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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Γιατί να πιστοποιηθώ; 5 καλοί λόγοι 
 
 Σημαντική οικονομική ανάπτυξη στην εμπορία βιολογικών προϊόντων 
 Σήμερα πλέον απαιτείται από τον επιχειρηματία ένα «πράσινο» προφίλ  
 Δυνατότητα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Αγορά με βιολογικά προϊόντα συμβατά με τους Κανονισμούς 

(ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 
 Οι ειδήμονες εμπορίας τροφίμων επιβεβαιώνουν ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο των βιολογικών 

προϊόντων 
 Ο έλεγχος και η πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

 
Ποια είναι η LACON; 
 
Πέραν της διεθνούς δράσης ελέγχων και πιστοποιήσεων της εταιρείας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σύμφωνα με διεθνή και ιδιωτικά πρότυπα, η LACON Ltd. στην Κύπρο δραστηριοποιείται, 
από το 1997, στους εξής τομείς: 

 στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και των τροφίμων 
Κανονισμός (ΕΚ) Νο 834/2007 και Νόμο 227 (Ι)/2004 τη Κυπριακής Δημοκρατίας, 
 στον τομέα κρέατος πουλερικών  Νόμο 280 (Ι)2004 και Κανονισμό (ΕΚ) 543/2008***  
 EUREPGAP -GLOBALGAP– Ιδιωτικό πρότυπο* 
 Εθνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (NOP)** 
 
* Δεύτερος έλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση πιστοποιητικού γίνονται από τη Lacon Αυστρίας 
** Δεύτερος έλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση πιστοποιητικού γίνονται από τη Lacon Γερμανίας 
 *** Έλεγχος και κατάθεση έκθεσης προς το Υπουργείο Γεωργίας το οποίο εκδίδει την απαιτούμενη 
άδεια προς τους παραγωγούς. 

 
Τι χρειάζομαι για να πιστοποιηθώ; 

Για μία μονάδα γεωργικής παραγωγής απαιτείται: 
o Καμία χρήση χημικών συνθετικών φυτοπροστατευτικών 
o Καμία εφαρμογή χημικών λιπασμάτων 
o Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αμειψισπορά (›4 χρόνια)    
o Καμία χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
o Ορθή και ανάλογα με τις απαιτήσεις του είδους κτηνοτροφία 
o Χρήση βιολογικών ζωοτροφών (›80%) 

 
Τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός 
 Υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης για σκοπούς πιστοποίησης 
 Υπογραφή συμβολαίου με τη LACON Ltd. 
 Ετοιμασία καταλόγων αγροτεμαχίων και καλλιεργητικού προγράμματος για τα τελευταία 2 χρόνια 
 Ετοιμασία σχεδίων για τους αποθηκευτικούς χώρους, σταύλους αν υπάρχει 
 Παροχή πληροφοριών για λογιστικές καταγραφές 
 Παροχή δυνατότητας επιτόπιου ελέγχου στη μονάδα 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τι κάνει η LACON Ltd. για εσάς 
 Λεπτομερή ενημέρωση για τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και της 

εθνικής Νομοθεσίας, 
 Αξιολόγηση κατά πόσο η μονάδα πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 

889/2008 
 Συζητά τα προβληματικά σημεία κι αποφασίζονται αποδεχτές, από κοινού, λύσεις, 
 Διαχειρίζεται τα στοιχεία της μονάδας στο ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης στοιχείων της εταιρείας  
 Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για τη μονάδα  

 
Κατάλογος σημείων ελέγχου 
 Το μεταβατικό στάδιο ανέρχεται στα 2 χρόνια μέχρι τη φύτευση (σπορά) για τις μονοετείς 

καλλιέργειες, ενδεχομένως 12 μήνες μέχρι την σπορά για χρήση της σήμανσης «προϊόν στα πλαίσια 
μετάβασης προς τη βιολογική γεωργία». 

 Αίτηση και υπογραφή του συμβολαίου με τον Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη της καλλιεργητικής 
περιόδου 

 Αποθέματα μη επιτρεπόμενων σκευασμάτων να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
σχετικής νομοθεσίας (επιστροφή  στους προμηθευτές, δώρο στο γείτονα που συνεχίζει με συμβατική 
παραγωγή, όχι πέταμα στο διπλανό ρυάκι ή στα σκουπίδια.  

 Ζωική παραγωγή: όχι πέραν των 170 kg άζωτο/ εκτάριο/ έτος (π.χ. 2 αγελάδες των 700 kg ή 13,3 
πρόβατα/ αίγες ή 580 κοτόπουλα για παραγωγή κρέατος ή 230 για παραγωγή αυγών/ εκτάριο) 

 Οικολογική αμειψισπορά: αρκετά ψυχανθή, συχνές χλωρολιπάνσεις ιδίως στις μόνιμες φυτείες μεταξύ 
των γραμμών 

 Αποθήκευση μόνο σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ  (λιπάσματα-
φυτοπροστατευτικά), χρήση βιολογικών ζωοτροφών σύμφωνα με το Παράρτημα V. 

 Σπόροι και φυτά βιολογικής παραγωγής. Αν όχι έλεγχος για μη Γ.Τ.Ο. 
 Ζωική παραγωγή: οι στάβλοι είναι καθαροί, φωτεινοί, αερίζονται ικανοποιητικά, ευρύχωροι. Τα ζώα 

έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους ή τουλάχιστον σε εξωτερικούς χώρους άσκησης 
 Κατάλογος αγροτεμαχίων υπάρχει, είναι επίκαιρος, τεκμηριωμένος για κάθε τεμάχιο, καλλιέργεια, 

λίπανση, φυτοπροστασία 
 Τοπογραφικά επίκαιρα, σχέδια οικοδομών, στάβλου, αποθηκών υπάρχουν. Αποθήκες προϊόντων, 

πρώτων υλών. 
 Καταγραφή των πωλήσεων γίνεται; είναι άμεσα διαθέσιμη; 
 Για την κτηνοτροφική παραγωγή: σήμανση των ζώων, αρχείο ζώων, τεκμηρίωση των εφαρμογών 

κτηνιατρικών φαρμάκων 
 Στις περιπτώσεις μερικής μετάβασης: δεν διεξάγεται παράλληλη παραγωγή (το ίδιο είδος, ποικιλία 

βιολογική/ συμβατική)  
Διαχωρισμός: διαφορετικά τεμάχια, ποικιλίες, καλλιέργειες, είδη ζώων. 
Πρόσθετη τεκμηρίωση: σχέδια, λεπτομερής καταγραφή 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τιμολόγηση  
Η ετήσια επιβάρυνση για τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης της LACON LTD περιλαμβάνει: 
 
1.  Διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης (έγγραφα και αξιολόγηση) 
2. Ετήσιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις και διαδικασίες παραγωγής 
3. Διαδικασία δεύτερου ελέγχου, πιστοποίηση 
4. Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικού συμμόρφωσης 
5. Αναλύσεις στα πλαίσια των ποσοστών που ορίζονται από τη Νομοθεσία 
6. Απροειδοποίητοι έλεγχοι στα πλαίσια εφαρμογής της Νομοθεσίας 
  
Στο ετήσιο κόστος δεν περιλαμβάνονται: 
 
1. Κόστος πρόσθετου ελέγχου που προκάλεσε ο επιχειρηματίας (π.χ. λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης) 
2. Κόστος αναλύσεων μετά από υπόνοια, παρουσία απαγορευμένων σκευασμάτων στις αποθήκες 
 
Αναλυτικά: 
Γεωργική Παραγωγή 

1. όταν κάποιος παραγωγός έχει εντάξει στο σύστημα έλεγχου:  
 

 10 δεκάρια με ελαιόδεντρα το κόστος θα ανέρχεται 175 € + Φ.Π.Α 
 30 δεκάρια με σιτηρά το κόστος θα ανέρχεται 210 € + Φ.Π.Α 
 10 δεκάρια με αρωματικά το κόστος θα ανέρχεται 200 € + Φ.Π.Α 

 
 5 δεκάρια λαχανικά το κόστος θα ανέρχεται στα 200 € + Φ.Π.Α 

2. Για Ζωική Παραγωγή: 
  μέχρι 50 αιγοπρόβατα το κόστος θα ανέρχεται 250€ + Φ.Π.Α 
 μέχρι 10 χοιρομητέρες το κόστος θα ανέρχεται 500€ + Φ.Π.Α 
 μέχρι 10 γαλακτοφόρες αγελάδες το κόστος θα ανέρχεται 400 € + Φ.Π.Α 
 μέχρι 10 μοσχάρια πάχυνσης το κόστος θα ανέρχεται 250 € + Φ.Π.Α 
 μέχρι 100 πουλερικά αυγοπαραγωγής το κόστος θα ανέρχεται 250 € + Φ.Π.Α 
  μέχρι 1000 πουλερικά κρεατοπαραγωγής το κόστος θα ανέρχεται 400 € + Φ.Π.Α 
 Μέχρι 30 κυψελών (για μελισσοκομία) το κόστος θα ανέρχεται 200 € + Φ.Π.Α 

 
3. Μονάδες παρασκευής τροφίμων, εισαγωγών από τρίτες χώρες, παρασκευής ζωοτροφών, 

υπεργολαβίες 
 
Η χρέωση για μονάδες παρασκευής τροφίμων , ζωοτροφών , υπεργολαβίες  και 
εισαγωγών από τρίτες Χώρες θα γίνεται ανά ανθρωποημέρα. Το κόστος ανά ημέρα 
είναι 700€ για τις μονάδες εισαγωγών από τρίτες χώρες και 500 € για τις 
υπόλοιπες. Απλές μονάδες χρειάζονται 1/2 μέρας.  
Για πολύπλοκες περιπτώσεις θα ετοιμάζεται προσφορά. 
Τα ελαιοτριβεία έχουν ειδική τιμή που ανέρχεται στα 170€ και τα οινοποιεία 200€. 
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                                                                        ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Η χρέωση για μονάδες εισαγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων από Ε.Ε θα 
διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων: π.χ όταν μια μονάδα εισάγει μέχρι 
5 κωδικούς το κόστος θα ανέρχεται 200 € + Φ.Π.Α 

 
 
 
 Χρήση του λογότυπου LACON  
Εάν το λογότυπο LACON πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα προϊόν το οποίο η LACON Ltd ελέγχει ή το 
οποίο προέρχεται από μια διαδικασία που η LACON Ltd ελέγχει, το προϊόν ή η διαδικασία αξιολογείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελεγχθεί ότι ανταποκρίνεται ακόμα στα σχετικά πρότυπα.  
 
Οι χρήστες του λογότυπου LACON πρέπει να δεχτούν τις σχετικές απαιτήσεις. Η LACON Ltd διεξάγει, 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, επιτόπια επιθεώρηση κατά την οποία ελέγχεται και η σήμανση. Συνήθως, 
για τα προϊόντα με το λογότυπο LACON διεξάγεται μια δεύτερη επιθεώρηση ετησίως, κατά την οποία 
ελέγχεται η χρήση του λογότυπου 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
 
 
 
                               CY-BIO-001 
                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-CY 
 Η LACON Ltd ρυθμίζει και εποπτεύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη χρήση και επίδειξη των 

αδειών, πιστοποιητικών και λογοτύπων συμμόρφωσης (X049). 
 
 Η LACON Ltd δίνει τα έγγραφα της πιστοποίησης στον υποψήφιο.  
 
 Όλες οι αναφορές στη σήμανση, την τεκμηρίωση και τη διαφήμιση των προϊόντων ελέγχονται 

κατά τους ετήσιους και απροειδοποίητους ελέγχους. 
 

Παράπονα – Ενστάσεις 
 Τα παράπονα λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπ’ όψιν από την LACON. Αξιολογούνται σαν μια ένδειξη 

για αδύνατα σημεία στο σύστημα διαχείρισης ποιότητος. 
 Παράπονα μπορεί να προέρχονται από αιτητές, από πελάτες, από καταναλωτές  και από τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Όλα τα παράπονα γίνονται αποδεκτά και τυγχάνουν χειρισμού. 
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Αναλυτικά της Διαδικασίας Πιστοποίησης 

 Ο επιθεωρητής υποβάλλει την πλήρη έκθεση αξιολόγησης ,μια έκθεση με τις μη 
συμμορφώσεις στον επιθεωρητή 2ου ελέγχου. 
 

 Εάν κατά τον δεύτερο έλεγχο προκύψει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό της 
αξιολόγησης του επιθεωρητή 1ου ελέγχου, τότε συγκαλείται η επιτροπή επιθεωρητών 
η οποία αποφασίζει τελεσίδικα με πλειοψηφία. 

 Όταν το αποτέλεσμα του δεύτερου έλεγχου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την 
διεξαγωγή της παραγωγής, παρασκευής και εμπορίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007, εκδίδεται προς την μονάδα ένα πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει τη συμμετοχή της στο σύστημα ελέγχου. 

 Όπου απαιτούνται σοβαρά διορθωτικά μέτρα εντός καθορισμένης χρονικής 
προθεσμίας δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμετοχής στο σύστημα ελέγχου μέχρι 
να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις.  

 Η απόφαση για την πιστοποίηση αρχειοθετείται 
 Κυρώσεις ή τυχόν χρονικά περιθώρια για διορθωτικές ενέργειες, καταχωρούνται 

επίσης στο αρχείο.  
Υποψήφιος: Υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
α)  τηρήσει τους κανόνες των προτύπων που εφαρμόζονται και τις διοικητικού χαρακτήρα απαιτήσεις 
των κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου και της εφαρμογής των κατάλληλων αλλαγών μετά από 
συνεννόηση από τον φορέα,  εάν αυτό απαιτείται,  
β)  τηρεί την απαιτούμενη τεκμηρίωση (των υπό εξέταση εγγράφων και αρχείων), και να παρέχει στη 
LACON Ltd ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα λογιστικά και τις συνταγές για σκοπούς 
αξιολόγησης και αν προκύψει τη διαχείριση των παραπόνων, 
γ)  κάνει τις δηλώσεις μόνο σε ότι αφορά την πιστοποίηση των προϊόντων που αναφέρονται ρητά στη 
σύμβαση για την οποία η σύμβαση και, συνεπώς, η πιστοποίηση πρόκειται να εφαρμοστεί, 
δ)  μην χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση των προϊόντων του με τρόπο που θα μπορούσε να 
δυσφημήσει τη LACON Ltd και να μην κάνει καμία δήλωση σχετικά με την  πιστοποίηση που θα 
μπορούσε να αξιολογηθεί  από τη LACON Ltd ως παραπλανητική ή/ και μη εφαρμόσιμη, 
ε)  εφαρμόσει τα μέτρα για να αποσυρθούν όλες οι αναφορές αναφορικά με την πιστοποίηση στη 
σήμανση των προϊόντων που επηρεάζονται αφότου έχει ανασταλεί , ανακληθεί ή λήξη μια πιστοποίηση. 
στ)    εάν η πιστοποίηση γίνεται σε συνεχή παραγωγή, το πιστοποιημένο προϊόν πρέπει να συνεχίζει να 
πληρεί όλες τια απαιτήσεις συμμόρφωσης των προϊόντων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 
τηλέφωνo: 22 499640, 99 694389 (Νικόλας Κανάρης) 
fax:  22 499643 
email:  laconcy@cytanet.com.cy       -   ιστοσελίδα:  www.lacon-institute.com 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Διαδικασία της πιστοποίησης  
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 
 

Γεωργική μονάδα 

 
Αίτηση για έλεγχο & πιστοποίηση 

 

Υπογραφή & αποστολή του συμβολαίου στη LACON & 
γνωστοποίηση της μονάδας στο Τμήμα Γεωργίας  

 

Περιγραφή της μονάδας 
με ετοιμασία 
 καταλόγου αγροτεμαχίων 
 τοπογραφικών 
 αντιγράφων τίτλων ιδιοκτησίας,     ενοικιαστηρίων 
 περιγραφής του τρόπου εμπορίας 

 

Συνεχής τεκμηρίωση της διαχείρισης της  
μονάδας συμπεριλαμβανομένων αγορών και πωλήσεων στη 
φυτική, ζωική παραγωγή, τη μεταποίηση, κ.α. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ινστιτούτο ελέγχου & πιστοποίησης LACON 

 

Αποστολή  
 προσφοράς 
 πληροφοριών 
 συμβολαίου 

 

Γνωστοποίηση της μονάδας στο Τμήμα Γεωργίας 
 Επιστροφή του συμβολαίου 
 Αποστολή Α022 στο παραγωγό 

 

Καθορισμός ημερομηνίας συνάντησης για έλεγχο από 
επιθεωρητή της LACON 

 

Επιτόπιος έλεγχος όλων των δεδομένων με 
 επίσκεψη στα τεμάχια, στα κτίρια, αποθήκες κλπ. 
 έλεγχος εγγράφων 

 

Δεύτερος έλεγχος του φακέλου 
Έκδοση πιστοποιητικού  
Συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου 

Τακτικοί έλεγχοι 
τουλάχιστον 1 φορά/ έτος 

Δεύτερος έλεγχος του φακέλου 
για τήρηση των προνοιών του Κανονισμού 
έκδοση του πιστοποιητικού  
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