαηά ην πξφηππν AGRO 7 ζεκεία ιηαλη-
θήο πψιεζεο θξέαηνο. 
 

4.1.10 Μεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Φν-
ξέα ππνγξάθεηαη χκβαζε ζηελ νπνία πε-
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ξηγξάθνληαη φξνη πηζηνπνίεζεο, ρξήζεο ζε-
κάησλ θαη ελδείμεσλ θαη νηθνλνκηθνί φξνη. 

 

 
4.2 Τποσπεώζειρ Φοπέα Πιζηοποίηζηρ 

4.2.1 Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο πξέπεη: 

i) Να απαζρνιεί Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη, 

κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ ηεο 

παξ. 1.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 
267623/29.08.2007 (ΦΔΚ 1723 Β΄/ 

29.08.2007), πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα εί-
λαη θάηνρνο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαί-

δεπζεο ΑΔΙ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιιν-
δαπήο επίζεκα αλαγλσξηζκέλν θαη εηδηθφ-

ηεηαο Γεσπφλνπ ή Κηεληάηξνπ ή Ιρζπνιφ-

γνπ κε δηεηή ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή κε ηηο 
επηζεσξνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο εκπεηξία.  

ΗΜΔΙΩΗ: Η εηδηθφηεηα Ιρζπνιφγνπ αθνξά 
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ εθηξνθήο 
/ηππνπνίεζεο/ζπζθεπαζίαο/εκπνξίαο ηρζχσλ. 

ii) Να δηελεξγεί Δπηζεσξήζεηο Αμηνιφγεζεο 

ζηελ επηρείξεζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ 
αθνξνχλ ην πεδίν πηζηνπνίεζεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ απηψλ πξέπεη 
λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ απαηηή-

ζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7, θαζψο θαη 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

iii) Να δηελεξγεί Δπηζεσξήζεηο Δπηηήξεζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη΄ ειάρηζηνλ κηα θνξά 
αλά έηνο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. Η 

ζπρλφηεηα θαη ν ρξφλνο δηελέξγεηαο ησλ 
Δπηζεσξήζεσλ Δπηηήξεζεο θαζνξίδεηαη 

απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ιακβάλνλ-

ηαο ππφςε ηα επξήκαηα ησλ πξνεγνχκε-
λσλ Δπηζεσξήζεσλ θαη ηε ρξνληθή πεξίν-

δν παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αθνξνχλ ην πεδίν πηζηνπνίεζεο. 

iv) Ο αξηζκφο κνλάδσλ εθηξνθήο δψσλ ή 

πνπιεξηθψλ ή ζεκείσλ πψιεζεο θξέαηνο 
πνπ επηιέγνληαη γηα έιεγρν αλά εκέξα ε-

πηζεψξεζεο, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο/ηα 
δχν (2) αλά επηζεσξεηή. Καη’ εμαίξεζε, 

αλά εκέξα επηζεψξεζεο θαη επηζεσξεηή 
δχλαηαη λα ειέγρνληαη κέρξη θαη ηξεηο (3) 

κνλάδεο εθηξνθήο δψσλ ή πνπιεξηθψλ 

φηαλ α) ν αξηζκφο ησλ εθηξεθνκέλσλ 
δψσλ ή πνπιεξηθψλ είλαη κηθξφηεξνο ή ί-

ζνο ηνπ αξηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ πί-
λαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο, β) απηέο ζπζηεγάδνληαη ή γεηηλη-

άδνπλ (κεηαμχ ηνπο απφζηαζε έσο 10 
km). Γηα θάζε άιιε θαηεγνξία επηρείξεζεο 

(επηρείξεζε δσνηξνθψλ, κνλάδα εθηξν-
θήο ηρζχσλ, ζθαγείν, επηρείξεζε ηππνπν-

ίεζεο/ζπζθεπαζίαο/ εκπνξίαο πξντφλησλ), 
σο κέγηζηνο αξηζκφο θαζνξίδεηαη ε κία (1) 

επηρείξεζε αλά επηζεσξεηή θαη εκέξα ε-

πηζεψξεζεο. ηελ πεξίπησζε θαζεηνπνη-
εκέλσλ επηρεηξήζεσλ ν ζπλνιηθφο αξηζ-

κφο ησλ αλζξσπνεκεξψλ επηζεψξεζεο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ απα-

ηηνχκελσλ αλζξσπνεκεξψλ αλά θαηεγν-

ξία επηρείξεζεο, δχλαηαη λα κεησζεί έσο 
ην ήκηζχ ηνπ. 

v) Να δηελεξγεί πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέ-
λσλ Δπηζεσξήζεσλ Αμηνιφγεζεο/ Δπηηή-

ξεζεο θαη αηθληδηαζηηθέο ή έθηαθηεο Δπη-
ζεσξήζεηο ζην 10% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ εηεζίσο 

(εκεξνινγηαθφ έηνο) θαη νπσζδήπνηε ζε 
πεξηπηψζεηο ππφλνηαο, θαηαγγειηψλ ή ε-

λεκέξσζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή/θαη 
κεηά απφ δηαβίβαζε επξεκάησλ επηζεσ-

ξήζεσλ/ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ν «ΔΛΛΗ-

ΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗ-
ΜΗΣΡΑ» ή άιιεο αξρέο ειέγρνπ ή φηαλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα δηα-
πηζηψλεη ηε ζπλερή ηήξεζε ησλ απαηηή-

ζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 θαη ηεο πα-
ξνχζαο νδεγίαο.  

ηελ πεξίπησζε δέθα (10) ή ιηγφηεξσλ 

πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ν Φνξέαο 
ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη αηθληδηαζηηθή ή 

έθηαθηε Δπηζεψξεζε ζε κία (1) επηρείξε-
ζε. 

vi) Να ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο Δπηζεσξήζεηο 

θαη ηνλ έιεγρν πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ή 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε δξαζ-

ηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην πεδίν πηζηνπνί-
εζεο. 

vii)  Να ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο Δπηζεσξήζεηο 

ηνλ έιεγρν ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ 
γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

ηνπ πεδίνπ πηζηνπνίεζεο (π.ρ. ζπληήξε-
ζε, απνζήθεπζε) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

πξηλ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ α-
γνξά πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηα-

ηήξεζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ πξντφλ-

ησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε 
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο 

ηρλειαζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηε 
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε, θαζψο θαη ηεο 

απνδνρήο ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ επηρείξε-

ζε απηή. 

viii) Να ιακβάλεη εηεζίσο απφ θάζε επηρε-

ίξεζε δσνηξνθψλ θαη απφ θάζε κνλάδα 
εθηξνθήο ηνλ παξαθάησ θαη’ ειάρηζηνλ 

αξηζκφ δεηγκάησλ δσνηξνθψλ, πξνθεηκέ-
λνπ λα ηα απνζηείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε 
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θαη επηβάξπλζε γηα αλάιπζε αλίρλεπζεο 
θαη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εγθεθξηκέ-

λσλ ΓΣΟ ζε εξγαζηήξηα δηαπηζηεπκέλα 

γηα ηηο αλαιχζεηο απηέο: 

Παξαγφκελε πνζφηεηα 

(tn) δσνηξνθψλ ζηελ 

επηρείξεζε δσνηξν-
θψλ/έηνο θαη ζηε κνλάδα 

εθηξνθήο/έηνο 

Διάρηζηνο 

αξηζκφο 

δεηγκά-
ησλ/αλαιχ

ζεσλ/έηνο  

0 – 10.000  1 

10.001 – 50.000  2 

50.001 – 200.000 3 

> 200.000 4 
 

ΗΜΔΙΩΗ: ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα 

εθηξνθήο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ παξαγσ-
γή/επεμεξγαζία δσνηξνθψλ θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο δσνηξνθψλ, γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ αλαιχζεσλ ιακ-
βάλεηαη ππφςε ε κία εθ ησλ δχν παξαπάλσ 
δξαζηεξηνηήησλ απηήο, ε νπνία αθνξά ηε κε-
γαιχηεξε πνζφηεηα δσνηξνθψλ. 

ΗΜΔΙΩΗ: ηα δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα γηα 
αλαιχζεηο αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνχ πξνζδην-
ξηζκνχ εγθεθξηκέλσλ ΓΣΟ ζπκπεξηιακβάλνλ-
ηαη ην εξγαζηήξην γελεηηθήο ηαπηνπνίεζεο ηνπ 
ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-
ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
 

ix) ε κνλάδεο εθηξνθήο δψσλ ή πνπιεξηθψλ 
κε αξηζκφ εθηξεθνκέλσλ δψσλ ή πνπιε-

ξηθψλ  κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ αξηζκνχ πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκα-
ηνο ΙV ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ν  Φνξέαο 

ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη απφ έλα δείγκα 
δσνηξνθψλ ηνπιάρηζηνλ ζην 10% απηψλ 

ησλ κνλάδσλ εηεζίσο (εκεξνινγηαθφ έ-

ηνο). Η επηινγή ησλ κνλάδσλ εθηξνθήο 
ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία δσνη-

ξνθψλ βαζίδεηαη ζε αλάιπζε επηθηλδπλφ-
ηεηαο. ηελ πεξίπησζε δέθα (10) ή ιηγφ-

ηεξσλ ηέηνησλ κνλάδσλ ζπκβαιιφκελσλ 

κε ην Φνξέα εηεζίσο, ν Φνξέαο ππνρξεν-
χηαη λα ιακβάλεη έλα δείγκα ηνπιάρηζηνλ 

ζε κία (1) εμ΄απηψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή θάζε δείγ-

καηνο δσνηξνθψλ βαζίδεηαη ζε αλάιπζε 
επηθηλδπλφηεηαο. Η δεηγκαηνιεςία ησλ 

δσνηξνθψλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζχκ-

θσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην παξάξηεκα I ηνπ Καλ. (ΔΚ) 152/2009 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Οη κέζνδνη αλά-
ιπζεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ εγθεθξηκέλσλ ΓΣΟ πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη παξαηίζεληαη ζην 
Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7.  

Οη αλαιχζεηο απηέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ 
ηηο αλαιχζεηο πνπ ππνρξενχηαη λα πξαγ-

καηνπνηεί ε επηρείξεζε δσνηξνθψλ. ε 

θάζε δείγκα ιακβάλεηαη παξάιιεια θαη 
αληίδεηγκα.  

ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ησλ απνηε-
ιεζκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε απ’ ηελ ν-

πνία ειήθζεθε ην δείγκα, είλαη δπλαηφλ 

λα δεηεζεί ε εμέηαζε ηνπ αληηδείγκαηνο 
απφ ην εξγαζηήξην γελεηηθήο ηαπηνπνίε-

ζεο ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑ-
ΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ ή απφ ην Γεληθφ Υεκε-

ίν ηνπ Κξάηνπο σο εζληθά εξγαζηήξηα α-
λαθνξάο.  

Οξηζηηθφ απνηέιεζκα ζεσξείηαη ην απνηέ-

ιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ αληηδείγκαηνο. 

ΗΜΔΙΩΗ: ε θάζε πεξίπησζε ε εμέηαζε ηνπ 
αληηδείγκαηνο γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ εξγαζ-
ηήξην απφ απηφ πνπ έθαλε ηνλ αξρηθφ έιεγρν. 

x) Να δηαζθαιίδεη φηη ε επηρείξεζε ζπκκνξ-
θψλεηαη κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξή-

ζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηνπ ήκαηνο 

πνπ ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί, πξηλ θαη θαηά 
ηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ. 

xi) Να πξνβαίλεη θαηά ηε δηεμαγσγή Δπηζεσ-
ξήζεσλ, ζε έιεγρν παξαζηαηηθψλ ζηνηρε-

ίσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξνθεηκέλνπ 
λα ηεθκεξηψλεη ηελ ηήξεζε αξρείνπ πνπ 

αθνξά ην ηζνδχγην εηζξνψλ θαη εθξνψλ 

δψσλ θαη πξντφλησλ. 

xii) Να κελ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζί-

εο ζηελ επηρείξεζε. 

xiii) ε πεξίπησζε θαηαγξαθήο κε ζπκ-

κνξθψζεσλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

απνζηνιή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ εθ κέ-
ξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απνδνρή 

ηνπο απφ ην Φνξέα, λα κελ ππεξβαίλεη 
ηνλ έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία Δ-

πηζεψξεζεο, δηαθνξεηηθά ν Φνξέαο Πηζ-

ηνπνίεζεο, πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή εηζήγε-
ζε γηα ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ή ζε 

αλάθιεζε ηνπ ήδε ρνξεγεζέληνο Πηζην-
πνηεηηθνχ.                                                     

xiv) Να ελεκεξψλεη ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔ-
ΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» εληφο 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα θάζε 

ρνξήγεζε ή ηξνπνπνίεζε Πηζηνπνηεηηθψλ 
AGRO 7 ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξή-

ζεσλ, θαζψο επίζεο γηα ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, λφκηκν εθ-

πξφζσπν θάζε πηζηνπνηεκέλεο επηρείξε-

ζεο, ην πεδίν πηζηνπνίεζεο, ην είδνο θαη 
ην ζπλνιηθφ εηήζην φγθν παξαγσγήο ηειη-

θψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ην ζπλν-
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ιηθφ εηήζην δσηθφ θεθάιαην, ηνπο πξνκε-
ζεπηέο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα Μεηξψνπ πηζηνπνηεκέλσλ επη-

ρεηξήζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο πα-
ξνχζαο νδεγίαο. ηελ πεξίπησζε αλάθιε-

ζεο Πηζηνπνηεηηθνχ ζπκβεβιεκέλεο επηρε-
ίξεζεο, ν Φνξέαο ελεκεξψλεη ηνλ «ΔΛ-

ΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗ-

ΜΗΣΡΑ» εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκε-
ξψλ. 

xv) Να απνζηέιινπλ εληφο δέθα (10) εξγάζη-
κσλ εκεξψλ ην Πξαθηηθφ Γεηγκαηνιεςί-

αο/Έθζεζε Δπηζεψξεζεο ζηνλ «ΔΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» 

φηαλ δηαπηζηψλνπλ Κχξηεο Με πκκνξ-

θψζεηο. 

xvi) Να ηεξεί θαη λα ππνβάιιεη ζηνλ 

«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – 
ΓΗΜΗΣΡΑ», αξρείν ησλ πξντφλησλ κε ηηο 

εκπνξηθέο νλνκαζίεο θαη ηα δείγκαηα εηη-

θεηψλ ηνπο θάζε επηρείξεζεο πνπ έρεη 
πηζηνπνηήζεη, ηα νπνία θέξνπλ επί ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπο ην εζληθφ ζήκα πηζην-
πνίεζεο.  

xvii)  Να ελεκεξψλεη ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔ-
ΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» εληφο 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, γηα θάζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρείνπ πξντφλησλ ηεο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπ (4.2.1 xiv). 

xviii) Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπ-
ζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηά ην πξφηππν 

AGRO 7 θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο, απφ ην Δ.Τ.Γ. ή άιιν Φνξέα Γη-
απίζηεπζεο κέινο ηεο πκθσλίαο Ακνηβα-

ίαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) ηεο Δπξσπατθήο 
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (ΔΑ), 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ΔΝ 45011. 

 

4.3 Αποσώπηζη επισείπηζηρ από Φοπέα 
Πιζηοποίηζηρ 

4.3.1 Μηα πηζηνπνηεκέλε θαηά ην πξφηππν 
AGRO 7 επηρείξεζε, δχλαηαη λα απνρσξήζεη 

απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, πξηλ ηελ πηζην-

πνίεζε ή αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη λα ζπκβιεζεί κε άιιν 

Φνξέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε: 

α) λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηε ζχκβαζε πνπ 

έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ πξψην Φνξέα. 

β) λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» α-

λαθέξνληαο κε ζαθήλεηα ηνπο ιφγνπο θα-
ηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ην φ-

λνκα ηνπ λένπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζηνλ 
νπνίν πξνηίζεηαη λα εληαρζεί. 

γ) λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε έληαμεο ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ λένπ Φνξέα. 
 

4.3.2 Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ νπνίν 
ε επηρείξεζε απνρσξεί ππνρξενχηαη λα α-

πνζηείιεη αληίγξαθν ηνπ ηεξνχκελνπ θαθέ-

ινπ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη: αίηεζε πηζηνπνίε-

ζεο, Δθζέζεηο Δπηζεψξεζεο, επξήκαηα/κε 
ζπκκνξθψζεηο, δηαρείξηζε κε ζπκκνξθψζε-

σλ/δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, Πηζηνπνηεηηθά επη-
ρείξεζεο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πξντφλησλ, απν-

ηειέζκαηα αλαιχζεσλ αλίρλεπζεο θαη πνζν-

ηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εγθεθξηκέλσλ ΓΣΟ απφ 
δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Φνξέα, απνθάζεηο επη-

βνιήο νπνηνλδήπνηε θπξψζεσλ ζηελ επηρεί-
ξεζε, απνθάζεηο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο 

πηζηνπνίεζεο. 

 
4.3.3 Πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ηνπ αηηήκα-

ηνο έληαμεο απφ ην λέν Φνξέα είλαη: 

α) ε απνζηνιή απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

απφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε απνρσξεί, αλ-
ηηγξάθνπ ηνπ ηεξνχκελνπ θαθέινπ ηεο 

επηρείξεζεο.  

β) λα κελ εθθξεκεί δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε 
είδνπο Δπηζεψξεζεο πνπ λα έρεη αλαθνη-

λσζεί απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο απφ 
ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε απνρσξεί, θαηά 

ηηο πξνεγνχκελεο 15 εκέξεο απφ ηελ θα-

ηαγγειία ζχκβαζεο κε ηνλ Φνξέα. 

γ) λα κελ εθθξεκνχλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγε-

ζεο επξεκάησλ Δπηζεσξήζεσλ, εξγαζηε-
ξηαθψλ αλαιχζεσλ ή επηβνιήο θπξψζεσλ 

πξν ηεο εκεξνκελίαο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο. 

δ) λα κελ πθίζηαηαη θχξσζε απαγφξεπζεο 

ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ελδείμεσλ θαη 
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ I 

 

Τπόδειγμα Πιζηοποιηηικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «……………………………» (πεδίν πηζηνπνίεζεο)                                       

ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ & ΤΜΒΑΗ :  ……………… 
(θσδ.Φνξέα/θσδηθφο επηρείξεζεο/AGRO 7/αχμσλ αξηζκφο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ) 

 
Με ην παξφλ πηζηνπνηείηαη φηη : 

 

ΕΠΩΜΤΛΘΑ/ΚΟΓΟΣΤΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ 
(αλαγλσξηζκέλνο κε ηελ ππ’ αξηζκ. ..….Τπνπξγηθή Απφθαζε – ΦΔΚ…….) 

ε επηρείξεζε  

  ««…………………………………………………………………………»»  (επσλπκία επηρείξεζεο)    

πνπ εδξεχεη ζηε …………………………………………… (δηεχζπλζε έδξαο επηρείξεζεο) 
 

 

 

 

 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πποηύπος AGRO 7  

«Πποδιαγπαθή για ηην παπαγωγή πποϊόνηων από ζώα  
πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ ζωοηποθέρ» 

 

φζνλ αθνξά ην πεδίν πηζηνπνίεζεο: 

    

θαη δηθαηνχηαη ηε ρξήζε ηνπ εζληθνχ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο 
 
 

θαη ηεο έλδεημεο  
«από ζώα πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ 

ζωοηποθέρ 
ζχκθσλα κε ην ππόηςπο AGRO 7»  

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

………………  

Ηκεξνκελία ιήμεο: 
…………………… 

Γηα ηνλ …………………..…(Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο) 
 

Δθδφζεθε ηελ …………………….. 

________________________ 
 ………………… 

(Ολ/κν θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο) 

 (ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ζήκαηνο ην Πηζηνπνηεηηθφ ζπκπιεξψλεηαη 
κε ηα θάησζη:)                                       
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ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ II  

 

Τπόδειγμα Πιζηοποιηηικού Πποϊόνηων 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Δίδνο πξν-
τφληνο 

Δίδνο  
ζπζθεπαζίαο ή πε-
ξηγξαθή πξντφληνο 

Δθηηκψκελε πα-
ξαγσγή 

Πεξίνδνο παξαγσ-
γήο 

    

    

    

 
 

ΕΠΩΜΤΛΘΑ/ΚΟΓΟΣΤΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ 
(αλαγλσξηζκέλνο κε ηελ ππ’ αξηζκ. ..….Τπνπξγηθή Απφθαζε – ΦΔΚ…….) 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ:  ……………… 
(αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ AGRO 7 επηρείξεζεο/ αχμσλ αξηζκφο πηζηνπνηεηηθψλ πξντφλησλ/έηνο) 

 
Με ην παξφλ πηζηνπνηείηαη φηη: 

 
ηα παξαθάησ πποϊόνηα ηεο επηρείξεζεο 

 

««………………………………………………..………………»»  (επσλπκία επηρείξεζεο)    

πνπ εδξεχεη ζηε …………………………………………… (δηεχζπλζε έδξαο επηρείξεζεο) 
 

 
 

 

 

Ηκεξνκελία έλαξμεο: 

………………  

Ηκεξνκελία ιήμεο: 
…………………… 

Γηα ηνλ …………………..…(Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο) 
 

 

 

Δθδφζεθε ηελ …………………….. ________________________________________ 

 

 …………………………………..  
(Ολ/κν θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο) 

 

 

πποέπσονηαι από ζώα  
πος δεν εκηπέθονηαι με γενεηικά ηποποποιημένερ ζωοηποθέρ 

 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ  

 

πποηύπος AGRO 7  
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ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ III 

 

Τπόδειγμα Πίνακα Πιζηοποιημένων Πποϊόνηων 

 

 

Α/Α Αξηζκφο  
Παξαζηαηηθνχ 

Ηκεξνκε-
λία 

Κσδηθφο              
πξντφληνο 
(αλ ππάξρεη) 

Πξντφλ Δίδνο  
ζπζθεπαζίαο 

ή πεξηγξαθή 

πξντφληνο 

Πνζφηεηα Αγνξαζηήο 

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



                                              Ιαηεςθςνηήπια Οδηγία  
 
 

   14 

7 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ IV 

Πίνακαρ απιθμού εκηπεθομένων ζώων/ποςλεπικών ανά είδορ μονάδαρ εκηποθήρ 
 

 

α/α ΛΟΜΑΔΑ ΕΙΣΡΟΦΗ ΛΕΓΕΘΟ ΛΟΜΑΔΑ 

1 θνηφπνπια εθηξνθήο 10.000 θνηφπνπια πάρπλζεο 

2 σνηφθεο φξληζεο 6.000 σνηφθεο φξληζεο 

3 ρνίξνη πάρπλζεο (>30kg) 200 παρπλφκελνη ρνίξνη (30-100 kg) 

4 ρνηξνκεηέξεο κε ηα παξάγσγά ηνπο 50 ρνηξνκεηέξεο κε ηα παξάγσγά ηνπο 

5 αηγνπξφβαηα 50 ελήιηθα δψα (>1 έηνπο) κε ηα παξάγσγά ηνπο 

6 κνζράξηα πάρπλζεο 15 κνζράξηα πάρπλζεο (6-24 κελψλ) 

7 αγειάδεο κε ηα παξάγσγά ηνπο 10 αγειάδεο κε ηα παξάγσγά ηνπο θάησ ησλ 6 κελψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ V 

 

Τπόδειγμα Ληηπώος πιζηοποιημένων επισειπήζεων ωρ ππορ ηο ππόηςπο AGRO 7 

 

Α/
Α 

ΘΔΘΩΣΘΙΟ 
ΦΟΡΕΑ 

ΠΘΣΟΠΟ-
ΘΗΗ 

ΙΩΔΘΙΟ 
ΠΘΣΟ-

ΠΟΘΗΣΘ-
ΙΟΤ 

ΕΠΩΜΤΛΘΑ 
ΕΠΘΥΕΘ-
ΡΗΗ 

ΕΔΡΑ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΟΜΟΛΑ-
ΣΕΠΩΜΤΛΟ 
ΜΟΛΘΛΟΤ 
ΕΙΠΡΟΩ-
ΠΟΤ ΕΠΘ-
ΥΕΘΡΗΗ 

ΠΕΔΘΟ ΠΘ-
ΣΟΠΟΘΗΗ 

ΤΜΟΚΘΙΟ 
ΕΣΗΘΟ 
ΖΩΘΙΟ 

ΙΕΦΑΚΑΘΟ 

ΤΜΟΚΘΙΟ 
ΕΣΗΘΟ ΟΓΙΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΪΟΜΣΩΜ 
(ηος πεδίος 

πιζηοποίηζηρ) 

ΤΜΟΚΘΙΟ 
ΕΣΗΘΟ ΟΓ-
ΙΟ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ ΠΘΣΟΠΟ-

ΘΗΛΕΜΩΜ 
ΠΡΟΪΟΜΣΩΜ* 

ΠΡΟ-
ΛΗΘΕΤ-
ΣΕ  ΜΟΛΟ  

ΣΑΥ. 
ΔΘΕΤ-
ΘΤΜΗ 

ΣΗΚ. 
/FAX 

            

 
 
* Με βάζε ηα Πηζηνπνηεηηθά Πξντφλησλ  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



                                              Ιαηεςθςνηήπια Οδηγία  
 
 

   16 

7 

ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ VI 

 

Ενδεικηικόρ Ιαηάλογορ Ιύπιων Λη ςμμοπθώζεων*  

 
1. Παπαγωγή Ζωοηποθών    
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ  

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
δσνηξνθψλ. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηήξε-
ζε ηρλειαζηκφηεηαο. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ αξρηθψλ πξν-
τφλησλ-εθξνψλ ηειηθψλ πξντ-
φλησλ (ηζνδχγην). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηειηθψλ πξντφλησλ, ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο 
δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην πξντφλησλ θαη ζηα νπνία δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέ-
ζε ηνπο κε ηα πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλειαζηκφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κή-
λαο).  

 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πξνζσξηλή α-
λάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με πξαγκαηνπνίεζε αλαιχ-
ζεσλ αλίρλεπζεο θαη πνζνηη-
θνχ πξνζδηνξηζκνχ εγθεθξη-
κέλσλ ΓΣΟ ζε δείγκαηα ηειη-
θψλ πξντφλησλ δσνηξνθψλ: 
 ζηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ, 
 ζε εξγαζηήξηα δηαπηζηεπ-

κέλα γηα ηηο αλαιχζεηο απηέο, 
 πνπ ειήθζεζαλ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο 
κεζφδνπο θαη 

 κεηά απφ αλάιπζε επηθηλ-
δπλφηεηαο. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο αλαιχζεσλ δσνηξνθψλ κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο απφ         
1 δείγκα/2000tn ζε 2 δείγκαηα/2000tn γηα ηηο δχν (2) επφκελεο θνξέο.  

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

                                              
* Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο θχξησλ κε ζπκκνξθψζεσλ λνείηαη ε παξνπζίαζε επξεκάησλ πνπ ε ζνβαξφηεηά ηνπο ηα θαζηζηά 

επηπέδνπ «θχξηαο κε ζπκκφξθσζεο». Δπξήκαηα πνπ δελ εκπεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν απηφ δχλαηαη λα απνηεινχλ θχξηεο 
κε ζπκκνξθψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ θαη ε επηζχλαςε αληηθεηκεληθψλ 
απνδείμεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηεθκεξίσζή ηνπο. 
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5 Αλίρλεπζε ΓΣΟ ζε δείγκα 

ηειηθψλ πξντφλησλ δσνηξν-
θψλ ηεο επηρείξεζεο δσνη-
ξνθψλ (πνπ δελ ζεκαίλνληαη 
σο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο) 
ζε πνζνζηφ 0,9% έσο 2% 
κεηά απφ δεηγκαηνιεςία ηνπ 
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ή ηνπ 
ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ.  
 

 Τπνρξεσηηθή επηζήκαλζε δσνηξνθψλ σο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο (βάζεη ηεο θεί-

κελεο λνκνζεζίαο). 
 Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο αλαιχζεσλ δσνηξνθψλ κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο απφ           

1 δείγκα/2000tn ζε 2 δείγκαηα/2000tn γηα ηηο δχν (2) επφκελεο θνξέο.  
 ρεηηθή ελεκέξσζε, κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ ηεο φπνπ δηνρεηεχ-

ζεθαλ νη ελ ιφγσ δσνηξνθέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί: 
 α) ε κε ρξήζε ζην ζηηεξέζην ησλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ ηεο παξηίδαο δσνη-
ξνθψλ ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε κε ζπκκφξθσζε θαη  
β) ε δηαρείξηζε ζηε κνλάδα εθηξνθήο, ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εθ-
ηξεθφκελα κε ηελ ελ ιφγσ παξηίδα δσνηξνθψλ δψα/πνπιεξηθά (γάια θαη απγά) σο 
κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 απφ ηελ εκεξνκελία 
δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φζν ε κεηαβαηηθή πε-
ξίνδνο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ εθηξνθήο. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα ηξηψλ (3) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε εθ λένπ αλίρλεπζεο ΓΣΟ εληφο ηεο 
ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη ζε πνζνζηφ > 0,9%. 

6 Αλίρλεπζε ΓΣΟ ζε δείγκα 
ηειηθψλ πξντφλησλ δσνηξν-
θψλ ηεο επηρείξεζεο δσνη-
ξνθψλ (πνπ δελ ζεκαίλνληαη 
σο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο) 
ζε πνζνζηφ > 2% κεηά απφ 
δεηγκαηνιεςία ηνπ Φνξέα 
Πηζηνπνίεζεο ή ηνπ ΔΛΓΟ-
ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 ρεηηθή ελεκέξσζε, κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ ηεο φπνπ δηνρεηεχ-
ζεθαλ νη ελ ιφγσ δσνηξνθέο πξνθεηκέλνπ ηα δψα/πνπιεξηθά/ηρζχεο πνπ εθηξάθε-
θαλ κε απηέο λα ππαρζνχλ ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ εθ-
ηξνθήο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνήιζαλ απ’ απηά λα κελ θέξνπλ ελδείμεηο/ζήκα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7.  

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) 
ρξφλν. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 

2. Εκηποθή ζώων ή ποςλεπικών ή ισθύων    
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκε-
λσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ 
εθηξνθήο ησλ δψ-
σλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ ζχκ-
θσλα κε ηηο πξνδηαγεγξακ-
κέλεο απαηηήζεηο.  

 Τπαγσγή ησλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ ζηελ αξρή ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηή-
ξεζεο ησλ απαηηήζεσλ εθηξνθήο θαη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνήιζαλ απ’ 
απηά σο κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 ρεηηθή ελεκέξσζε, κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ ηεο πξνθεηκέλνπ ηα 
δψα/πνπιεξηθά/ηρζχεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνήιζαλ απ’ απηά λα δηαρσξηζηνχλ 
θαη λα δηαρεηξηζηνχλ σο κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ                       
AGRO 7.  

2 Αλίρλεπζε ΓΣΟ ζε δείγκα 
δσνηξνθψλ ζηε κνλάδα εθ-
ηξνθήο ζε πνζνζηφ 0,9% 
έσο 2% κεηά απφ δεηγκαην-
ιεςία ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίε-
ζεο ή ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 Γεηγκαηνιεςία, κε επζχλε ηεο κνλάδαο εθηξνθήο, ζηηο πνζφηεηεο δσνηξνθψλ πνπ 
πξφθεηηαη λα αλαισζνχλ ζην ζηηεξέζην ησλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ: 
α) θαη’ ειάρηζηνλ ελφο (1) δείγκαηνο ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη 
β) θαη’ ειάρηζηνλ ηξηψλ (3) δεηγκάησλ ζηηο ινηπέο κνλάδεο εθηξνθήο,  
εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο.  
Η επηινγή ησλ δεηγκάησλ βαζίδεηαη ζε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη νη αλαιχζεηο 
αλίρλεπζεο θαη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εγθεθξηκέλσλ ΓΣΟ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
εξγαζηήξηα δηαπηζηεπκέλα γηα ηηο αλαιχζεηο, κε επζχλε ηεο κνλάδαο εθηξνθήο. 

 Δμαζθάιηζε κε ρξήζεο ζην ζηηεξέζην ησλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ ηεο παξηίδαο 
δσνηξνθψλ ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε κε ζπκκφξθσζε. 

 Γηαρείξηζε παξαγφκελνπ γάιαθηνο θαη απγψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εθηξεθφκε-
λα κε ηελ ελ ιφγσ παξηίδα δσνηξνθψλ δψα/πνπιεξηθά, σο κε ζπκκνξθνχκελα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7, απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φζν ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηήξεζεο ησλ 
απαηηήζεσλ εθηξνθήο. 
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 ηελ πεξίπησζε εθ λένπ αλίρλεπζεο ΓΣΟ (κεηά απφ δεηγκαηνιεςία ηνπ Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο ή ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ) εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηη-
θνχ ηεο θαη ζε πνζνζηφ > 0,9%, ππαγσγή ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ 
ηρζχσλ ζηελ αξρή ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ εθηξνθήο 
θαη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνήιζαλ απ’ απηά σο κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 ρεηηθή ελεκέξσζε, κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ ηεο πξνθεηκέλνπ ηα 
δψα/πνπιεξηθά/ηρζχεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνήιζαλ απ’ απηά λα δηαρσξηζηνχλ 
θαη λα δηαρεηξηζηνχλ σο κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ                       
AGRO 7.  

 ηελ πεξίπησζε θαη εθ λένπ αλίρλεπζεο ΓΣΟ εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζην-
πνηεηηθνχ ηεο θαη ζε πνζνζηφ > 0,9%: 
α) νξηζηηθή αλάθιεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ 
νπνηνδήπνηε Φνξέα γηα  έλα (1) ρξφλν 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

3 Αλίρλεπζε ΓΣΟ ζε δείγκα 

δσνηξνθψλ (θπξάκαηνο) ζηε 
κνλάδα εθηξνθήο ζε πνζνζ-
ηφ > 2% κεηά απφ δεηγκαην-
ιεςία ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίε-
ζεο ή ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

 Τπαγσγή ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ ζηελ αξρή ηεο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ εθηξνθήο θαη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνήιζαλ απ’ απηά σο κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 ρεηηθή ελεκέξσζε, κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ ηεο πξνθεηκέλνπ ηα 
δψα/πνπιεξηθά/ηρζχεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνήιζαλ απ’ απηά λα δηαρσξηζηνχλ 
θαη λα δηαρεηξηζηνχλ σο κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ    
AGRO 7.  

 ηελ πεξίπησζε εθ λένπ αλίρλεπζεο ΓΣΟ εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηε-
ηηθνχ ηεο θαη ζε πνζνζηφ > 0,9%:  
α) νξηζηηθή αλάθιεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ 
νπνηνδήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ πνπ παξήρζεζαλ 
ρσξίο ηελ ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδε-
πηηθά ηνπο έγγξαθα. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

5 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
γάιαθηνο θαη απγψλ. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηή-
ξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο 
έγγξαθα. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. 

6 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ-εθξνψλ (ηζν-
δχγην δψ-
σλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ θαη 
πξντφλησλ). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ θαη πξντφλησλ πνπ 
πξνέξρνληαη απ’ απηά (γάια, απγά) κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδε-
πηηθά ηνπο έγγξαθα, ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην δψ-
σλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ θαη πξντφλησλ θαη ζηα νπνία δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε 
ηνπο κε ηα δψα/πνπιεξηθά/ηρζχεο θαη πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλειαζη-
κφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 
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 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-

ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

7 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:  
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

8 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία δψ-
σλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ θαη 
ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξ-
ρνληαη απ’ απηά (γάια/απγά) 
φπνπ ζηα θαζνξηζκέλα απφ 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ζπλν-
δεπηηθά έγγξαθα, δελ αλαγ-
ξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή έλδε-
ημε (π.ρ. δψα AGRO 7) πνπ 
δηαζθαιίδεη θαη ηεθκεξηψλεη 
ην ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπο. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-

ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 
 

3. Επεξεπγαζία, ζςζκεςαζία, εμποπία γάλακηορ 
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
γάιαθηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
δψα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε 
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο δσ-

νηξνθέο. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηή-
ξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο 
έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-

κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 
 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-

ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα 1 ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξθσζεο 
εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ αξρηθψλ πξν-
τφλησλ-εθξνψλ ηειηθψλ πξντ-
φλησλ (ηζνδχγην). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηειηθψλ πξντφλησλ κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην 
ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7, 
ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην πξντφλησλ θαη ζηα νπνία 
δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλεια-
ζηκφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με ηήξεζε ησλ πξνδηαγεγ-  Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
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ξακκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηζήκαλζε ησλ 
ηειηθψλ πξντφλησλ. 

βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

5 Δκπνξία/δηάζεζε ζηελ αγνξά 
πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 
θέξνπλ ελδείμεηο/ζήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνηχπνπ AGRO 7. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

6 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία γάιαθ-
ηνο φπνπ ζηα θαζνξηζκέλα 
απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, δελ 
αλαγξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή 
έλδεημε (π.ρ. γάια AGRO 7) 
πνπ δηαζθαιίδεη θαη ηεθκεξη-
ψλεη ην ζαθή δηαρσξηζκφ 
ηνπο. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 
 

4. θαγή ζώων/ποςλεπικών 
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
ζθάγησλ ή ηεκαρίσλ θξέαηνο 
δψσλ/πνπιεξηθψλ πνπ δελ 
εθηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξν-
πνπνηεκέλεο δσνηξνθέο. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηή-
ξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο 
έγγξαθα. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ-εθξνψλ (ηζν-
δχγην δψσλ/πνπιεξηθψλ). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά δψσλ/πνπιεξηθψλ κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην 
ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα, ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνη-
ρνχλ ζην ηζνδχγην δψσλ/πνπιεξηθψλ θαη ζηα νπνία δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε 
ηνπο κε ηα δψα/πνπιεξηθά απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλειαζηκφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. 

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία δψ-
σλ/πνπιεξηθψλ φπνπ ζηα 
θαζνξηζκέλα απφ ηελ εζληθή 
λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγ-
γξαθα, δελ αλαγξάθεηαη ε 
ππνρξεσηηθή έλδεημε (π.ρ. 
δψα AGRO 7) πνπ δηαζθαιίδεη 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 
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θαη ηεθκεξηψλεη ην ζαθή δηα-

ρσξηζκφ ηνπο. 

 
 

5. Σςποποίηζη/ζςζκεςαζία/εμποπία κπέαηορ 
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
θξέαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
δψα/πνπιεξηθά πνπ δελ εθ-
ηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξν-
πνπνηεκέλεο δσνηξνθέο. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηή-
ξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο 
έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο, γηα δηάξθεηα 2 κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ αξρηθψλ 
πξντφλησλ-εθξνψλ ηειηθψλ 
πξντφλησλ (ηζνδχγην). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηειηθψλ πξντφλησλ κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην 
ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7, 
ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην πξντφλησλ θαη ζηα νπνία 
δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλεια-
ζηκφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με ηήξεζε ησλ πξνδηαγεγ-
ξακκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηζήκαλζε 
ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

5 Δκπνξία/δηάζεζε ζηελ αγνξά 
πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 
θέξνπλ ελδείμεηο/ζήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

6 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία θξέα-
ηνο φπνπ ζηα θαζνξηζκέλα 
απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, δελ 
αλαγξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή 
έλδεημε (π.ρ. θξέαο AGRO 7) 
πνπ δηαζθαιίδεη θαη ηεθκεξη-
ψλεη ην ζαθή δηαρσξηζκφ 
ηνπο. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 
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6. Σςποποίηζη/ζςζκεςαζία/εμποπία αςγών 
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
απγψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ 
θνηφπνπια πνπ δελ εθηξέ-
θνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπν-
ηεκέλεο δσνηξνθέο. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηήξε-
ζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγ-
γξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ αξρηθψλ 
πξντφλησλ-εθξνψλ ηειηθψλ 
πξντφλησλ (ηζνδχγην). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηειηθψλ πξντφλησλ κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην 
ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7, 
ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην πξντφλησλ θαη ζηα νπνία 
δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλειαζη-
κφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. 

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 

 β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με ηήξεζε ησλ πξνδηαγεγ-
ξακκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηζήκαλζε 
ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  
 

5 Δκπνξία/δηάζεζε ζηελ αγνξά 
πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 
θέξνπλ ελδείμεηο/ζήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξ-
θσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

6 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία απγψλ 
φπνπ ζηα θαζνξηζκέλα απφ 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ζπλν-
δεπηηθά έγγξαθα, δελ αλαγ-
ξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή έλδε-
ημε (π.ρ. απγά AGRO 7) πνπ 
δηαζθαιίδεη θαη ηεθκεξηψλεη 
ην ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπο. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 
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7. Σςποποίηζη/ζςζκεςαζία/εμποπία ισθύων 
 

α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
ςαξηψλ πνπ δελ εθηξέθνληαη 
κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 
δσνηξνθέο. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηή-
ξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο 
έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. 

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ αξρηθψλ πξν-
τφλησλ-εθξνψλ ηειηθψλ πξντ-
φλησλ (ηζνδχγην). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηειηθψλ πξντφλησλ κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην 
ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην         
ΑGRO 7, ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην πξντφλησλ θαη 
ζηα νπνία δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ 
(ηρλειαζηκφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. 

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 

β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με ηήξεζε ησλ πξνδηαγεγ-
ξακκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηζήκαλζε ησλ 
ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

 

5 Δκπνξία/δηάζεζε ζηελ αγνξά 
πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 
θέξνπλ ελδείμεηο/ζήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνηχπνπ AGRO 7. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνην-
δήπνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

6 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία ηρζχσλ 
φπνπ ζηα θαζνξηζκέλα απφ 
ηελ εζληθή λνκνζεζία ζπλν-
δεπηηθά έγγξαθα, δελ αλαγ-
ξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή έλδε-
ημε (π.ρ. ςάξηα AGRO 7) πνπ 
δηαζθαιίδεη θαη ηεθκεξηψλεη 
ην ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπο. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 
 
 
 
 

8. ημεία πώληζηρ κπέαηορ 
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α/α Πεπιγπαθή Ιύπιαρ Λη 
ςμμόπθωζηρ 

Ενέπγειερ 

1 Με ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο 
θξέαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
δψα/πνπιεξηθά πνπ δελ εθ-
ηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξν-
πνπνηεκέλεο δσνηξνθέο. 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ ρσξίο ηελ ηή-
ξεζε ηρλειαζηκφηεηαο, κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο 
έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7. 

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

2 Γηαπίζησζε πνζνηηθψλ δηα-
θνξψλ εηζξνψλ αξρηθψλ πξν-
τφλησλ-εθξνψλ ηειηθψλ πξντ-
φλησλ (ηζνδχγην). 

 Δμαζθάιηζε κε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηειηθψλ πξντφλησλ κε έλδεημε ζρεηηθή κε ην 
ΑGRO 7 ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπο έγγξαθα θαη κε επηζήκαλζε ζρεηηθή κε ην ΑGRO 7, 
ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζην ηζνδχγην πξντφλησλ θαη ζηα νπνία 
δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα πξντφληα απ’ ηα νπνία πξνήιζαλ (ηρλεια-
ζηκφηεηα).  

 Πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο κε ζπκ-
κφξθσζεο, γηα δηάξθεηα δχν (2) κελψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν άξζεο ηεο. 

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. 

3 Με ηήξεζε αξρείνπ εηζξνψλ 
θαη εθξνψλ. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-
ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

4 Με ηήξεζε ησλ πξνδηαγεγ-
ξακκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηζήκαλζε ησλ 
ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  
 

5 Δκπνξία/δηάζεζε ζηελ αγνξά 
πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 
θέξνπλ ελδείμεηο/ζήκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνηχπνπ AGRO 7. 

 Αιιαγή ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ είηε απηά έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά είηε 
βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

 Οξηζηηθή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ θαη αδπλακία επαλαπηζηνπνίεζεο απφ νπνηνδή-
πνηε Φνξέα γηα έλα (1) ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκ-
κφξθσζεο εληφο ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ.  

 Γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζρχ-
ζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

6 Γηαθίλεζε θαη εκπνξία θξέα-
ηνο φπνπ ζηα θαζνξηζκέλα 
απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, δελ 
αλαγξάθεηαη ε ππνρξεσηηθή 

έλδεημε (π.ρ. θξέαο AGRO 7) 
πνπ δηαζθαιίδεη θαη ηεθκεξη-
ψλεη ην ζαθή δηαρσξηζκφ 
ηνπο. 

 Άξζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (1 κήλαο).  
 ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ άξζε 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο:   
α) πξνζσξηλή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα δηάξθεηα ελφο (1) κήλα 
β) γλσζηνπνίεζε επξήκαηνο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα δηαθνπή θαηαβνιήο εληζ-

ρχζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληάζζεηαη ζε πξφγξακκα εληζρχζεσλ 
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7). 

 


