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Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 

1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 

2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της COSMOCERT 

 

Καταγωγή Ζώων 

 

Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων ζώων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη: 

 την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες,  

 τη ζωτικότητά τους και  

 την αντοχή τους σε ασθένειες.  

Ακόμη, πρέπει να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές ασθένειες ή 

προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους που χρησιμοποιούνται στην εντατική 

παραγωγή, όπως το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου, οι αυτόματες αποβολές και η δυστοκία που απαιτεί 

καισαρική τομή. 

Πρέπει να προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές και τύποι ζώων.  

(Άρθρο 8, Καν. (ΕΚ) 889/2008). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Ένα είδος ζώου δεν πρέπει να εκτρέφεται βιολογικά και συμβατικά ταυτόχρονα στην ίδια 

εκμετάλλευση (ακόμη και αν οι βιολογικές και συμβατικές μονάδες είναι πλήρως διαχωρισμένες).  

Για παράδειγμα, εκτροφή βοοειδών για βιολογική παραγωγή κρέατος και βοοειδών για συμβατική παραγωγή 

γάλακτος εντός της ίδιας εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται. 

Ενώ, για παράδειγμα, επιτρέπεται η εκτροφή βιολογικών βοοειδών και συμβατικών προβάτων. 

 

 

Περίοδος Μετατροπής 

1.  

 

Α. Ορισμός 

Η περίοδος μετατροπής αρχίζει όταν: 
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 Όλες οι απαιτήσεις εκτροφής που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 (άρθρα 11 και 14) 

και στον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 (άρθρα 8 έως 25) πληρούνται (στέγαση, σίτιση, πρόληψη των 

ασθενειών κ.λπ.).  

 Η επιχείρηση έχει υποβάλει την εκμετάλλευσή της στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της 

COSMOCERT και έχει κοινοποιήσει την έναρξη της βιολογικής δραστηριότητα στην αρμόδια αρχή. 

Η διάρκεια της περιόδου μετατροπής ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του ζώου (μικρά μηρυκαστικά ή 

βοοειδή ή ιπποειδή) και τον τύπο παραγωγής προϊόντος (κρέας, γάλα): 

 

 

 Εάν υπάρχουν μη βιολογικά ζώα σε μία εκμετάλλευση κατά την έναρξη της περιόδου μετατροπής, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007, τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά σε περίπτωση ταυτόχρονης 

μετατροπής ολόκληρης της μονάδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των 

βοσκοτόπων ή/και της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής. Η συνολική 

συνδυασμένη περίοδος μετατροπής για τα υπάρχοντα ζώα και τους απογόνους τους, τους 

βοσκοτόπους ή/και τη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί σε 

24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται κυρίως με προϊόντα που προέρχονται από την ίδια μονάδα 

παραγωγής. 

(Άρθρο 38, Καν. (ΕΚ) 889/2008) 

 

Β. Παραδείγματα Περιόδου Μετατροπής 

Η μετατροπή των ζώων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή όχι με τη μετατροπή των βοσκοτόπων και των 

εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή τους. 

 

1. Μη Ταυτόχρονη Μετατροπή 

 

Αφορά επιχειρηματίες: 

ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ 
(Πρόβατα, Αίγες)-
(κρέας ή/και γάλα)

6 ΜΗΝΕΣ

ΒΟΟΕΙΔΗ (bubalus & 
bison)-ΙΠΠΟΕΙΔΗ 

(κρέας)

12 ΜΗΝΕΣ και 
τουλάχιστον τα 3/4 της 

ζωής τους υπό βιολογικό 
σύστημα παραγωγής

ΒΟΟΕΙΔΗ (bubalus & 
bison)-ΙΠΠΟΕΙΔΗ 

(γάλα)

6 ΜΗΝΕΣ
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 που έχουν ήδη πιστοποιημένα βιολογικά αγροκτήματα και είναι πρόθυμοι να μετατρέψουν να 

εντάξουν εάν νέο κοπάδι ή αγέλη.  

 που ξεκινούν τη διαδικασία της βιολογικής μετατροπής της γης, αλλά δεν μπορούν ταυτόχρονα να 

μετατρέψουν και τα ζώα σε βιολογικά. 

 

Έναρξη Μετατροπής για τις γαίες 

Τα ζώα μπορούν να τρέφονται εξ ολοκλήρου με τις ζωοτροφές σε μετατροπή, εφόσον αυτές προέρχονται 

από την ίδια εκμετάλλευση. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα ζώα υφίστανται μετατροπή ταχύτερα 

όταν η γη εισέρχεται 2ο έτος της μετατροπής της και όταν όλες οι πρακτικές εκτροφής είναι πλήρως 

συμβατές με τους Κανονισμούς. 

 

Περίοδος Μετατροπής για τα ζώα 

Αυτό ποικίλλει ανάλογα με το είδος του ζώου και την παραγωγή προϊόντος (Ανατρέξτε στον παραπάνω 

σχήμα).  

Για βοσκότοπους και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών, ισχύουν οι κανόνες για 

τη μετατροπή των βιολογική γαιών (24 μήνες πριν από τη σπορά για ετήσιες καλλιέργειες, 24 μήνες πριν 

από τη χρήση ως βιολογικών ζωοτροφών για τους βοσκότοπους και πολυετή κτηνοτροφικά φυτά). 

 

Παράδειγμα: 

Τα ζώα τρέφονται με ιδιοπαραγόμενες σε μετατροπή ζωοτροφές (από το 2ο έτος μετατροπής) με πρόσθετα 

βιολογικά συμπληρώματα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Στην περίπτωση της μη ταυτόχρονης μετατροπής, δεν είναι πάντα δυνατό να ξεκινήσει η 

μετατροπή των ζώων όταν το αγρόκτημα μπαίνει στο 2ο έτος της μετατροπής. Στην πράξη, εάν η γη 

εισέρχεται στο 2ο έτος της μετατροπής σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζώα δεν τρέφονται από τους 

βοσκότοπους, αλλά τρώνε ιδιοπαραγόμενο σανό, αυτό το σανό (μπήκε στην εκμετάλλευση πριν από την 

έναρξη του 2ου έτους της μετατροπής) είναι ακόμα στο 1ο έτος μετατροπής και δεν μπορεί ταΐζεται σε 

ποσοστό περισσότερο από το 20% του ετήσιου σιτηρεσίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να αναβληθεί 

η μη ταυτόχρονη μετατροπή των ζώων μέχρι την επόμενη άνοιξη, όταν θα είναι δυνατή η βόσκηση σε 

αγροκτήματα που βρίσκονται το 2ο χρόνο της μετατροπής.  

  

Έναρξη 
Περιόδου 

μετατροπής για 
αγρόκτημα στις 

01/03/2014

Στις
01/03/2015 1ο 

έτος 
μετατροπής 

του 
αγροκτήματτος 

Στις 01/03/2015
έναρξη περιόδου 
μετατροπής  των 

ζώων (ανάλογα με 
είδος ζώου: 6 

(01/09/2015) ή 12 
(01/03/2016) μήνες)

Στις
01/03/2016 το 

αγρόκτημα 
μετατράπηκε 
σε βιολογικό 
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2. Ταυτόχρονη Μετατροπή 

 

Αφορά επιχειρηματίες: 

 Που είναι σε θέση να μετατρέψουν τη γη και τα ζώα κατά την ίδια στιγμή.  

Οι απαιτήσεις είναι:  

 Όλα τα ζώα, οι βοσκότοποι και οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, 

μετατρέπονται στον ίδιο χρόνο  

 Ισχύει μόνο για τα ζώα, τα οποία αποτελούν μέρος του ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη της 

μετατροπής και τους απογόνους τους,  

 Οι πρακτικές βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς από την αρχή της 

μετατροπής. 

 

Έναρξη Μετατροπής 

Η μετατροπή των ζώων ξεκινά όταν ο επιχειρηματίας έχει δεσμεύεται συμβατικά με την COSMOCERT και 

έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του στην αρμόδια αρχή. 

Διάρκεια μετατροπής για ζώα, βοσκότοπους και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για 

ζωοτροφές: 

 

Περίοδος μετατροπής = 24 μήνες 

Σε αυτή την περίπτωση, ο κανόνας που ορίζει ότι τα ιπποειδή και βοοειδή (για την παραγωγή κρέατος) 

πρέπει να ζουν τα ¾ της ζωής τους, σύμφωνα με ένα βιολογικό σύστημα, δεν ισχύει. 

 

Παράδειγμα: 

 

 

 

2. Μικτές επιχειρήσεις 
 

Α. Ορισμός 
 

"Μικτές επιχειρήσεις»: ένα ή περισσότερα είδη ζώων εκτρέφονται ταυτόχρονα στην ίδια εκμετάλλευση, 

βιολογικά και συμβατικά. Αυτή η επικάλυψη μπορεί να γίνει ανεκτή προσωρινά υπό συγκεκριμένους όρους 
ή να απαγορεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 
  

Έναρξη Περιόδου μετατροπής για 
αγρόκτημα και ζώα στις 01/03/2014

Στις 01/03/2016 (24 μήνες μετατροπής):  
βιολογικά ζωικά προϊόντα (γάλα και 

κρέας) 
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Β. Γενικοί Κανόνες: 

Ένα μόνο είδος ζώου δεν μπορεί να εκτραφεί βιολογικά και συμβατικά ταυτόχρονα στην ίδια εκμετάλλευση 
(ακόμη και αν οι βιολογικές και συμβατικές μονάδες είναι εντελώς ξεχωριστές). 

 
Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται βοοειδή που παράγουν κρέας βιολογικό και βοοειδή με συμβατικό γάλα να 

βρίσκονται στην ίδια εκμετάλλευση. 

 

Ειδικές περιπτώσεις Συνθήκες 

Μικτή παραγωγή διαφορετικών ειδών ζώων 

Σαφής διαχωρισμός των κτιρίων, βοσκοτόπων και 
γαιών  

Παράδειγμα: βιολογικά βοοειδή και συμβατικά 

πρόβατα 

 

Μεταφορά και Ταυτοποίηση Ζώων 

 
3.  

 

Α. Έγγραφα ταυτοποίησης 
 

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι πάντα σε θέση να παρέχει μόνιμη αναγνώριση για όλα τα ζώα: είτε σε 

ατομική βάση για τα είδη βοοειδών και ιπποειδών, είτε σε ατομική βάση ή ως παρτίδα για τα είδη προβάτων 

και αιγών. 

Τα αρχεία των ζώων πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, και πρέπει να τίθενται στη διάθεση της 

COSMOCERT και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

 εγγραφές ζώων (προέλευση, αριθμός, περίοδος μετατροπής, κτηνιατρική ιστορία, σήματα 

αναγνώρισης)  

 ζώα που φεύγουν από την εκμετάλλευση (ηλικία, αριθμό, προορισμό, αναγνωριστικό σήμα, βάρος 

σε περίπτωση σφαγής)  

 τυχόν απώλειες των ζώων και αιτίες τους  

 διατροφή  

 πρόληψη των ασθενειών, κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα 

 

Β. Μεταφορά ζώων 

 

Ο χρόνος μεταφοράς των ζώων θα πρέπει να περιορισμένος, για να περιορίζεται το stress και να 

διατηρούνται οι συνθήκες διαβίωσης.  

Η ταυτοποίηση των ζώων και των προϊόντων τους, πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής, την παρασκευής (σφαγή, τεμαχισμός), της μεταφοράς και της εμπορίας.  

 

Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων πρέπει πραγματοποιούνται χωρίς τη χρησιμοποίηση κανενός είδους 

ηλεκτρικής διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών 

πριν ή κατά τη μεταφορά. 
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Αγορά Ζώων 

 
4.  

 
Α. Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Σε μια βιολογική εκμετάλλευση, τα ζώα που αγοράζονται πρέπει να είναι βιολογικά. Αγορά μη βιολογικών 
ζώων μπορεί, εντούτοις, να επιτραπεί για εκτροφή, όπου τα ζώα βιολογικής εκτροφής δεν είναι διαθέσιμα 

(για αναπαραγωγή και όχι για πάχυνση). 
 

Κατηγορία 
Επιτρεπόμενο % μη βιολογικών 

ζώων 

Max Ηλικία ή 

Βάρος κατά την 

αγορά 

Περίοδος Μετατροπής για 

τα ζώα 

Ταύροι 100% Κανένα όριο 
12 μήνες και τουλάχιστον τα 

¾ της ζωής τους 

Βοοειδή (και Bubalus & 

Bison) 

& 

Ιπποειδή 

Μέχρι το 10% των ενηλίκων ζώων για 
ανανέωση με τη μορφή των άτοκων 
ενήλικων θηλυκών (ή για μονάδες με 

< 10 ζώων επιτρέπεται 1 ζώο ετησίως) 
 
ή 
 

40% σε μία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις με προηγούμενη άδεια της 

αρμόδιας αρχής: 
-σημαντικές επέκταση της μονάδας 

-αλλαγή της φυλής 
- έναρξης νέας κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας 
-απειλούμενες με εξαφάνιση φυλές (σε 
αυτή την περίπτωση τα ζώα αυτών των 
φυλών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

άτοκα) 

 

 

 

άτοκα θηλυκά 
θηλαστικά 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 μήνες και τουλάχιστον τα 

¾ της ζωής τους για Κρέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 μήνες για Γάλα 

ή 
κανένας αριθμητικός περιορισμός κατά 
την πρώτη συγκρότηση μιας αγέλης ή 

κοπαδιού 
 

τα βουβάλια, οι 
μόσχοι και τα 

πουλάρια πρέπει να 
είναι ηλικίας 

κατώτερης των 6 
μηνών· 

Πρόβατα & Αίγες 

Μέχρι το 20% του πληθυσμού των 
ζώων για ανανέωση με τη μορφή των 

άτοκων ενήλικων θηλυκών (ή για 
μονάδες με < 5 ζώων επιτρέπεται 1 ζώο 

ετησίως) 
 
ή 
 

40% σε μία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις με προηγούμενη άδεια της 

αρμόδιας αρχής: 
-σημαντικές επέκταση της μονάδας 

-αλλαγή της φυλής 
- έναρξης νέας κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας 
-απειλούμενες με εξαφάνιση φυλές 

(σε αυτή την περίπτωση τα ζώα 

αυτών των φυλών δεν πρέπει να 

είναι υποχρεωτικά άτοκα) 

άτοκα θηλυκά 
θηλαστικά 

 

6 μήνες για Γάλα & Κρέας 
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ή 
κανένας αριθμητικός περιορισμός κατά 
την πρώτη συγκρότηση μιας αγέλης ή 

κοπαδιού 
 

 

οι αμνοί και τα 

ερίφια πρέπει να 

είναι ηλικίας 

κατώτερης των 60 

ημερών· 

Κριοί και Τράγοι 100% Κανένα όριο 6 μήνες 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε προσωρινή βάση, την ανανέωση ή την 

ανασύσταση της αγέλης με ζώα μη βιολογικής εκτροφής, με τεκμηριωμένα στοιχεία, όταν δεν υπάρχουν 
ζώα βιολογικής εκτροφής, σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας των ζώων που προκαλείται από λόγους 

υγείας ή καταστροφικών συνθηκών (Άρθρο 47, Καν. (ΕΚ) 889/2008). 

 

Διατροφή 
 

5.  

 

Α. Αυτονομία Ζωοτροφών 

 

Απαγορεύεται η βιολογική εκτροφή κατά την οποία ο επιχειρηματίας- κτηνοτρόφος δεν έχει ιδιόκτητες 

εκτάσεις και δεν διαχειρίζεται τη γεωργική γη ή/και δεν έχει συνάψει γραπτή συμφωνία συνεργασίας με 

άλλο επιχειρηματία. 

 

Τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην 

ίδια περιοχή. 

 

Ωστόσο, κατά την περίοδο της εποχικής μετακίνησης, τα ζώα επιτρέπεται να βοσκούν σε μη βιολογικές 

εκτάσεις όταν μετακινούνται πεζή από ένα βοσκότοπο σε άλλο. Η κατανάλωση μη βιολογικών ζωοτροφών, 

με τη βόσκηση χλόης ή άλλων φυτών, στη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % 

του συνολικού σιτηρεσίου ανά έτος.  

Το εν λόγω αριθμητικό στοιχείο υπολογίζεται ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής 

προέλευσης. 

 

Β. Σύνθεση Ζωοτροφών 

 

 Προέλευση Προϋποθέσεις Συνθήκες 

Ζωοτροφές Μη 

Βιολογικής Γεωργίας 

Μη Βιολογικής 

(Συμβατικής) 

Ζωοτροφές, 

συμπυκνώματα 
 

 
Μπαχαρικά, βότανα και 

μελάσες 
 

 

 
 

0% 

 
 

 
i) δεν υπάρχει 

διαθέσιμη βιολογική 
μορφή τους, 

ii) παράγονται ή 

παρασκευάζονται χωρίς 
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(Υπο)προϊόντα ζύμωσης 

Saccharomyces 
cerevisiae and/or 
carlsbergiensis 

χρήση χημικών 

διαλυτών, και 
iii) η χρήση τους 

περιορίζεται στο 1 % 

του σιτηρεσίου ενός 
συγκεκριμένου ζωικού 

είδους, υπολογιζόμενο 
ετησίως ως ποσοστό 

της ξηράς ουσίας των 
ζωοτροφών γεωργικής 

προέλευσης 

 
 

 
 

i) παράγονται ή 

παρασκευάζονται χωρίς 
χρήση χημικών 

διαλυτών 

 

1ος χρόνος μετατροπής 

Συγκομιδή ή βόσκηση 

μόνιμων βοσκοτόπων ή 

ζωοτροφές από 
αγροτεμάχια με 

πολυετή κτηνοτροφικά 
φυτά ή από 

πρωτεϊνούχα φυτά 

Έως 20%** 

 

Αγορά πολυετών 
κτηνοτροφικών 

φυτών/πρωτεϊνούχων 
φυτών 

Θεωρούνται 

συμβατικές, άρα 0% 

 Υπό μετατροπή (από 

τον 2ο χρόνο και μετά) 

Ζωοτροφές από την 

ίδια κτηνοτροφική 
μονάδα 

Έως 100% 

 Αγορά ζωοτροφών Έως 30%** 

Τύπος Ζωοτροφών 

Χονδροαλεσμένη, 

νωπή, αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη ζωοτροφή 

Μέγιστη δυνατή 

χρησιμοποίηση βοσκής 
ανάλογα με τους 

διαθέσιμους 
βοσκότοπους στις 

διάφορες περιόδους 
του έτους 

60%- αλλά επιτρέπεται 

να μειωθεί σε 50 % για 
τα ζώα 

γαλακτοπαραγωγής για 
μέγιστη περίοδο τριών 

μηνών στην αρχή της 
γαλακτοπαραγωγής 

Βιολογικό γάλα Νεαρά θηλαστικά 

Κατά προτίμηση με 

μητρικό γάλα ή αλλιώς 
φυσικό γάλα (υγρό ή 

σκόνη-ορισμός φυσικού 

γάλακτος σύμφωνα με 
92/46/EEC, Article 2) 

 
Τουλάχιστον 3 μήνες 

για βοοειδή, 
περιλαμβανομένων των 

ειδών bubalus και 

bison, και των 

mailto:%20info@cosmocert.gr
http://cosmocert.gr/


 

COSMOCERT A.E. 
Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα 

T +30 210-6712855  F +30 210-6712755  E info@cosmocert.gr  W http://cosmocert.gr/ 

 

9 | P a g e  

ιπποειδών, και 45 

ημέρες για αιγοπρόβατα 

‘Α ύλες ζωοτροφών 
φυτικής προέλευσης 

 
Δεν υπάρχει 
περιορισμός 

‘Α ύλες ζωοτροφών 

ζωικής προέλευσης 
 

Οποιαδήποτε ζωοτροφή  
ζωικής προέλευσης 

(που αναφέρεται στους 

Κανονισμούς) 

‘Α ύλες ζωοτροφών 

ανόργανης 
προέλευσης 

 

i) Περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα V τμήμα 1 

του Καν. (ΕΚ) 889/2008 
 

ii) θαλασσινό αλάτι και 
το ορυκτό αλάτι 

Άλλα Συστατικά 
Διατροφικά 

Πρόσθετα 

Συνθετικά αμινοξέα και 

αυξητικοί παράγοντες 
Απαγορεύονται 

Βιταμίνες, προβιταμίνες 

και σαφώς 
προσδιορισμένες από 

χημικής άποψης ουσίες 

με ανάλογη δράση 

— Προερχόμενες από 

γεωργικά προϊόντα 

 —Εάν είναι συνθετικές, 
μόνον όσες είναι 

πανομοιότυπες με τις 
βιταμίνες που 

προέρχονται από 
γεωργικά προϊόντα 

επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται για 
μονογαστρικά ζώα και 

ζώα υδατοκαλλιέργειας 
— Εάν είναι συνθετικές, 

μόνον οι βιταμίνες Α, 

D και Ε που είναι 
πανομοιότυπες με 

εκείνες που 
προέρχονται από 

γεωργικά προϊόντα 

επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για 

τα μηρυκαστικά· η 
χρήση υπόκειται 

στην πρότερη 
έγκριση των κρατών 

μελών, η οποία 

συναρτάται με την 
αξιολόγηση της 

δυνατότητας των 
μηρυκαστικών 

βιολογικής εκτροφής να 

προσλαμβάνουν τις 
απαραίτητες ποσότητες 

των εν λόγω βιταμινών 
από το σιτηρέσιό τους 
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Ενώσεις ιχνοστοιχείων 

Αναφέρονται στο 

παράρτημα VI.3β του 
Καν. (ΕΚ) 889/2008 

Ζωοτεχνικά 
Πρόσθετα 

Ένζυμα και 

μικροοργανισμοί στην 
κατηγορία “ζωοτεχνικές 

πρόσθετες ύλες” 

 

Τεχνολογικά 

Πρόσθετα 

Συντηρητικά, 
Αντιοξειδωτικά, 

Γαλακτωματοποιητές 
και σταθεροποιητές, 

πυκνωτικά μέσα και 

πηκτωματογόνοι 
παράγοντες, Συνδετικά 

και αντισυσσωματωτικά 
μέσα, Πρόσθετα 

ενσιρωμένων 
ζωοτροφών 

Αναφέρονται αντίστοιχα 

στο Παράρτημα VI.1 
του Καν. (ΕΚ) 889/2008 

Οργανοληπτικά 

Πρόσθετα 
Αρωματικές ενώσεις 

Μόνον εκχυλίσματα από 

γεωργικά προϊόντα 
** Τα αναφερόμενα ποσοστά υπολογίζονται ετησίως σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών 

φυτικής προέλευσης 

 

Όλες οι πρώτες ύλες και ουσίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι "μη Γενετικά Τροποποιημένες" 

(ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για μικροοργανισμούς, ένζυμα και ζύμες). 

 

Γ. Ειδικές Περιπτώσεις 

Χρήση μη βιολογικών ζωοτροφών μπορεί να επιτραπεί από την Αρμόδια Αρχή για περιορισμένο διάστημα 

και για συγκεκριμένη περιοχή και για μεμονωμένους επιχειρηματίες, σε περίπτωση απώλειας της παραγωγής 

χορτονομής ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί, ιδίως λόγω έκτακτων μετεωρολογικών συνθηκών, εκδήλωσης 

μολυσματικών ασθενειών, μόλυνσης με τοξικές ουσίες ή εξαιτίας πυρκαγιών. 

 

Δ. Απαγορευμένες Πρακτικές 

 

 Απαγορεύεται η εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες διατροφής ή άλλες που να προάγουν την 

ανάπτυξη αναιμίας. 

 Οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι αναστρέψιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτροφής. 

Απαγορεύεται η καταναγκαστική διατροφή. 

 

Κτίρια 

 
6.  

 
Τα κτίρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν 

την υπαίθρια διαβίωση των ζώων. 

 

Α. Απαιτήσεις 

 

 Το δάπεδο των ενδιαιτημάτων των ζώων πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι ολισθηρό. 
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 Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν του δαπέδου (50%), όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 

889/2008, πρέπει να είναι συνεχές, δηλαδή όχι υπό μορφή γρίλιας ή δικτυωτού. 

 Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να περιέχει άφθονο στεγνό υλικό κατάκλισης με στρωμνή. Η στρωμνή 

πρέπει να περιλαμβάνει άχυρο ή άλλο κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή είναι δυνατό να 

βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με οποιοδήποτε ανόργανο προϊόν του Παραρτήματος Ι του Καν. 

(ΕΚ) 889/2008. 

 Απαγορεύεται ο σταβλισμός των μόσχων σε ατομικούς χώρους μετά την ηλικία της μίας εβδομάδας. 

 

Β. Πρόσδεση και απομόνωση ζώων 

Απαγορευμένες πρακτικές, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για 

λόγους ασφάλειας ή καλής διαβίωσης, ή μετά από κτηνιατρικές οδηγίες (απαιτείται απόδειξη των 

αιτημάτων). 

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν: 

 την πρόσδεση των βοοειδών σε μικρές εκμεταλλεύσεις, εάν δεν είναι δυνατό να διατηρούνται τα 

βοοειδή σε ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες της συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι έχουν 

πρόσβαση σε βοσκότοπους κατά την περίοδο βοσκής και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα 

πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν είναι δυνατή. 

 

Για μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, επιτρέπεται η πρόσδεση των βοοειδών σε κτίρια που 

υπήρχαν ήδη πριν την 24η Αυγούστου 2000, υπό τον όρο ότι παρέχεται τακτική άσκηση και η εκτροφή 

γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων με άνετη στρωμνή καθώς και ατομική 

διαχείριση και υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Η αρμόδια 

αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει την εφαρμογή του μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων 

επιχειρήσεων, για περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2013, υπό τον 

συμπληρωματικό όρο ότι οι επισκέψεις ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του Καν. 

(ΕΚ) 889/2008 πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. 

 

Γ. Ελάχιστη Πυκνότητα Ζώων 

Η πυκνότητα των ζώων εντός των ενδιαιτημάτων πρέπει να επιτρέπει την άνεση, την καλή διαβίωση και να 

ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες των ζώων που σχετίζονται κυρίως με τα είδη, τη φυλή και την ηλικία των 

ζώων.  

Πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες της συμπεριφοράς των ζώων που εξαρτώνται ιδίως από το 

μέγεθος της ομάδας και το φύλο των ζώων. Η πυκνότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες άνετης 

διαβίωσης των ζώων, παρέχοντας σε αυτά επαρκή χώρο για φυσική στάση, να ξαπλώνουν με ευκολία, να 

περιποιούνται τον εαυτό τους, να λαμβάνουν όλες τις φυσικές στάσεις και να κάνουν όλες τις φυσικές 

κινήσεις, όπως να τεντώνονται. 

Το ελάχιστο εμβαδόν εντός των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού 

για τα διάφορα είδη και τις κατηγορίες ζώων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 
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Κλειστοί Χώροι 
(καθαρό εμβαδό/ ανά ζώο) 

Υπαίθριοι Χώροι 

(χώροι άσκησης εκτός των 
βοσκοτόπων) 

Ελάχιστο ζων 
βάρος (kg) 

m2 / ζώο m2 / ζώο 

Βοοειδή και ιπποειδή 
αναπαραγωγής και πάχυνσης 

μέχρι 100 1,5 1,1 

μέχρι 200 2,5 1,9 

μέχρι 350 4 3 

Πάνω από 350 
5 και 

τουλάχιστον 1 
τ.μ./100 kg 

3,7 και τουλάχιστον 0,75 τ.μ./100 
kg 

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής  6 4,5 

Ταύροι αναπαραγωγής  10 30 

Αίγες/Πρόβατα 

Αίγες/πρόβατα 
1,5 ανά 

αιγοπρόβατο 
2,5 

Αμνοί/ Ερίφια 
0,35 ανά 

αμνοερίφιο  
0,5 

Χώροι Βόσκησης 
 

7.  

 
Α. Γενικοί Κανόνες 

 

 Τα φυτοφάγα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους για βοσκή, όποτε το επιτρέπουν οι 

συνθήκες. 

 Όταν τα φυτοφάγα ζώα έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο κατά την περίοδο βοσκής και όταν το 

σύστημα χειμερινού σταβλισμού παρέχει ελευθερία κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται η εξαίρεση από 

την υποχρέωση εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 Οι ταύροι ηλικίας άνω του ενός έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο ή σε υπαίθριο 

χώρο. 

 Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 170 χιλιόγραμμων 

αζώτου ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής γης. 

Για τον καθορισμό του προαναφερόμενου ενδεδειγμένου δείκτη πυκνότητας των ζώων, η αρμόδια αρχή 

πρέπει να καθορίζει τις μονάδες ζώων που ισοδυναμούν με το προαναφερόμενο όριο λαμβάνοντας ως 

κατευθυντήρια οδηγία τους αριθμούς που ορίζονται στο παράρτημα IV του Καν. (ΕΚ) 889/2008 ή τις 

συναφείς εθνικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. 

 Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, όπως ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

για την προστασία των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, που 

διασπείρεται στην εκμετάλλευση πρέπει να μην υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως 

ανά εκτάριο χρησιμοποιήσιμης γεωργικής γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην χρήση κοπριάς 

αγροκτήματος, αποξηραμένης κοπριάς αγροκτήματος και αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, 

κομποστοποιημένων ζωικών περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της κόπρου πουλερικών, της 

κομποστοποιημένης ζωικής κοπριάς και των υγρών ζωικών περιττωμάτων. 

 Όταν υπάρχει υπερβολική παραγωγή κοπριάς, αυτή μπορεί να διασπαρθεί μόνο σε εκτάσεις 
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βιολογικής καλλιέργειας, και ο επιχειρηματίας πρέπει να συνάψει γραπτή συμφωνία 

συνεργασίας για το σκοπό αυτό με άλλον επιχειρηματία του οποίου η γη είναι βιολογική. 

 

Β. Κοινή Χρήση Βοσκοτόπων 

 

 Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής μπορούν να χρησιμοποιούν βιολογικούς βοσκότοπους για 

περιορισμένο διάστημα κάθε έτος, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από σύστημα 

εκτροφής που σέβεται το περιβάλλον, διατηρεί το φυσικό χώρο και κάνει χρήση της αειφορίας 

της γεωργικής γης, και ότι τα ζώα βιολογικής εκτροφής δεν είναι παρόντα στο βοσκότοπο την 

ίδια χρονική στιγμή. 

 Τα ζώα βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να βοσκούν σε κοινόκτητες γαίες (με μη βιολογικά 

ζώα) υπό τον όρο ότι: 

α) η γη να μην έχει υποστεί, επί 3 τουλάχιστον έτη, χειρισμούς με μη επιτρεπόμενα προϊόντα 

για βιολογική παραγωγή 

β) Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής που χρησιμοποιούν αυτή τη γη προέρχονται από σύστημα 

εκτροφής που σέβεται το περιβάλλον, διατηρεί το φυσικό χώρο και κάνει χρήση της αειφορίας 

της γεωργικής γης. 

 

Διαχείριση των Ζώων 

 

8.  
 

 

Α. Κτηνοτροφικές Πρακτικές 

 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, κατά περίπτωση, ορισμένες τις παρακάτω πρακτικές για λόγους 

ασφάλειας ή εάν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας, των συνθηκών διαβίωσης ή της υγιεινής των 

ζώων. 

Πρακτικές όπως η τοποθέτηση ελαστικών ιμάντων στις ουρές των προβάτων, η κοπή της ουράς, η κοπή 

των κεράτων δεν πρέπει να αποτελούν συνήθη πρακτική στη βιολογική κτηνοτροφία.  

Ωστόσο, ο χειρουργικός ευνουχισμός επιτρέπεται προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και 

οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής. 

Σε όλες τι περιπτώσεις πάντως, τα ζώα πρέπει να υποφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερο με τη χορήγηση της 

κατάλληλης αναισθησίας και/ή αναλγησίας και η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην πλέον 

κατάλληλη ηλικία από ειδικευμένο προσωπικό. 

Παρομοίως και κατά την σφαγή τα ζώα πρέπει να υποφέρουν το λιγότερο δυνατό. 

 

Β. Τελικό Στάδιο Πάχυνσης 
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Το τελικό στάδιο πάχυνσης ενηλίκων βοοειδών κρεοπαραγωγής μπορεί να πραγματοποιείται εντός κτιρίων, 

υπό τον όρο ότι αυτή η περίοδος εσωτερικής εκτροφής δεν υπερβαίνει το 1/5 της διάρκειας ζωής των ζώων 

και σε καμία περίπτωση τους 3 μήνες. 

 

Γ. Αναπαραγωγή 

 

Προτιμάται η φυσική μέθοδος αναπαραγωγής, ωστόσο επιτρέπεται η τεχνητή γονιμοποίηση. 

Απαγορεύεται η χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους 

σκοπούς (π.χ. πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου). 

Οι τεχνητές μέθοδοι αναπαραγωγής, όπως η κλωνοποίηση ή η μεταφορά εμβρύων απαγορεύεται. 

 

Πρόληψη ασθενειών και Κτηνιατρικές αγωγές 

9.  

 
 

Α. Γενικές Αρχές 

Η μέριμνα για την υγεία των ζώων πρέπει να βασίζεται κυρίως στην πρόληψη των ασθενειών: επιλογή 

κατάλληλης φυλής, σωστή διαχείριση πρακτικών εκτροφής, ποιοτικές ζωοτροφές, προσαρμοστικότητα στην 

πυκνότητα και στην στέγαση, ευκολία άσκησης.  

 

Β. Υγειονομικές Πρακτικές 

Τα κτίρια, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται χρησιμοποιώντας τα 

προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008. Τρωκτικοκτόνα σε 

παγίδες και τα κατάλληλα προϊόντα από το Παράρτημα ΙΙ Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ενάντια σε έντομα και παράσιτα. 

 

Γ. Απαγορευμένες Πρακτικές 

 Ουσίες για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής. 

 Η προληπτική χρήση χημικών συνθετικών αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιβιοτικών ή 

κοκκιδιοστατικών. 

Δ. Κτηνιατρικές Αγωγές 

 Εάν παρά τα προληπτικά μέτρα (που αναφέρονται στο παραπάνω στις «γενικές αρχές») είναι 

ανεπαρκή, οι ασθένειες ή/και τραυματισμούς πρέπει να λαμβάνουν άμεση θεραπεία για την 

πρόληψη των ζώων που πάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο.  

 Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε φυτοθεραπευτικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα V τμήμα 1 και στο Παράρτημα VI τμήμα 3 του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 
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 Αν τα μέτρα αυτά είναι αναποτελεσματικά, τότε χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά 

φάρμακα ή αντιβιοτικά μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν, για να θεραπεύσουν το ζώο με 

οδηγίες του κτηνιάτρου. 

 Η νόμιμη περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης αλλοπαθητικών κτηνιατρικών 

φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς 

παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο 

αναμονής. Σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν προσδιορίζεται, είναι 48 ώρες. 

 

i. Τήρηση Αρχείων 

 όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα πρέπει να 

καταγράφονται:  

 ημερομηνία αγωγής,  

 λεπτομερή στοιχεία της διάγνωσης,  

 ποσολογία φαρμάκου·  

 τύπο φαρμακευτικού προϊόντος,  

 αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών,  

 μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους και 

περιόδους αναμονής που εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην αγορά 

με επισήμανση ως βιολογικό 

 

ii. Αριθμός Επιτρεπόμενων Θεραπευτικών Αγωγών με Αλλοπαθητικά Φάρμακα 

 

Ζώα με παραγωγικό κύκλο μικρότερου του ενός (1) έτους 

(νεαρό φυτοφάγο ζώο που σφάζεται σε ηλικία μικρότερη 

του έτους) 

Μία (1) μόνο θεραπεία κατά την 

διάρκεια του παραγωγικού κύκλου ζωής 

Ζώα με παραγωγικό κύκλο μεγαλύτερο του ενός (1) έτους 
Τρείς (3) θεραπείες σε διάστημα 12 

μηνών 

 

Αντιπαρασιτικές αγωγές, εμβολιασμοί και υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών 

δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω τον υπολογισμό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Όταν αγοράζονται μη-βιολογικά ζώα (με τους απαιτούμενους όρους), οι εκτροφείς τους 

πρέπει να παρέχουν στον αγοραστή το μητρώο των αγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί στα ζώα (αριθμός, 

είδος και ημερομηνίες). 
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