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2. -Επιχείρηση
   -Ομάδα επιχειρήσεων – βλέπε σημείο 9

Παραγωγή
Παρασκευή
Διανομη / 
Διάθεση στην 
αγορά
Αποθήκευση
Εισαγωγή
Εξαγωγή

3. Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης ή της ομάδας 
επιχειρήσεων: ΠΟΥΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13, Τ.Κ 
:40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΑ

4. Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της αρχής 
ελέγχου ή του φορέα ελέγχου της επιχείρησης ή της ομάδας επιχειρήσεων και 
κωδικός αριθμός στην περίπτωση αρχής ελέγχου ή φορέα ελέγχου:                                                                                                           
Q-check IKE, Ερυθρού Σταυρού 9-17, ΤΚ 41221, Λαρισα, Ελλάδα,  
GR-BIO-16

5. Δραστηριότητα ή δραστηριότητες της επιχείρησης ή της ομάδας επιχειρήσεων (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση):

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/848 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Αρ.Εγγράφου: 13112160074-1



Μέθοδος παραγωγής:

Μέθοδος παραγωγής:

Μέθοδος παραγωγής:

Μέθοδος παραγωγής:

6. Κατηγορία ή κατηγορίες των προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 1 ) και μέθοδοι παραγωγής (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση:

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής

α) αμεταποίητα φυτά και φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή

β) ζώα και αμεταποίητα ζωικά προϊόντα

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή

γ) φύκη και αμεταποίητα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή

δ) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για χρήση ως τρόφιμα

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή



Μέθοδος παραγωγής:

Μέθοδος παραγωγής:

Μέθοδος παραγωγής:

8. Το πιστοποιητικό ισχύει                                                                 
από 30/08/2022 έως 30/08/2023

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής

ε) ζωοτροφές

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή

στ) οίνος

Με το παρόν έγγραφο, που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, πιστοποιείται ότι η επιχείρηση ή η ομάδα 
επιχειρήσεων (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση) συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό.

7. Ημερομηνία, τόπος , Όνομα και υπογραφή εξ ονόματος της 
εκδίδουσας αρμόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση, της 
εκδίδουσας αρχής ελέγχου ή του εκδίδοντα φορέα ελέγχου:                                                                                                             
..............    ,  Λάρισα, Βαβάμη Όλγα-Ειρήνη  

Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή

ζ) άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 ή που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κατηγορίες

Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
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2. Ποσοτητα 
προϊόντων

3. Πληροφορίες για τη 
γη (εκταση σε ΗΑ)

4. Κατάλογος 
εγκαταστάσεων

4.i 

Διεύθυνση/συντεταγμένες
5.Υπεργολαβία του επιχειρηματία 
προς τρίτους/δραστηριότητα

6. Υπεργολαβία από 
τριτους / δραστηριότητα

7. Λίστα υπεργολάβων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ    

ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Κωδικός Εγγράφου: Q.bio.P16.10

ΡΟΔΙΑ 150.000 ΚΙΛΑ 3,12 ΗΑ

Μέρος II: Ειδικά προαιρετικά 

Να συμπληρωθεί ένα ή περισσότερα 
στοιχεία εάν το αποφασίσει η 

1. Κατάλογος προϊόντων ( Ονομασία του 
προϊόντος και/ή κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας 
(ΣΟ) όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2658/87 του Συμβουλίου ( 2 ) για τα προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/848)

ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙΟΥ
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Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης: Ε.ΣΥ.Δ

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.js

p?id=67952

CERTIFICATE

Document code: Q.bio.P16.10

α) ονομασία του οργανισμού διαπίστευσης:

β) υπερσύνδεσμος προς το πιστοποιητικό διαπίστευσης:

8. Πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του φορέα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=67952
http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=67952

