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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Εγκεκριμένες εισροές για τη βιολογική παραγωγή 

 
(Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα του ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά 

με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική 

παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση 

και τον έλεγχο των προϊόντων. ) 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Λιπάσματα, βελτιωτικά του εδάφους και θρεπτικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

βιολογική παραγωγή 

Κοπριά αγροκτήματος. Προϊόν που αποτελείται από μείγμα περιττωμάτων ζώων και φυτικής ύλης (στρωμνή ζώων). Η 

προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται. 

Αποξηραμένη κοπριά και αφυδατωμένη κοπριά πουλερικών. Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή 

απαγορεύεται. 

Κομποστοποιημένα ζωικά περιττώματα, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών, καθώς 

και της κοπριάς αγροτικών ζώων. Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται. 

Υγρά απεκκρίματα ζώων. Χρήση μετά από ελεγχόμενη ζύμωση ή/και κατάλληλη αραίωση. Η προέλευση από 

εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται. 

Οικιακά απορρίμματα που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση. 

Τύρφη: Χρήση που περιορίζεται στη φυτοκομία (κηπευτικά, ανθοκομία, δενδροκομία, φυτώρια). Απόβλητα 

καλλιέργειας μανιταριών. 

Περιττώματα σκωλήκων (κομπόστα γαιωσκωλήκων) και εντόμων. 

Μείγματα φυτικών υλών που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση. 

Τα κατωτέρω προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης: αιματάλευρο (ξηρό αίμα), άλευρο οπλών, άλευρο 

κεράτων, οστεάλευρο ή αποζελατινοποιημένο οστεάλευρο, ιχθυάλευρο, κρεατάλευρο, φτερά, μαλλιά και άλευρο 

«chiquette», μαλλί, γούνα, τρίχωμα, γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής προέλευσης για λιπάσματα π.χ. ελαιούχοι σπόροι, μεμβράνες κακάο, ριζίδια 

βύνης. 

Φύκια και προϊόντα φυκιών. 

Πριονίδια και θρύμματα ξύλου (Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση). 

Κομποστοποιημένοι φλοιοί δένδρων (Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση). 

Τέφρα ξύλου (Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση). 
Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά αλεσμένα (Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg). 

Φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο (Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg) Χρήση περιορισμένη στα 

αλκαλικά εδάφη (ph> 7,5). 

Σκωρίες αποφωσφατώσεως. 

Ακατέργαστα άλατα καλίου ή καϊνίτης. 
Θειικό κάλιο το οποίο περιέχει ενδεχομένως άλας μαγνησίου. 

Βινάσση και εκχυλίσματα βινάσσης. Εξαιρούνται οι αμμωνιακές βινάσσες. 

Ανθρακικό ασβέστιο (κρητίδα, μάργα, αλεσμένος ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της Βρετάνης, φωσφορικός ασβεστόλιθος 

κλπ). Μόνο φυσικής προέλευσης. 

Ανθρακικό μαγνήσιο και ασβέστιο. Μόνο φυσικής προέλευσης π.χ. μαγνησίτης, αλεσμένο μαγνήσιο, ασβεστόλιθος. 

Θειικό μαγνήσιο (κισερίτης). Μόνο φυσικής προέλευσης. 

Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου Θεραπεία φυλλώματος μηλιών μετά τον εντοπισμό έλλειψης ασβεστίου. 

Θειικό ασβέστιο (γύψος). Μόνο φυσικής προέλευσης. 

Βιομηχανική άσβεστος για παραγωγή ζάχαρης. Υποπροϊόν παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα. 

Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή ζάχαρης. 

Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή αλατιού σε κενό. 

Στοιχειακό θείο. 
Ιχνοστοιχεία. 

Χλωριούχο νάτριο αποκλειστικά από ορυκτά άλατα. 

Σκόνη πετρωμάτων και άργιλοι. 
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Παρασιτοκτόνα — προϊόντα φυτοπροστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική παραγωγή 

Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την Azadirachta indica (δένδρο Neem) Εντομοκτόνο 

Κηρός μελισσών Παράγοντας 

κλαδέματος Ζελατίνη 

Εντομοκτόνο 

Υδρολυόμενες πρωτεΐνες Προσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε συνδυασμό με άλλα 

κατάλληλα προϊόντα αυτού του καταλόγου 
Λεκιθίνη Μυκητοκτόνο 

Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου του κυμινοειδούς) 

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της βλάστησης 

Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το Chrysanthemum cinerariaefolium 

Εντομοκτόνο Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia amara Εντομοκτόνο, απωθητικός παράγων 

(εντομοαπωθητικό) Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et 

Terphrosia spp Εντομοκτόνο 

 

Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών 

Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και μύκητες) 

Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς 

Spinosad Εντομοκτόνο Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από βασικά 

παράσιτα και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής. 

 

Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε 

εξατμιστήρες Όξινο φωσφορικό αμμώνιο Μόνο σε παγίδες 

Φερομόνες Προσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε παγίδες και εξατμιστήρες 

Πυρεθρινοειδή (μόνο δ-μεθρίνη και λ-κυαλοθρίνη) Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους 

προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο κατά των Batrocera olea και Ceratitis capitata Wied. 

 

Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών 

Φωσφορικός σίδηρος (ορθοφωσφορικός σίδηρος (III)), Μαλακιοκτόνο 

 

Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας 

Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου θεϊκού χαλκού (τριβασικός), 

οξειδίου του χαλκού, οκτανικού χαλκού, Μυκητοκτόνο μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο (μπορεί να 

το βάλει και όλο μαζί σε ένα έτος την 5ετία δηλαδή ως 30 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο αλλά τα 

επόμενα/ προηγούμενα έτη καθόλου. 

Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό σαπούνι) Εντομοκτόνο 

Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης) Επιβραδυντικό της 

ωρίμανσης 

Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο) Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, 

ακαρεοκτόνο Παραφινέλαιο Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο 
Ορυκτέλαια Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο Μόνο σε αμπέλια, ελαιόδενδρα 

Υπερμαγγανικό κάλιο Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε ελαιόδενδρα και 

αμπέλια Άμμος χαλαζία Εντομοαπωθητικό 

Θείο Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό 

 

Άλλες ουσίες 

Υδροξείδιο του ασβεστίου 

Μυκητοκτόνο Όξινο 

ανθρακικό κάλιο 

Μυκητοκτόνο 
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Παρασιτοκτόνα — προϊόντα φυτοπροστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική παραγωγή 

Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την Azadirachta indica (δένδρο Neem) Εντομοκτόνο 

Κηρός μελισσών Παράγοντας 

κλαδέματος Ζελατίνη 

Εντομοκτόνο 

Υδρολυόμενες πρωτεΐνες Προσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε συνδυασμό με άλλα 

κατάλληλα προϊόντα αυτού του καταλόγου 
Λεκιθίνη Μυκητοκτόνο 

Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου του κυμινοειδούς) 

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της βλάστησης 

Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το Chrysanthemum cinerariaefolium 

Εντομοκτόνο Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia amara Εντομοκτόνο, απωθητικός παράγων 

(εντομοαπωθητικό) Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et 

Terphrosia spp Εντομοκτόνο 

 

Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών 

Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και μύκητες) 

Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς 

Spinosad Εντομοκτόνο Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από βασικά 

παράσιτα και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής. 

 

Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε 

εξατμιστήρες Όξινο φωσφορικό αμμώνιο Μόνο σε παγίδες 

Φερομόνες Προσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε παγίδες και εξατμιστήρες 

Πυρεθρινοειδή (μόνο δ-μεθρίνη και λ-κυαλοθρίνη) Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους 

προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο κατά των Batrocera olea και Ceratitis capitata Wied. 

 

Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών 

Φωσφορικός σίδηρος (ορθοφωσφορικός σίδηρος (III)), Μαλακιοκτόνο 

 

Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας 

Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου θεϊκού χαλκού (τριβασικός), 

οξειδίου του χαλκού, οκτανικού χαλκού, Μυκητοκτόνο μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο (μπορεί να 

το βάλει και όλο μαζί σε ένα έτος την 5ετία δηλαδή ως 30 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο αλλά τα 

επόμενα/ προηγούμενα έτη καθόλου. 

Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό σαπούνι) Εντομοκτόνο 

Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης) Επιβραδυντικό της 

ωρίμανσης 

Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο) Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, 

ακαρεοκτόνο Παραφινέλαιο Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο 
Ορυκτέλαια Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο Μόνο σε αμπέλια, ελαιόδενδρα 

Υπερμαγγανικό κάλιο Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε ελαιόδενδρα και 

αμπέλια Άμμος χαλαζία Εντομοαπωθητικό 

Θείο Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό 

 

Άλλες ουσίες 

Υδροξείδιο του ασβεστίου 

Μυκητοκτόνο Όξινο 

ανθρακικό κάλιο 

Μυκητοκτόνο 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

 
Α. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1.1. Σιτηρά, σπόροι, προϊόντα και υποπροϊόντα τους 

(Βρώμη ως σπόροι, νιφάδες, ψιλά πίτυρα, φλοιοί και πίτυρα, Κριθή ως σπόροι, πρωτεΐνες και ψιλά πίτυρα, Ρύζι ως 

πλακούντες έκθλιψης φύτρων, Κεχρί ως σπόροι, Σίκαλη ως σπόροι και ψιλά πίτυρα, Σόργο ως σπόροι, Σίτος ως 

σπόροι, ψιλά πίτυρα, πίτυρα, κτηνοτροφική γλουτένη, γλουτένη και φύτρα, Σίτος σπέλτα ως σπόροι, Τριτικάλε ως 

σπόροι, Αραβόσιτος ως σπόροι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα, πλακούντες έκθλιψης φύτρων και γλουτένη, Ριζίδια βύνης, 

Σπόροι ζυθοποιίας. 

1.2. Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους 

(Κραμβόσπορος ως σπόροι, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί, Σπέρματα σόγιας ως σπέρματαψημένα, πλακούντες 

έκθλιψης και φλοιοί, Ηλιανθόσποροι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης, Βαμβάκι ως σπόροι και πλακούντες 

έκθλιψης, Λιναρόσπορος ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης, Σπόροι σισαμιού ως πλακούντες έκθλιψης, Πλακούντες 

έκθλιψης ελαϊδος, Κολοκυθόσπορος ως πλακούντες έκθλιψης, Ελιές, ελαιάλευρο ,Φυτικά έλαια (από φυσική 

εκχύλιση) 
1.3. Σπέρματα ψυχανθών, προϊόντα και υποπροϊόντα τους 

(Ρεβίθια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·, Ρόβη ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Λάθυρος ως σπόροι που έχουν 

υποστεί θερμική κατεργασία, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Μπιζέλια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Κουκιά ως 

σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Κύαμοι ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Βίκος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, 

Λούπινα ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα) 

1.4. Κόνδυλοι, ρίζες, προϊόντα και υποπροϊόντα τους 

(Πούλπα ζαχαρότευτλων, Γεώμηλα, Γλυκοπατάτα ως κόνδυλοι, Πούλπα γεωμήλων (υποπροϊόν της εκχυλίσεως του 

αμύλου γεωμήλων), Άμυλο γεωμήλων, Πρωτεΐνη γεωμήλων, Μανιόκα) 

1.5. Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα τους 

( Χαρούπια, Λοβοί χαρουπιών και τα άλευρά τους, Κολοκύθες, Πούλπα εσπεριδοειδών, Μήλα, κυδώνια, αχλάδια, 

ροδάκινα, σύκα, σταφύλια και οι πολτοί τους, Κάστανα, Πλακούντες έκθλιψης καρυδιών, Πλακούντες έκθλιψης 

φουντουκιών, Μεμβράνες και πλακούντες κακάου, Βελανίδια.) 
1.6. Χονδροαλεσμένες ζωοτροφές και ινώδη υπολείμματα 

(Μηδική, Μηδικάλευρο, Τριφύλλι, Τριφυλλάλευρο, Χλόη (που λαμβάνεται από κτηνοτροφικά φυτά), Άλευρο χλόης, 

Σανός, Ενσιρωμένη ζωοτροφή, Άχυρο σιτηρών, Βολβοί λαχανικών για ζωοτροφή) 

1.7. Άλλα φυτά, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους 

(Μελάσες, Άλευρο φυκιών (που λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκιών και έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί 

η περιεκτικότητά του σε ιώδιο), Σκόνες και εκχυλίσματα φυτών, Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών (παρεχόμενα 

αποκλειστικά σε νεαρά ζώα), Μπαχαρικά, Βότανα.  

 

Β. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

2.1. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

(Νωπό γάλα, Γάλα σε σκόνη, Αποκορυφωμένο γάλα, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, Βουτυρόγαλα, βουτυρόγαλα σε 

σκόνη, Ορός γάλακτος, ορός γάλακτος σκόνη, ορός γάλακτος σε σκόνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρο, 

πρωτεΐνη ορού γάλακτος σε σκόνη (που εξάγεται με φυσική επεξεργασία), Σκόνη καζεΐνης, Σκόνη λακτόζης, 

Τυρόπηγμα και ξινόγαλα) 

2.2. Ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα τους 

Με τους ακόλουθους περιορισμούς: Προϊόντα που προέρχονται μόνο από την αειφόρο αλιεία και που 

χρησιμοποιούνται μόνο για είδη άλλα εκτός από τα φυτοφάγα, Ψάρια, Ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο 

Αυτολυτικά προϊόντα ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών, Αυτολυτικά, υδρολυτικά και πρωτεολυτικά προϊόντα που 

λαμβάνονται με δράση ενζύμων, σε διαλυτή ή μη μορφή, αποκλειστικά για νεαρά ζώα, Ιχθυάλευρο 
2.3. Αυγά και προϊόντα αυγών 

Αυγά και προϊόντα αυγών για τη διατροφή πουλερικών, κατά προτίμηση προερχόμενα από την ίδια εκμετάλλευση 

 
Γ.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

 

1.1.1. Βιταμίνες: 

— Οι βιταμίνες που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες συνυπάρχουν εκ φύσεως στις ζωοτροφές. 

— Οι συνθετικές βιταμίνες ίδιες με τις φυσικές για τα μονογαστρικά ζώα. 

               - Συνθετικές βιταμίνες Α, D, και Ε, πανομοιότυπες με τις φυσικές βιταμίνες για μηρυκαστικά με προηγούμενη 

 έγκριση των κρατών μελών, βάσει της αξιολόγησης της δυνατότητας των μηρυκαστικών βιολογικής εκτροφής 

 να λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες των εν λόγω βιταμινών μέσα από το σιτηρέσιό τους. 
1.1.2. Ιχνοστοιχεία: 
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E1 Σίδηρος 

ανθρακικός σίδηρος (II) 

θειικός σίδηρος (II) μονοένυδρος ή/και επταένυδρος 

τριοξείδιο του σιδήρου (III) 
E2 ιώδιο: 

ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο 

ιωδικό ασβέστιο, εξαένυδρο 

ιωδιούχο νάτριο 

E3 Κοβάλτιο 

θειικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο ή/και επταένυδρο 

βασικό ανθρακικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο 
E4 Χαλκός 

οξείδιο του χαλκού (II) 

βασικός ανθρακικός χαλκός (II), μονοένυδρος 

θειικός χαλκός (II), πενταένυδρος 
E5 Μαγγάνιο 

ανθρακικό μαγγάνιο (II) 

οξείδιο και τριοξείδιο του μαγγανίου 

θειικό μαγγάνιο (II), μονοένυδρο ή/και τετραένυδρο 

E6 Ψευδάργυρος 

ανθρακικός ψευδάργυρος 

οξείδιο του ψευδαργύρου 

θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος ή/και επταένυδρος 

E7 Μολυβδαίνιο 

μολυβδαινικό αμμώνιο, μολυβδαινικό νάτριο 

E8 Σελήνιο 

σεληνικό νάτριο 

σεληνιώδες νάτριο. 

1.2. Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 

Ένζυμα και μικροοργανισμοί 

1.3. Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες 

1.3.1. Συντηρητικά 

Σορβικό οξύ 

Μυρμηκικό οξύ (*) 

Οξικό οξύ (*) 

Γαλακτικό οξύ (*) 

Προπιονικό οξύ (*) 
Κιτρικό οξύ 

(*) Μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση. 

1.3.2. Αντιοξειδωτικές ουσίες 

— Εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης πλούσια σε τοκοφερόλη που χρησιμοποιούνται και ως αντιοξειδωτικά 

1.3.3. Συνδετικά και αντισυσσωματωτικά μέσα 

Στεατικό ασβέστιο φυσικής προέλευσης 

Διοξείδιο του πυριτίου 

Γη διατόμων 

Μπεντονίτης — μοντμοριλονίτης 

Καολινιτική άργιλος 

Φυσικά μείγματα στεατίτη και χλωρίτη 

Βερμικουλίτης: 

Σεπιόλιθος 

Περλίτης 
1.3.4. Πρόσθετες ύλες ενσιρωμένων ζωοτροφών 

Τα ένζυμα, οι ζύμες και τα βακτηρίδια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ενσιρωμένων ζωοτροφών 

Επιτρέπεται η χρήση γαλακτικού, μυρμηκικού, προπιονικού και οξικού οξέος στην παραγωγή ενσιρωμένων 

ζωοτροφών μόνον   όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.
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2. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

Οι απαριθμούμενες ουσίες πρέπει να έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

για ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές (1). 

Ζυμομύκητες: 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Saccharomyces 

carlsbergiensis 
3. ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

 

— θαλάσσιο άλας 

— αδρομερές ορυκτό αλάτι 

— ορός γάλακτος 

— ζάχαρη 

— πούλπα ζαχαροτεύτλων, 

— αλεύρι σιτηρών, 

— μελάσες 

 

Δ.  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής 

— Σαπούνι καλίου και νατρίου 

— Νερό και ατμός 

— Γάλα ασβέστου 

— Άσβεστος 
— Καυστική άσβεστος 

— Υποχλωριώδες νάτριο (π.χ. χλωρίνη) 

— Καυστική σόδα 

— Καυστική ποτάσα 

— Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

— Αιθέρια έλαια φυτών 
— Κιτρικό, υπεροξικό, μυρμηκικό, γαλακτικό, οξαλικό και οξικό οξύ 

— Οινόπνευμα 

— Νιτρικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων) 

— Φωσφορικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων) 

— Φορμαλδεΰδη 

— Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης των θηλών και των συσκευών Αμέλγματος 

-            Ανθρακικό νάτριο
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______ ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  

 
Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

3   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 
Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 ΝΑΙ ΟΧI ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ 

1. Τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα; □ □  

1.1  Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης ; 

 

□ □  

1.2  Αντίγραφο ένταξης πράξης ; 

 

□ □  

1.3  Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής; □ □  

1.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών; 

 

□ □  

1.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; □ □  

1.5 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών - παραστατικών αγοράς  
φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων; 

 

□ □  

1.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; 

 

□ □  

1.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης; 

 

□ □  

1.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; 
 

□ □  

1.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση  και 
ποσότητα αυτής; 

 

□ □ □ 

1.8 Υπάρχει Σύμβαση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων; 

 

□ □  
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1.9  Υπάρχει Σύμβουλος στην εκμετάλλευση; □ □  

1.9.1  Υπάρχει αντίγραφο ενεργής σύμβασης; □ □  

2. Χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ); □ □ □ 

3. Χρήση σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού που έχει παραχθεί με βιολογική  
μέθοδο; 

□ □ □ 

4. Χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων; □ □ □ 

5. Ανακυκλώνονται απόβλητα και υποπροϊόντα της 
φυτ/ζωικής   δραστηριότητας στην ίδια την εκμετάλλευση; 

□ □ □ 

6. Γειτνιάζουν τα αγροτεμάχια με εκτάσεις που τηρούν τις απαιτήσεις 
του Καν.(ΕΚ) 834/2007; 

□ □ □ 

Ανέβασμα Φωτογραφίας: 

Περιγραφή παράβασης: 

Λεπτομέρειες: α/α, ημερομηνία, κλπ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ …………………………………………………………………………………………….. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ……………………………………………………………………………………………… 

 
  

ΕΛΕΓΚΤΗΣ(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του, 
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση 
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
 
 
Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή 

   

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

1.  

2.  
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______ ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  

 
Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

 

 

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ 

1.Τηρείται φάκελος δικαιούχου; □ □  

1.1 Υπάρχει αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης  στήριξης; □ □  

1.2 Υπάρχει Απόφαση ένταξης πράξης; □ □  

1.3 Υπάρχει Σύμβαση με  Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

(ΟΕ&Π) 

□ □  

1.4 Υπάρχουν οι ετήσιες αιτήσεις πληρωμής; □ □  

1.5 Υπάρχει άδεια κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ή προέγκριση αυτής; □ □  

1.6  Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για αιγοπρόβατα (καταγραφής); 
 

□ □ □ 

1.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; □ □ □ 

1.7 Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για Βοοειδή (καταγραφής); 

 

□ □ □ 

1.7.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; □ □ □ 

1.8 Υπάρχει μητρώο φαρμακευτικής αγωγής; 

 

□ □  

1.8.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; □ □  

1.9 Υπάρχει Μητρώο Εισροών Εκροών; 

 

 

□ □  

1.9.1 Είναι ορθά ενημερωμένο □ □  

1.10 Υπάρχει Μητρώο Εργασιών; 

 
 

□ □  

1.10.1 Είναι ορθά ενημερωμένο □ □  

1.11 Υπάρχουν τα παραστατικά ΚΦΑΣ για: 

 

□ □ □ 

1.11.1 Πραγματοποίησης τυχόν εργαστηριακών αναλύσεων; 

 

□ □ □ 
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1.11.2 Αμοιβής φορέα πιστοποίησης; □ □ □ 

1.12  Καταγράφονται ορθά οι ζωοτροφές στα σχετικά   μητρώα; 

 

□ □ □ 

1.12.1 Χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές με 

καταγραφή σε σχετικό αρχείο; 

 

□ □ □ 

1.12.2 Τηρούνται χωριστά φαρμακούχες/ μη φαρμακούχες ζωοτροφές; □ □ □ 

1.13 Υπάρχει νόμιμη σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο; 
 

□ □ □ 

1.13.1 Είναι ο δικαιούχος γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ; □ □ □ 

2. Συνυπάρχουν εντός της ίδιας εκμετάλλευσης και ζώα  με συμβατικό τρόπο; 

 

□ □ □ 

2.1 Αν ναι ανήκουν σε άλλο είδος; 

 

□ □ □ 

2.2 Υπάρχουν διακριτοί χώροι/ μητρώα/ αποθήκες; □ □ □ 

3. Τηρούνται οι απαιτήσεις για τους χώρους στέγασης/ διαβίωσης/ κίνησης των ζώων; □ □ □ 

Ανέβασμα Φωτογραφίας:  

  Περιγραφή παράβασης: 

  Λεπτομέρειες: α/α, ημερομηνία, κλπ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ …………………………………………………………………………………………….. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ……………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του, 
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση 
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
 
Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή 

    

    

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 

1. 

 

 

2. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΑΘΟΥΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ 

20104 Ψευδής δήλωση Ο γεωργός δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει υποβάλλει ακριβή πραγματικά στοιχεία ή ότι δε συντρέχει υπαιτιότητα στο 

πρόσωπό του (ή στο πρόσωπο άλλου εξουσιοδοτημένου ή εκπροσώπου αυτού) κ.λπ. 

20106 Άρνηση ελέγχου από το γεωργό Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του αρνείται τον έλεγχο οποιουδήποτε στοιχείου της εκμετάλλευσής του. 

20118 Απειλή ή χρήση βίας Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του απειλούν ή /και κάνουν χρήση βίας κατά των ελεγκτών κατά τον επιτόπιο έλεγχο. 

20120 Μη προσέλευση γεωργού στον έλεγχο μετά από προειδοποίηση. Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του δε προσήλθε στον επιτόπιο έλεγχο μετά από προειδοποίηση, αδικαιολόγητα. 

20124 Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης. Ο γεωργός δήλωσε αδυναμία ή δεν ήταν σε θέση να υποδείξει κανένα από τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησής του, για τα 

οποία αιτείται ενίσχυση. 

20134 Παρεμπόδιση διεξαγωγής ελέγχου από το γεωργό Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του παρεμποδίζει ή δε διευκολύνει τους ελεγκτές ως προς τη μετάβαση και τη διενέργεια 

ελέγχου-επιθεώρησης στο σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, των σταυλικών εγκαταστάσεων και/ ή των βοηθητικών 

χώρων της εκμετάλλευσής του, ή δεν επιδεικνύει επικαιροποιημένα μητρώα ή αρχεία και παραστατικά ή 
έγγραφα της εκμετάλλευσής του κ.λπ. 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

20102 Μη επιλέξιμη έκταση. Ολόκληρη η έκταση ή τμήματα στο εσωτερικό αγροτεμαχίων είναι μη καλλιεργήσιμα (συστάδες δένδρων, κτίσματα, 

βράχοι ή βραχώδεις εκτάσεις κ.λπ.) 

20107 Δεν έχουν γίνει σωστές καλλιεργητικές φροντίδες Καλλιέργεια η οποία, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναπτυχθεί σωστά επειδή δεν έχουν γίνει σωστές 

καλλιεργητικές φροντίδες. 

20108 Ανύπαρκτο αγροτεμάχιο μετά από επιτόπιο έλεγχο. Ο γεωργός αδυνατεί να υποδείξει το αγροτεμάχιο κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή δηλώνει ότι δεν υπάρχει. 

20112 Μικρότερη πυκνότητα από την απαιτούμενη. Κατά τον έλεγχο του αγροτεμαχίου διαπιστώθηκε μικρότερη πυκνότητα δενδρώνα / φυτών βάμβακος από την 

απαιτούμενη για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. 

20123 Δικαιολογημένη διαφορά δηλωθείσας-ευρεθείσας 

επιλέξιμης έκτασης. 

Επιλέξιμη έκταση (μέρος ή όλον της δηλωθείσας) που δε διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο, εξαιτίας παραγόντων που 

δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αλλά ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του γεωργού (βλέπε Εγκύκλιο 

Ελέγχων-Κυρώσεων). Η προκύπτουσα διαφορά επιλέξιμης έκτασης δεν προσμετράτε στο υπολογισμό των κυρώσεων, αλλά 

ούτε καταβάλλεται ενίσχυση γι’αυτήν. 

20125 Αδύνατη πρόσβαση λόγω επικρατουσών συνθηκών. Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο για επιτόπιο έλεγχο, εξαιτίας επικρατουσών συνθηκών. 

20137 Το αγροτεμάχιο δεν εντοπίζεται στη ψηφιοποιημένη θέση στην 

ΕΑΕ 

Το αγροτεμάχιο δεν εντοπίζεται στη ψηφιοποιημένη θέση στην ΕΑΕ 

20147 Μη άσκηση ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, δηλαδή δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (πχ καθαρισμός υποορόφου κλπ). 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 
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20119 Αδυναμία συγκέντρωσης κοπαδιού/αγέλης Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός δε συγκέντρωσε ή δε συγκράτησε τα ζώα. 

20114 Δεν υπάρχει ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε ενημερωμένο μητρώο της εκμετάλλευσης, λοιπά έγγραφα της εκμετάλλευσης, 

κλπ. 

20125 Αδύνατη πρόσβαση λόγω επικρατουσών συνθηκών. Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο σταύλο για επιτόπιο έλεγχο, εξαιτίας επικρατουσών συνθηκών. 

20136 Τα ζώα υπεδείχθησαν από τον γεωργό σε διαφορετική θέση 

από το δηλωμένο σταύλο. 

Ενώ ο γεωργός είχε ενημερωθεί ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει τα ζώα του συγκεκριμένου είδους στη σταυλική 

εγκατάσταση που δηλώνει στην ΑΕΕ, τα συγκέντρωσε και τα υπέδειξε στους ελεγκτές σε άλλο σημείο. 

20145 Ανύπαρκτη σταυλική εγκατάσταση κωδικός επιτόπιου για 

Αιγοπρόβατα 

Κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκε σταυλική εγατάσταση 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΡΗΣΤΗ 

21004 Παραγωγή προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνετε ότι έχουμε παραγωγή προϊόντων για 

ενεργειακούς σκοπούς 

21036 Μη τήρηση δεσμεύσεων ως γραμμή βάσης Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις γραμμής βάσης όπως περιγράφεται στην παρούσα. 

21901 Υδροπονική καλλιέργεια Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνετε ότι πρόκειται για υδροπονκή καλλιέργεια 

    21902 Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα Μέτρα 10 και 11 περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά κεφάλαια 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ) 

21011 Μη επιλέξιμο ζωικό είδος Κατά τον έλεγχο στην ίδια σταυλική εγκατάσταση μαζί με το ζωικό είδος βιολογικής εκτροφής υπάρχει και ζωικό είδος μη 

βιολογικής εκτροφής 

21038 Μη τήρηση φακέλου Μη επίδειξη φακέλου από τον παραγωγό κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου 

21039 Μη πληρότητα φακέλου Ελλιπή συμπλήρωση του φακέλου από τον παραγωγό 

21903 Μη ύπαρξη μητρώων εργασιών ή/και εισροών ή/και εκροών Αποτελεί γραμμή βάσης 

21041 Χρήση ΓΤΟ Διαπιστώνεται η χρήση ΓΤΟ από τα σχετικά τιμολόγια πολλαπλασιαστικού υλικού 

21042 Χρήση σπόρου ή πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν έχει 

παραχθεί με βιολογική μέθοδο 

Διαπιστώνεται η προέλευση του σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού (τιμολόγια/ άδεια παρέκκλισης) 

21043 Χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 
Διαπιστώνεται η χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών 

21044 Μη τήρηση διαφορετικών μητρώων και αποθηκών Διαπιστώνεται η μη τήρηση διαφορετικών μητρώων για συμβατικά/ βιολογικά/ προσαρμογής και διακριτών αποθηκών 

21050 Μη τήρηση των απαιτήσεων για τους χώρους 

ελεύθερης κίνησης και στέγασης των ζώων 
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης κι ευζωίας των ζώων 

21052 Μη χρήση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα φαρμακευτικά σκευάσματα 
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21053 Μη τήρηση περιόδου αναμονής μετά τη χρήση 

φαρμακευτικών σκευασμάτων 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι χρόνοι αναμονής των φαρμακευτικών σκευασμάτων (τα ζώα 

οδηγούνται για σφαγή πιο νωρίς από ότι θα έπρεπε ή το γάλα δίνεται για κατανάλωση πριν το προβλεπόμενο διάστημα) 

21054 Μη ορθή αποθήκευση των φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν αποθηκεύονται όπως προβλέπεται τα φαρμακευτικά σκευάσματα 
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