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Διζαγυγή 

Οη Αγνξέο Βηνθαιιηεξγεηψλ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε έλα βαζηθφ θαη δηαθξηηφ θνκκάηη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο 
γεσξγίαο, ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ δελ 
ππήξρε παξάδνζε αγνξψλ αγξνηψλ θαη παξαγσγψλ(farmers’ markets), νη Αγνξέο ησλ Βηνθαιιηεξγεηψλ 
μεθίλεζαλ ην 1995 θαη έθηνηε αληαπνθξίλνληαη ζην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα 
πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά ειιεληθά πξντφληα.  

Ζ αλάπηπμε ησλ Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ λα δηαζέηνπλ ηα 
πξντφληα ηνπο απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη αθφκα ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ λα 
αγνξάδνπλ ειιεληθά βηνινγηθά πξντφληα απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο. Ζ αλάπηπμε απηή κπνξεί λα  
ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ βησζηκφηεηα ησλ κηθξψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Διιάδα. Οη Αγνξέο 
Βηνθαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ βαζηθφ θξίθν ζηε ζχλδεζε ηεο πφιεο κε ηελ χπαηζξν, δηαιφγνπ κεηαμχ αζηηθνχ 
θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαζψο θαη δηάδνζεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

Οη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο αλάγθεο νδήγεζαλ ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο ζηε ζχληαμε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 
πνπ ζέηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο Αγνξάο Βηνθαιιηεξγεηψλ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
θαη δηθαηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ βηνθαιιηεξγεηψλ, ηα πξντφληα πξνο δηάζεζε θαη άιιεο ζρεηηθέο αξρέο 
δηαρείξηζεο ησλ αγνξψλ. Σν 2006 ζπκθσλήζεθε απφ ηα εκπιεθφκελα ζσκαηεία ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ φιεο 
ηεο ρψξαο ε δεκηνπξγία εληαίνπ πιαηζίνπ πνπ ζα ζεζπίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
αγνξψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπκθσλήζεθε λα γίλεη κέζα απφ ηνλ ΔΛΟΣ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
ζέζπηζεο Πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπεη ην Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Σν παξφλ πξφηππν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο, ηνπο ππεχζπλνπο 
ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, ηηο αξρέο ειέγρνπ ή ηξίηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Οη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ πξφηππν είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ 
θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο.  

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη:  

 λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο ζπλζήθεο 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 λα θαζηεξψζεη αληηθεηκεληθνχο φξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ βηνθαιιηεξγεηψλ  

 λα αλαδείμεη κε ζαθήλεηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ αγνξψλ 

 λα πξνσζήζεη ηελ αγνξά σο ζεκείν ζπλάληεζεο, αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ θαη 

 λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία αγνξψλ βηνθαιιηεξγεηψλ ζε φιε ηελ ρψξα. 

 

 Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ αλακέλνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 ε αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ βηνθαιιηεξγεηψλ 

 ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο αμίαο/ ηηκήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

 ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ 
Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ  

 ε αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ βηνθαιιηεξγεηψλ 
θαη 

 ε ππνζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 
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Αγοπέρ βιοκαλλιεπγηηών - Απαιηήζειρ λειηοςπγίαρ  

 

1 Ανηικείμενο  

Σo παξφλ πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ βηνθαιιηεξγεηψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο 
ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο βηνθαιιηεξγεηέο θαη γηα ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο.  

Έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο αγνξέο βηνθαιιηεξγεηψλ ζε αλνηθηφ ή θιεηζηφ ρψξν. ηηο Αγνξέο 
Βηνθαιιηεξγεηψλ ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βηνθαιιηεξγεηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζηνπο 
θαηαλαισηέο ηα ηδίαο παξαγσγήο πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σα δηαηηζέκελα πξντφληα βηνινγηθήο 
γεσξγίαο παξάγνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο γηα ηε 
βηνινγηθή γεσξγία.  

ην παξφλ πξφηππν, νη «αγνξέο βηνθαιιηεξγεηψλ» αλαθέξνληαη σο «αγνξά». 

Σν παξφλ πξφηππν εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη απφ ηνλ θνξέα πνπ έρεη ηελ 
επζχλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. 

2 Σςποποιηηικέρ παπαπομπέρ 

ην παξφλ πξφηππν ελζσκαηψλνληαη δηαηάμεηο θαη απφ άιιεο δεκνζηεχζεηο κε ρξνλνινγεκέλεο ή κε 
ρξνλνινγεκέλεο παξαπνκπέο. Απηέο νη ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο γίλνληαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ 
θεηκέλνπ θαη νη δεκνζηεχζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Γηα ρξνλνινγεκέλεο παξαπνκπέο, κειινληηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο νπνηαζδήπνηε απφ απηέο ηηο δεκνζηεχζεηο, εθαξκφδνληαη ζην παξφλ 
πξφηππν κφλν φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζε. Γηα κε ρξνλνινγεκέλεο 
παξαπνκπέο, εθαξκφδεηαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δεκνζίεπζεο. 

ΔΛΟΣ EN ISO 9000:2005  πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο- Θεκειηψδεηο αξρέο θαη ιεμηιφγην 

ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008      πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο.  

EΛΟΣ ΔΝ ΗSO 22000:2005   πζηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ – Απαηηήζεηο γηα ηνπο 
νξγαληζκνχο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ 

3 Οπιζμοί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ, ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
9000:2005 θαη ζην EΛΟΣ ΔΝ ΗSO 22000:2005 θαζψο θαη νη αθφινπζνη: 

3.1   βιοκαλλιεπγηηήρ 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξάγεη βηνινγηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη 
επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία 

3.2   πποφόν βιολογικήρ γευπγίαρ  

πξντφλ πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία 

ΖΜΔΗΩΖ –Ηζρχεη ε εθάζηνηε επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Σελ 
πεξίνδν έθδνζεο ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη ΔΚ 834/2007 θαη ΔΚ889/2008. Οκνίσο ηζρχεη ε εθάζηνηε εζληθή λνκνζεζία 
γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

3.3  πποφόν ιδίαρ παπαγυγήρ  

πξντφλ πνπ παξάγεηαη πξσηνγελψο εληφο ησλ νξίσλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ λνκίκσο 
εθκεηαιιεχεηαη ν βηνθαιιηεξγεηήο 

ΖΜΔΗΩΖ: ρεηηθά κε ηα πξντφληα δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο, νη πξψηεο χιεο ή ε πξψηε χιε πνπ απνηειεί ην θχξην 
ζπζηαηηθφ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη ηδίαο παξαγσγήο.  



ΔΛΟΣ 1428:2009 © ΔΛΟΣ 

 

4 

3.4 αγοπά βιοκαλλιεπγηηών 

αγνξά, ππαίζξηα ή ζηεγαζκέλε, φπνπ ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βηνθαιιηεξγεηέο (3.1) πνπ 
δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηδίαο παξαγσγήο πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο (3.3, 3.4) 

3.5  θοπέαρ λειηοςπγίαρ 

θνξέαο πνπ έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο Αγνξάο Βηνθαιιηεξγεηψλ 

 

4  Απαιηήζειρ για ηη λειηοςπγία ηηρ αγοπάρ 

4.1  Απαιηήζειρ για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ   

4.1.1  Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά έρνπλ φζνη δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά πξντφληα ηδίαο 
παξαγσγήο, ηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ.  

4.1.2  Γικαιολογηηικά πποζέλεςζηρ ζηην αγοπά 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζέιεπζεο πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

α.  Άδεηα ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο 

β.  Πηζηνπνίεζε ελ ηζρχ γηα ηα δηαηηζέκελα πξντφληα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία  

γ.  Παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

4.1.3  Απαιηήζειρ για εκπποζώπηζη 

Οη ζπκκεηέρνληεο θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθζεηεξίνπ ηνπο.  

Ο βηνθαιιηεξγεηήο κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη γηα φρη πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ησλ πξνζειεχζεψλ ηνπ. 
Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πέξαλ ηνπ ίδηνπ ηνπ βηνθαιιηεξγεηή νθείιεη λα είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
ηνλ ίδην.  

4.1.4  Απαιηήζειρ για ηαςηοποίηζη και ισνηλαζιμόηηηα 

Ζ  ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εγγξάθσλ 
πηζηνπνίεζεο θαη ησλ παξαζηαηηθψλ δηαθίλεζεο (φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.2), ηα νπνία 
είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ πάγθν. 

4.1.5  Απαιηήζειρ ένανηι καηαναλυηών  

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα: 

α.  ζέβνληαη ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα θέξνληαη κε ηξφπν εππξεπή θαη επγεληθφ 

β.  λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε εππαζψλ νκάδσλ φπσο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 
έγθπεο θαη ππεξήιηθεο  

γ.   λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ απνξηψλ ησλ θαηαλαισηψλ 

δ.  λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο  

ε.  λα δηαζέηνπλ έληππν θαηαγξαθήο ππνδείμεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαπφλσλ) ζηνπο 
θαηαλαισηέο.  

ΖΜΔΗΩΖ: ην Παξάξηεκα Α ππάξρεη ππφδεηγκα εληχπνπ θαηαγξαθήο παξαπφλσλ θαη ππνδείμεσλ. 

4.1.6  σέζειρ μεηαξύ ζςμμεηεσόνηυν 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα 

α.  ζέβνληαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο απνθεχγνληαο δηελέμεηο θαη ηελ πξφθιεζε φριεζεο εληφο ηεο 
αγνξάο.  

β.  λα απνθεχγνπλ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη αζέκηηεο πξαθηηθέο εηο βάξνο 
ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

γ.  λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή, αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγνξψλ.  
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4.1.7  Πποζέλεςζη - αποσώπηζη ζςμμεηεσόνηυν 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη θαη λα απνρσξνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ αγνξά 
ζχκθσλα κε ην πιάλν ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο. Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ζβεζηέο κεραλέο θαηά ηελ 
παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά. 

4.1.8  Απαιηήζειρ για ηήπηζη υπαπίος λειηοςπγίαρ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ην πιάλν ηνπ 
θνξέα ιεηηνπξγίαο, δειαδή λα κελ πξνβαίλνπλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
λα απνρσξνχλ κεηά ην ηέινο απηήο, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ (πρ. αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα).  

4.1.9  Απαιηήζειρ οπθήρ ςγιεινήρ ππακηικήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή θαη ηελ αηνκηθή πγεία. 
πζηήλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ (φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ), ε απνθπγή θαηαλάισζεο 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο.  

4.1.10  Απαιηήζειρ πληποθόπηζηρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα έρνπλ: 

α.  ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα πξντφληα, ηελ πηζηνπνίεζε απηψλ θαη ηηο 
ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπο  

β.  ηελ ηθαλφηεηα ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα, ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ή 
παξαζθεπήο ηνπο, θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο 

γ.  ηε γλψζε θαη εκπεηξία ζηνλ ρεηξηζκφ θηλδχλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ γηα ηελ 
πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. 

4.2 Απαιηήζειρ για ηη διάθεζη πποφόνηυν 

Ζ κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πξνο πψιεζε ζηελ αγνξά, πξέπεη λα γίλεηαη 
βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πγηεηλήο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

ΖΜΔΗΩΖ – Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζην Παξάξηεκα Β. 

4.2.1 Έκθεζη για διάθεζη  

Σα πσινχκελα είδε πξέπεη λα εθηίζεληαη είηε ζε πάγθνπο είηε ζε εηδηθά νρήκαηα.  

ε θάζε πεξίπησζε ν ρψξνο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη: 

α.  θαηάιιεινο θαη επαξθήο ζε δηαζηάζεηο ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη θαηαλαισηέο θαη λα 
πξνζηαηεχνληαη ηα πξντφληα απφ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο 

β.  θαζαξφο, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη επηαμία. 

Γιαζηάζειρ: Σν κήθνο ησλ εθζεηεξίσλ κπνξεί λα είλαη 2,5 ή 5,0 κέηξα αλάινγα κε ηελ πνηθηιία πξντφλησλ 
πνπ δηαζέηεη ν ζπκκεηέρσλ. Σν πιάηνο ησλ εθζεηεξίσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα δχν κέηξα. 

Δμθάνιζη: Γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο αγνξάο ηα εθζεηήξηα πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλα θαη ηα ζθηάδηα θαη ηα 
θαιχκκαηα ησλ εθζεηεξίσλ πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα. Ωο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε 
δηαθήκηζε ζηα ζθηάδηα θαη ζηα θαιχκκαηα ηνπ εθζεηεξίνπ.  

Τγιεινή: Οη πάγθνη ησλ εθζεηεξίσλ θαιχπηνληαη απφ θαζαξφ θάιπκκα φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα θαη 
πξνζηαηεχνληαη απφ ζθηάδηα γηα λα κελ αιινησζνχλ νη δηαηξνθηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ. 

Σιμοκαηάλογορ : Αλαξηάηαη ηηκνθαηάινγνο ησλ πξντφλησλ πξνο δηάζεζε αλά θηιφ ή ηεκάρην. 

4.2.2 Πποζθοπά πποφόνηυν ζηον καηαναλυηή  

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα έθζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο 
ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε θαηάιιεινπο αλά πεξίπησζε πεξηέθηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππνβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηάο ηνπο θαη φπνηα επηκφιπλζή ηνπο. 

Ζ πξνζθνξά ηξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα θαηάιιεια κέζα βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο. Πεξηέθηεο, ζαθνχιεο θαη ελ γέλεη πιηθά ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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ΖΜΔΗΩΖ – Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β. 

4.2.3  Απαιηήζειρ για καθαπιόηηηα  

Ο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ην εθζεηήξην θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο ηφζν θαηά 
ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά ην ηέινο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ππνρξενχληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ηα απαξαίηεηα ζχλεξγα θαζαξηζκνχ. 

Ο κεηαθνξηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δνρείσλ/ πεξηεθηψλ, θηβσηίσλ, νρεκάησλ, 
εθζεηεξίσλ) πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο. 

4.2.4  Υειπιζμόρ ακαηάλληλυν πποφόνηυν  

Σα αθαηάιιεια πξντφληα (π.ρ. απνξξίκκαηα, πξντφληα αιινησκέλα, ιεγκέλα ή ππνβαζκηζκέλα) πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ζε δηαθξηηφ ρψξν, κε ζαθή επηζήκαλζε (π.ρ. εηδηθφ δνρείν γηα ηα απνξξίκκαηα). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ ιεηηνπξγεί σο αθνινχζσο:  

α. ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα επηζηξέθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαγσγνχ ή δίδνληαη ζε ηξίην γηα 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δσνηξνθή ή ιίπαζκα (θνκπφζη). ε θακία πεξίπησζε δελ ελαπνηίζεληαη 
ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ 

β.  ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (πρ ραξηνθηβψηηα) ελαπνηίζεληαη ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηεο αγνξάο, ή 
ζε θάδνπο αλαθχθισζεο ηνπ δήκνπ εθφζνλ ππάξρνπλ. ε θακία πεξίπησζε δελ ελαπνηίζεληαη ηα 
αλαθπθιψζηκα πιηθά ζε θνηλνχο θάδνπο θαη 

γ.  ηα κε αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα είλαη ηα κφλα πνπ κπνξνχλ λα ελαπνηεζνχλ ζηνπο θνηλνχο 
θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

4.2.5  Γιασείπιζη ησηηικήρ πύπανζηρ 

Γηα ηελ απνθπγή ηεο ερνξχπαλζεο νη ζπκκεηέρνληεο δελ δηαιαινχλ ηα πξντφληα ηνπο, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο 
εθθφξησζεο θαη θφξησζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά ζβήλνπλ ηηο κεραλέο ησλ νρεκάησλ ηνπο. 

4.2.6  Γιεπγαζίερ μεηά ηην λειηοςπγία ηηρ αγοπάρ  

ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο  

α.  αθνινπζνχληαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ (βιέπε 4.2.3). Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη 
λα παξαδίδνπλ ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ην εθζεηήξηφ ηνπο ρσξίο απνξξίκκαηα νπνηνπδήπνηε 
είδνπο θαη 

β.  ν εμνπιηζκφο ησλ εθζεηεξίσλ θαη ηα πξντφληα θνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

4.3  Απαιηήζειρ για ηα πποφόνηα ππορ διάθεζη 

ηελ αγνξά δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξντφληα ηδίαο παξαγσγήο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξντφληα δηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ην ζηάδην παξαγσγήο ηνπο ζε: 

4.3.1  Καηηγοπίερ Πποέλεςζηρ: 

α. Φπηηθή παξαγσγή (π.ρ. θξνχηα, ιαραληθά, καληηάξηα, απηνθπή θπηά, φζπξηα θά) 

β. Εσηθή παξαγσγή (απγά, θξέαο, πνπιεξηθά θά) 

γ. Μειηζζνθνκία (π.ρ. κέιη, γχξε, βαζηιηθφο πνιηφο θά) 

δ. Τδαηνθαιιηέξγεηεο (π.ρ. ςάξηα, ζαιαζζηλά) θαη 

ε. Αλζνθνκία (π.ρ. άλζε). 

4.3.2   Καηηγοπίερ Παπαγυγήρ 

4.3.2.1  Ππυηογενήρ: Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ θαηαλαισηή ζηελ πξσηνγελή κνξθή ηνπο, σο θαη 
ηελ πξψηε ρσξηθή κεηαπνίεζε, φπσο μεδηάιεγκα, θαζαξηζκφ θαη απνμήξαλζε. 
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4.3.2.2 Γεςηεπογενήρ: Σα πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία, πέξαλ ηεο πξψηεο ρσξηθήο 
κεηαπνίεζεο. 

Σα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πξνο πψιεζε πξέπεη: 

α.  λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη λα θέξνπλ ηελ 
απαξαίηεηε ζήκαλζε 

β.  νη πξψηεο χιεο ή ην θχξην ζπζηαηηθφ λα είλαη ηδίαο παξαγσγήο 

i. γηα ηα πξντφληα πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ζπζηαηηθφ θαη κφλν (π.ρ ειαηφιαδν)  ε πξψηε 
χιε πξέπεη λα είλαη 100% ηδίαο παξαγσγήο. 

ii. ζηα πξντφληα πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπζηαηηθνχ, ην θχξην ζπζηαηηθφ 
πξέπεη λα είλαη 100% ηδίαο παξαγσγήο. Ωο «θχξην πζηαηηθφ» ελλνείηαη απηφ πνπ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηνλ εθάζηνηε ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξντφληνο. Δλδεηθηηθά, ζηνλ «πνιηφ 
ηνκάηαο» ε ηνκάηα, ζηε «καξκειάδα θξάνπια» ε θξάνπια, θνθ.  

γ.  γηα ηελ απφδεημε ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2, νη παξαγσγνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηρλειαζηκφηεηα απφ 
ηηο πξψηεο χιεο σο ην ηειηθφ πξντφλ, δηαζέηνληαο ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε. 

δ.  ε κνλάδα κεηαπνίεζεο κπνξεί λα είλαη ηδηφθηεηε ή κε θαη  

ε.  λα παξάγνληαη αθνινπζψληαο ηνπο εθάζηνηε θψδηθεο νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 
ησλ ηξνθίκσλ. 

ηελ αγνξά δχλαηαη λα δηαηίζεηαη θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ εληάζζεηαη ζηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή 
λνκνζεζία γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία. 

4.4 Απαιηήζειρ για ηον θοπέα λειηοςπγίαρ 

4.4.1  Γενικέρ απαιηήζειρ  

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο φπνπ ρξεηάδεηαη θαζψο θαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
βηνθαιιηεξγεηψλ κε ην παξφλ πξφηππν. Καη’ ειάρηζηνλ:  

α.  εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ππνδνκήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

β.  ελεκεξψλεη, θαζνδεγεί θαη δηεπθνιχλεη ζπκκεηέρνληεο θαη θαηαλαισηέο γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

γ.  δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα θαη ππνδείμεηο, παξαιακβάλεη, αμηνινγεί θαη αμηνπνηεί ηηο θαηαγεγξακκέλεο 
ππνδείμεηο απφ θαηαλαισηέο, ζπκκεηέρνληεο ή ηξίηνπο 

δ.  επνπηεχεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην παξφλ 
πξφηππν 

ε.  κεξηκλά φηη φια ηα πξντφληα πξνο πψιεζε θέξνπλ ηελ απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε θαη φηη ηεξνχληαη νη 
πγεηνλνκηθνί θαη αγνξαλνκηθνί θαλφλεο  

ζη. κεξηκλά ψζηε ν εμνπιηζκφο δχγηζεο λα θέξεη ηελ απαηηνχκελε έλδεημε δηαθξίβσζεο - γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ 

δ.  επνπηεχεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αγξνηψλ βηνθαιιηεξγεηψλ κε ην παξφλ πξφηππν 

ε.  παξαθνινπζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αγνξάο, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ (θαη’ ειάρηζην, κέζσ ηεο αλάιπζεο ππνδείμεσλ θαη απνηειεζκάησλ, ησλ δηνξζσηηθψλ θαη 
βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο παξνρήο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο)  

ζ.  ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 
ζηελ αγνξά, δηαζέζηκε ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαη’ ειάρηζηνλ σο αθνινχζσο: 

I. πκκεηέρνληεο Βηνθαιιηεξγεηέο (βι. Παξάξηεκα Γ): 

i. ηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ii. Γηθαηνινγεηηθά 

iii. ΑΦΜ 
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iv. Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο (ΟΔΠ)- ζχκβαζε, πηζηνπνηεηηθά, ζπκκφξθσζε ή κε 
βηνθαιιηεξγεηή 

v. Πξντφληα πξνο δηάζεζε ζχκθσλα κε ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ, πνζφηεηεο 

vi. Δμνπζηνδφηεζε πξνο ΟΔΠ γηα γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαγσγνχ κε 
ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη 

vii. Τπεχζπλε δήισζε ηήξεζεο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ 

II. Αγνξά (βι. Παξάξηεκα Γ): 

i. Ζκέξα, ψξα θαη ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο αγνξάο 

ii. πκκεηέρνληεο βηνθαιιηεξγεηέο 

iii. Πξντφληα πξνο δηάζεζε 

iv. πρλφηεηα θάζε πξντφληνο 

v. Σηκέο πξντφλησλ- Παξαηεξεηήξην ηηκψλ 

η.  Τπνρξενχηαη λα κεξηκλά εηδηθά γηα θαηαλαισηέο κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ), ψζηε λα πινπνηνχληαη 
θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο, πξνζβαζηκφηεηαο, ειεπζεξίαο 
επηινγήο ηνπο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ ηδίσλ 

ηα. ππνρξενχηαη λα απαληά εγγξάθσο ζε θάζε γξαπηφ αίηεκα ή θαηαγγειία ζε δηάζηεκα ελφο κήλα. 

4.4.2  Απαιηήζειρ για ηο πλάνο λειηοςπγίαρ  

Ο θνξέαο ζε θαηάιιειν ρξφλν πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο αγνξάο νξγαλψλεη θαη επηθνηλσλεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
πιάλν ιεηηνπξγίαο, πνπ θαη’ ειάρηζην πεξηιακβάλεη : 

α. Ωπάπιο. Οη αγνξέο ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Σν σξάξην θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επνρή, ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

β. Υυποθέηηζη (ζέζεηο ζπκκεηερφλησλ). Ο θνξέαο ζρεδηάδεη θαηάιιεια ηελ ρσξνζέηεζε ζε 
ζπλάξηεζε κε ηα δηαηηζέκελα πξντφληα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο βηνθαιιηεξγεηέο.  

4.4.3  Απαιηήζειρ επικοινυνίαρ και πποώθηζηρ ηηρ αγοπάρ:  

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο κεξηκλά ψζηε λα ππάξρεη επηθνηλσλία ηεο αγνξάο θαη πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 
Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κε θάζε ζχγρξνλν κέζν (φπσο έληππν πιηθφ, ηζηνζειίδα, 
θαηαρσξήζεηο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εθζέζεηο θιπ). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πξέπεη 
λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θαη’ ειάρηζην ζε: 

α. εκέξεο, ψξεο θαη ηφπν δηεμαγσγήο ησλ Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ 

β. πξντφληα πξνο δηάζεζε θαη πηζηνπνηεηηθά 

γ. ζπκκεηέρνληεο βηνθαιιηεξγεηέο 

δ. ηηκέο πξντφλησλ θαη παξαηεξεηήξην ηηκψλ 

ε. ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ησλ Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ θαη 

ζη. ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

4.4.4  Γιασείπιζη αποππιμμάηυν και πεπιβαλλονηικά θέμαηα 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο κεξηκλά γηα ηελ ππνδνκή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 
θαζαξηφηεηαο ζηελ αγνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη θξνληίδεη λα πξνιακβάλεηαη ε πεξηβαιινληηθή 
ξχπαλζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα 4.2.3 θαη 4.2.4.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεηεο, θαη’ ειάρηζην, ηνπαιέηεο θαη θαηάιιεινη θάδνη 
αλαθχθισζεο θαη απνξξηκκάησλ. 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο θέξεη ηελ επζχλε παξάδνζεο ηνπ ρψξνπ ηεο αγνξάο θαζαξφ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 
ην 4.2.6.  
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4.4.5  Κοινυνική εςθύνη  

Τπνρξέσζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη θάζε ζπκκεηέρνληνο βηνθαιιηεξγεηή είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
εθαξκνγήο ρνξεγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο αγνξάο. Κάζε αγνξά ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί πξντφληα ζε  έλα 
θνηλσθειέο ίδξπκα γηα παηδηά ή έλα βξεθνλεπηαθφ/ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ Γήκνπ φπνπ ιεηηνπξγεί.  

4.4.6  Τπηπεζίερ  

Οη Αγνξέο Βηνθαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηηο πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαη 
ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ επηζθεπηψλ κε ηελ βηνινγηθή γεσξγία θαη ηα ηνπηθά πξντφληα. 

Όζνη βηνθαιιηεξγεηέο έρνπλ αλαπηχμεη αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθά ή 
πεξηθεξεηαθά δίθηπα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά θαη λα 
αλαδεηθλχνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ππνζηεξίδεη ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θαη κεξηκλά 
γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

ΖΜΔΗΩΖ –Λεπηνκέξεηεο κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Δ. 

4.4.7  ςνεσήρ Βεληίυζη 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο  πξέπεη λα αλαιχεη ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο, ηα παξάπνλα, ηηο παξαηεξήζεηο ή θαη ηηο 
ππνδείμεηο ησλ θαηαλαισηψλ  γηα λα απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην 
παξφλ πξφηππν θαη λα αμηνινγεί ηηο επθαηξίεο γηα βειηηψζεηο ψζηε λα δχλαηαη ε αγνξά λα εμππεξεηεί 
θαιχηεξα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε βειηίσζε απνηειεί κία ζπλερή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη απφ ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ή επηζεσξήζεσλ 
θαη ε εηήζηα επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ γηα βειηίσζε. 

ΖΜΔΗΩΖ – Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ζπλερνχο βειηίσζεο δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Σ. 
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Παπάπηημα Α 

(Πιεξνθνξηαθφ) 

Ένηςπο Παπαπόνυν 

 

Σν αθφινπζν έληππν πεξηέρεη ηηο θχξηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλαλ παξαπνλνχκελν λα 
παξάζρεη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ επαξθή δηαρείξηζε ησλ 
παξαπφλσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά.  

1  ηοισεία παπαπονούμενος    

Ολνκαηεπψλπκν  ή 
Οξγαληζκφο 

 Σειέθσλν  

Ηδηφηεηα  Φαμ  

Γηεχζπλζε  

 

 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  

ΣΚ, Πφιε  

 

 ηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηνπ 
παξαπνλνχκελνπ   

 

Υψξα  

 

 Πξφζσπν θαη ζηνηρεία  γηα 
επηθνηλσλία   

 

 
 
2 Αγοπά Βιοκαλλιεπγηηών 

Αγνξά Γήκνο/ 
Κνηλφηεηα 
Γεκνηηθφ 
Γηακέξηζκα  

Μέξα 
Λεηηνπξγίαο 

Πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε εθφζνλ ππάξρεη 

εκεηψζηε κε ρ, θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά 

   

1. Πνηθηιία & 
Πνηφηεηα 
Πξντφλησλ 

2. Σηκέο 3. Τπεξεζίεο 
ζπκκεηερφλησλ  

4. Υσξνζέηεζε 5. Έξγν Αξκφδησλ Αξρψλ 

Έιεγρνο – Δπνπηεία 

χληνκε 
Πεξηγξαθή 
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3  ςμμεηέσυν Βιοκαλλιεπγηηήρ  

Ολνκαηεπψλπκν Αξηζκφο Πάγθνπ ή Αξηζκφο 
Μεηξψνπ 

Ζκεξνκελία 

   

1 Ππόβλημα πος πποέκςτε 2 ύνηομη Πεπιγπαθή 

Πποφόν  Τπηπεζία   

Πνηφηεηα  Δμππεξέηεζε  

Τγηεηλή  Τγηεηλή / 
Καζαξηφηεηα 

 

Πηζηνπνίεζε  Άιιν  

 

Αηηνχκελε απνθαηάζηαζε πξντφληνο?           Ναη .....            Όρη ....... 

 

Πξφηαζε γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (ζχληνκε πεξηγξαθή) 

.............................................................................................................................................................................

...................................................................................... 

 

 

 

Ο/Ζ Γει......... 
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Παπάπηημα Β 

(πιεξνθνξηαθφ) 

Απαιηήζειρ για ηη διάθεζη πποφόνηυν 

1.  Μεηαθοπά πποφόνηυν ππορ και από ηην αγοπά 

Σα κεηαθνξηθά κέζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νρεκάησλ θαη πεξηεθηψλ) πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 
κεηαθνξά θάζε είδνπο πξντφληνο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ θαζαξηζκφ θαη φπνπ απαηηείηαη ηελ απνιχκαλζή 
ηνπο. 

Καηά ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αλά πεξίπησζε θαηάιιεια πξνιεπηηθά 
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη επηκνιχλζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
αξλεηηθά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφβιεςεο γηα απνθπγή επηκφιπλζεο 
απφ κε βηνινγηθά πξντφληα. 

Δηδηθά γηα ηα επαιινίσηα ηξφθηκα, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο 
κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίδεηαη ζηελ: 

α.  εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ψζηε λα δηαηεξεί ηελ κηθξνβηνινγηθή πνηφηεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, φπνπ απαηηείηαη (επαιινίσηα) 

β.  απνθπγή άκεζσλ (κε επαθή), έκκεζσλ (εμ απνζηάζεσο) θαη δηαζηαπξνχκελσλ επηκνιχλζεσλ πνπ 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

γ.  εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ηελ απνθπγή ππνβνήζεζεο ή θαηαζηξνθήο ησλ 
πξντφλησλ θαη ηε κε επηκφιπλζε απφ αλφκνηα πξντφληα, φπνπ απαηηείηαη 

δ.  εμαζθάιηζε θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

ε.  απνθπγή αηκνζθαηξηθήο επηκφιπλζεο πνπ κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ βηνινγηθφηεηα ησλ 
πξντφλησλ. 

Καηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα πξέπεη λα: 

α.  ηεξνχληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ππνβάζκηζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
επηκνιχλζεσλ απφ μεληζηέο θαη πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε ππνβάζκηζε ή θαηαζηξνθή ηνπο θαη 

β.  εμαζθαιίδεηαη ε κε παξαθψιπζε ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ε ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

 

2. Αποθήκεςζη πποφόνηυν ζηην αγοπά 

Σα πξντφληα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πάγθν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
ππνβάζκηζή ηνπο θαη νη επηκνιχλζεηο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνινγηθφηεηαο ηνπο). 

Ζ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ απφ ππνβαζκίζεηο ηεο πνηφηεηάο ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 
απαηηήζεηο γηα: 

α.  δηαρσξηζκφ ησλ εηδψλ (απνθπγή δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο) 

β.  εμαζθάιηζε αεξηζκνχ θαη θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, φπνπ απαηηείηαη 

γ.  κε επαθή ησλ εηδψλ κε ην εθζεηήξην, φπνπ απαηηείηαη 

δ.  πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα θαη κέηξα απνηξνπήο πεξηβαιινληηθψλ κνιχλζεσλ 

ε.  δηαηήξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ηεο ζπζθεπαζίαο 

ζη.  απνθπγή επηκνιχλζεσλ απφ ην πξνζσπηθφ, πειάηεο ή ηξίηνπο θαη 

δ.  ηνπνζέηεζεο ηξνθίκσλ κε ηάμε, θαηά ζπλαθέο είδνο ηξνθίκνπ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ηελ 
χπαξμε ζπζθεπαζίαο ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάκημε θαη κεηαμχ ηνπο 
επαθή. Σα πξντφληα ρσξίο 2ε ζπζθεπαζία λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά απφ ηα πξντφληα κε 2ε 
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ζπζθεπαζία, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αεξηζκφο ηνπο, θαη λα απνθεχγεηαη ε 
επαθή κε κε ηξφθηκα. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα πξντφληα ςχμεο – θαηάςπμεο πξέπεη λα: 

α.  δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειεο ζεξκνυγξαζηαθέο ζπλζήθεο 

β.  παξαθνινπζνχληαη νη ζεξκνθξαζίεο κε ζεξκφκεηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ έγθπξα απνηειέζκαηα 

γ.  παξαθνινπζείηαη ν ρξφλνο δσήο θαη λα δηαθηλνχληαη αλάινγα 

δ.  κελ ππεξθνξηψλεηαη ην ςπγείν θαη ε θαηάςπμε 

ε.  κελ ππάξρνπλ πξντφληα κε νζκέο 

ζη. κελ ηνπνζεηνχληαη εθηφο ςπθηηθνχ ρψξνπ 

δ.  ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο παξακνλήο θαηά ηελ έθζεζε- κεηαθνξά- δηαλνκή- παξάδνζε  

ε.  κελ αθήλνληαη αλνηρηέο νη πφξηεο δηαηήξεζεο, φπνπ εθαξκφδεηαη, 

ζ.  ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο γηα δηαηήξεζε ζε πάγν, θαη ν πάγνο λα είλαη απφ πφζηκν λεξφ, νη πεξηέθηεο 
λα είλαη κίαο ρξήζεσο θαη απφ θαηάιιειν πιηθφ γηα ηξφθηκα θαη 

η.  κελ απνςχρνληαη θαη επαλαθαηαςχρνληαη. 

Πξντφληα φπσο φζπξηα, ξχδη, δεκεηξηαθά, κπαραξηθά, απνμεξακέλα θξνχηα/ ιαραληθά θαη μεξνί θαξπνί 
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπο, θαζαξνχο πεξηέθηεο πξνζηαηεπκέλνπο απφ θάζε είδνπο 
ξχπαλζεο θαη δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη αθηηληβνιίαο. 
Σξφθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε (ρσξίο αλάγθε πιπζίκαηνο ή απνθινίσζεο, π.ρ. βξψζηκεο ειηέο) 
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπο θιεηζηνχο πεξηέθηεο ή πξνζηαηεχνληαη γηα πξνζηαζία απφ επηκνιχλζεηο, 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ηξνθίκνπ. 

Δηδηθά ε πξνζθνξά ηξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή λα γίλεηαη κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ πξννξηδφκελα κέζα 
(ιαβίδεο, γάληηα θηι.) ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλφηεηεο επηκφιπλζεο, φπνπ απαηηείηαη.  

Σα πξντφληα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπο αλά πεξίπησζε πεξηέθηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο, θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ θαηαλαισηή. 

Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ηα κε ζπζθεπαζκέλα, γηα ηελ επηηφπηα ζπζθεπαζία πξνο κεηαθνξά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη  ζαθνχιεο 
πνπ είλαη είηε ράξηηλεο, είηε πνιιαπιήο ρξήζεσο, είηε βηνδηαζπψκελεο.  

3. Τλικά ζςζκεςαζίαρ 

Σα πιηθά πξψηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επαθή κε ηξφθηκα θαη λα απνθεχγεηαη 
φπνηα επηκφιπλζή ηνπο. 

Σα πιηθά 1εο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα επαθή κε ην ζρεηηδφκελν ηξφθηκν, λα είλαη θαζαξά 
(ρσξίο βξσκηέο ή άιινπο θπζηθνχο θηλδχλνπο), κηαο ρξήζεο, ιεπθφ ή ρξσκαηηζκέλν κε ρξσζηηθέο 
θαηάιιειεο γηα επαθή κε ηξφθηκα θαη αδηάβξνρν, φηαλ απαηηείηαη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εθεκεξίδσλ ή 
άιινπ έληππνπ πιηθνχ, αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ θαη πεξηεθηψλ άιιεο ρξήζεο εθηφο ηξνθίκσλ (πρ άδεηνη 
πεξηέθηεο κε ηξνθίκσλ). Πξνζνρή δίδεηαη γηα ηελ απνθπγή ζξαπζκάησλ απφ γπάιηλνπο πεξηέθηεο. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ πιηθψλ 1εο ζπζθεπαζίαο ζε επαθή κε ηξφθηκα (απνζήθεπζε, εηνηκαζία γηα ζπζθεπαζία 
θηι.) γίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη επηκφιπλζε απφ ην πεξηβάιινλ, εμνπιηζκφ ή άλζξσπν. 
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Παπάπηημα Γ 

Τπόδειγμα βάζηρ δεδομένυν θοπέα λειηοςπγίαρ υρ ππορ ηοςρ 
ζςμμεηέσονηερ βιοκαλλιεπγηηέρ 

 

1. ηοισεία Σαςηόηηηαρ ςμμεηέσονηορ Βιοκαλλιεπγηηή 

Δπψλπκν Όλνκα Παηξψλπκν Ζκ/λία Γέλλεζεο 

        

ΑΓΣ ΑΦΜ ΑΜΑΔ 
ΑΜ Αγνξψλ 
Βηνθαιιηεξγεηψλ 

        

    
2. ηοισεία Δπικοινυνίαρ 

  

Γηεχζπλζε Οδφο Αξηζκφο Γήκνο / Κνηλφηεηα 

        

Ννκφο ΣΚ     

        

Σει. ηαζεξφ Σει. Κηλεηφ Φαμ email 

        

    

3. ηοισεία ζσεηικά με ηην βιολογική παπαγυγή  
α. Γενικά 

   

ΟΔΠ 
Κσδηθφο 
Πηζηνπνίεζεο   

      

    
β. Πιζηοποιηηικό Πποφόνηορ 

  

Αξηζκφο 
Πηζηνπνηεηηθ
νχ Ζκ/ληα Έθδνζεο Ζκ/λία Λήμεο   

        

Πξντφλ  Πνηθηιία Πνζφηεηα ηάδην 
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4. Γικαιολογηηικά 

α. 'Άδειαρ ζςμμεηοσήρ   

Αίηεζε 
χκβαζε 
ΟΔΠ 

Βεβαίσζε απφ 
ΟΔΠ 

Πξφγξακκα 
Καιιηέξγεηαο 

        

Δμνπζηνδφηεζε 
πξνο ΟΔΠ * Αζθάιηζε 

Φνξνινγηθή 
Γήισζε Κσδηθνί ΟΓΔ 

        

Γήισζε 
εθαξκνγήο 
πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ 1428**      

        

    
β. Πποζέλεςζηρ   

Άδεηα 
ζπκκεηνρήο 

Πηζηνπνηεηηθά 
Πξντφληνο 

Γειηία 
Απνζηνιήο 

Γειηίν Δπηζηξνθήο 
– Καηαζηξνθήο 

        

Αηνκηθή 
Πξνζέιεπζε 

Οκαδηθή 
Πξνζέιεπζε Αλαπιήξσζε   

        

 
* Τπφδεηγκα εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνο ηνλ ΟΔΠ γηα θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ 
ζπκκφξθσζεο ή κε κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία 

3 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ 

Ο – Ζ  θάησζη ππνγεγξακκέλ... ….......…………,ηνπ ……............ κε ην ππ’ αξηζκφλ ………………………….. 
Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο, εθδνζέλ απφ ην …...…………… ζηηο ……………., εμνπζηνδνηψ ηνλ 
Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ………..……, παξέρνληαο πξνο απηφλ ηελ 
εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα φπσο θνηλνπνηεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Βηνθαιιηεξγεηψλ Λατθψλ 
Αγνξψλ Αηηηθήο θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηε ζπκκφξθσζή κνπ ή κε, σο πξνο ηελ Δζληθή θαη Δπξσπατθή 
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε βηνινγηθή γεσξγία. 

Ζκεξνκελία 

Ο – Ζ εμνπζηνδνη.... (Τπνγξαθή)   
 

** Τπφδεηγκα δήισζεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 1428 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Πξνο .... (θνξέαο ιεηηνπξγίαο) 

ηνηρεία ζπκκεηέρνληνο (Ολνκαηεπψλπκν, ΑΓΣ)  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 δειψλσ φηη εθαξκφδσ ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1428 «Αγνξέο Βηνθαιιηεξγεηψλ» ζε 
θάζε Αγνξά Βηνθαιιηεξγεηψλ πνπ δηνξγαλψλεη ν ... (θνξέαο ιεηηνπξγίαο) θαη ζπκκεηέρσ.  

Ζκεξνκελία ... 

Ο – Ζ Γει... (Τπνγξαθή) 
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Παπάπηημα Γ 

Τπόδειγμα βάζηρ δεδομένυν θοπέα λειηοςπγίαρ υρ ππορ ηην αγοπά 

 

Αγοπά Βιοκαλλιεπγηηών :   

Πεπιοσή:   

Ημέπα:   

Ωπάπιο:   

   

Πεδία Πεπιεσόμενο σόλια 

πκκεηέρνληεο 
Ολνκαζηηθά, ή βάζε Αξηζκνχ 
Μεηξψνπ Αδείαο Αγνξψλ 
Βηνθαιιηεξγεηψλ 

  

      

Αξηζκφο πκκεηερφλησλ 
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 
επνρηθφηεηα 

 επηθαηξνπνίεζε ζε 
κεληαία βάζε 

      

Πξντφληα πξνο Γηάζεζε Πξντφλ, Πνηθηιία, Πνζφηεηα 

κε βάζε ηα 
ηζρχνληα 
πηζηνπνηεηηθά, 
επηθαηξνπνίεζε ζε 
κεληαία βάζε 

      

πρλφηεηα θάζε πξντφληνο 
ζε πφζνπο πάγθνπο δηαηίζεηαη θάζε 
πξντφλ 

  

      

Σηκέο Πξντφλησλ ζε κεληαία 
βάζε 

  (Πξναηξεηηθφ) 

      



© ΔΛΟΣ ΔΛΟΣ 1428:2009 

 

17 

Παπάπηημα Δ 

Αγποηοςπιζμόρ – Αγοπέρ Βιοκαλλιεπγηηών 

Σν παξφλ παξάξηεκα έρεη ζθνπφ λα δηαζαθελίζεη ηε ζρέζε ησλ Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ κε ηνλ 

Αγξνηνπξηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη βάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ακθφηεξσλ, 

θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κε ηηο αγνξέο. 

 

Θεσξείηαη δεδνκέλε ε δηεζλήο πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αγξνηνπξηζκφο απνηειεί ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ αλαςπρήο, εθπαίδεπζεο θαη θηινμελίαο απφ γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Πεξαηηέξσ απηέο νη 

ππεξεζίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ κπνξνχλ λα παξέρνληαη εληφο ή θαη 

εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ, πξντφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

ή έκκεζα κε ηα αγξνηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππαίζξνπ.  

 

ηηο Αγνξέο Βηνθαιιηεξγεηψλ ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βηνθαιιηεξγεηέο, φπνπ έθαζηνο δηαζέηεη 

ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ. Ο πάγθνο ηνπ θάζε βηνθαιιηεξγεηή ιεηηνπξγεί ζαλ 

πξνέθηαζε ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Μέζα απφ ηελ πψιεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνζθέξεη 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ληφπηα αγξνηηθά πξντφληα, είλαη δπλαηή ε γεπζηγλσζία, ζπκβάιιεη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, δηαδίδεη ηηο αξρέο ηηο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο.  

 

Δπίζεο νη Αγνξέο ησλ Βηνθαιιηεξγεηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ σο αληηθείκελν θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, βηνινγηθήο γεσξγίαο, εθηξνθήο δψσλ, 

επίδεημεο  κεζφδσλ γεσξγηθήο πξαθηηθήο παιαηφηεξσλ ρξφλσλ, ζχγρξνλσλ, αιιά θαη θαηλνηφκσλ 

γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ, θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Παξάιιεια, νη αγνξέο βηνθαιιηεξγεηψλ απνηεινχλ έλα δίθηπν αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηα αγξνθηήκαηα φπνπ παξάγνληαη ηα πξντφληα. Έηζη ιεηηνπξγνχλ σο θφκβνο 

πιεξνθφξεζεο θαη γλσξηκίαο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα εγρψξηα βηνινγηθά πξντφληα, ηε βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα, ηελ αγξνηηθή δσή, θαη ηελ ειιεληθή χπαηζξν ελ γέλεη. Μπνξνχλ επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο, γεθπξψλνληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ πφιε κε 

ηελ χπαηζξν θαη ηελ αγξνηηθή δσή. Οη αγνξέο ζηα αζηηθά θέληξα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηφ ην έξγν 

γηα κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ελψ ζηηο κηθξέο πφιεηο ηεο ππαίζξνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επηζθέςηκν 

ζεκείν αγξνηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο, ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη 

πξντφλησλ, ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηξφπνπ δσήο. 

 

Σν παξφλ πξφηππν πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ Αγνξψλ Βηνθαιιηεξγεηψλ, ζέηνληαο ηηο απαηηήζεηο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζέηεη θαη ηηο βάζεηο ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

θαη ζην πιαίζην ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, δηεπξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

θαη πξνάγνληαο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ηνπο. 
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Παπάπηημα Σ 

Απσέρ ζςνεσούρ βεληίυζηρ 

χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000, ν ζθνπφο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Οη ελέξγεηεο γηα βειηίσζε πεξηιακβάλνπλ : 

α)  ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ζεκείσλ γηα βειηίσζε 

β)  ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ γηα βειηίσζε 

γ)  ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ιχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

δ)  ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ιχζεσλ θαη ηελ επηινγή ηεο ιχζεο 

ε)  ηελ πινπνίεζε ηεο επηιεγκέλεο ιχζεο 

ζη)  ηε κέηξεζε, ηελ επαιήζεπζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο 
κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζζεί εάλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη θαη 

δ)  ηελ θαζηέξσζε ησλ αιιαγψλ  σο ζηνηρείσλ θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο.   

Σα απνηειέζκαηα αλαζθνπνχληαη, θάζε θνξά πνπ είλαη αλαγθαίν, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξαηηέξσ 
επθαηξηψλ γηα βειηίσζε. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε βειηίσζε απνηειεί κία ζπλερή δξαζηεξηφηεηα. Ζ 
πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο πειάηεο θαη απφ ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, νη επηζεσξήζεηο 
θαη ε αλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ επθαηξηψλ γηα βειηίσζε. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη, λα ζπιιέγεη θαη λα αλαιχεη θαηάιιεια ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, γηα λα 

απνδεηθλχεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

γηα λα αμηνινγεί ηηο επθαηξίεο γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Ζ αλάιπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο, θαζψο θαη ηα 

δεδνκέλα απφ άιιεο ζρεηηθέο πεγέο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

α)    ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ  

β)    ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο γηα ην πξντφλ  

γ)     ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηάζεηο ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επθαηξηψλ γηα πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη 

δ)    ηνπο πξνκεζεπηέο  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πνηφηεηα, ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηζεψξεζεο, ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ δηνξζσηηθψλ θαη ησλ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο 

αλαζθφπεζεο απφ ηε Γηνίθεζε. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαιακβάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηίσλ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ, ψζηε 

λα πξνιακβάλεηαη ε επαλεκθάληζή ηνπο. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 

Πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία, ψζηε λα θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα 
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α)   ηελ αλαζθφπεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ) 

β)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηίσλ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ 

γ)  ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη κε ζπκκνξθψζεηο δελ 

επαλαιακβάλνληαη 

δ)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 

ε)   ηα αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελεξγεηψλ θαη 

ζη)  ηελ αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηίσλ ησλ πηζαλψλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε εκθάληζή ηνπο. Οη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη 

αλάινγεο κε  ηηο επηπηψζεηο ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. 

Πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία, ψζηε λα θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα 

α)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ησλ αηηίσλ ηνπο 

β)   ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε εκθάληζε κε ζπκκνξθψζεσλ 

γ)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 

δ)  ηα αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελεξγεηψλ θαη 

ε)  ηελ αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη. 


