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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
(ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/848 ΓΙΑ ΤΗ  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 
 

Μέρος I: Υποχρεωτικά στοιχεία 

Ι.1 Αριθμός εγγράφου I.2 (Επιλέξτε ανάλογα την περίπτωση) 

20116220001973 
 Επιχείρηση 

 Ομάδα επιχειρήσεων – (βλέπε σημείο Ι.9) 

Ι.3 Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης ή της 
ομάδας επιχειρήσεων: 

Ι.4 Ονομασία και διεύθυνση του Φορέα Ελέγχου : 

SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΈΔΡΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91 , 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ATTIKH, ΕΛΛΑΔΑ 

 

         

                   TÜV AUSTRIA HELLAS        

Λ. Μεσογείων 429 Τ.Κ. 153 43 
                         Αθήνα, Ελλάδα 
 

                                                                      GR BIO 15  

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

 Παραγωγή 

 Παρασκευή 

 Διανομή/Διάθεση στην αγορά 

 Αποθήκευση 

 Εισαγωγή    

 Εξαγωγή 

Ι.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): 

   α)  Aμεταποίητα 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)   Zώα 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: 

 Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής 

 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 

  ε)     Ζωοτροφές: 

 Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής 

 Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής 

 Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή 

  στ)    Οίνος: 

 Βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής 

 Παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής 

 Βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή 

  ζ)     Άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/8481 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 

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. 

Ι.7  Ημερομηνία / τόπος:  I.8 Περίοδος Ισχύος  

Αθήνα, 08-04-2022 

 

Για την TÜV AUSTRIA HELLAS:      

                                               

 

Από:        23-03-2022            Έως: 23-03-2023 

 

 
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1). 
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Ι.9 Κατάλογος των μελών της ομάδας επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 

Ονομασία  μέλους Διεύθυνση  ή  άλλα  στοιχεία  ταυτοποίησης  του  μέλους 
  

           Μέρος II: Ειδικά προαιρετικά στοιχεία 

ΙΙ.1  Κατάλογος προϊόντων 

Ονομασία  του  προϊόντος  και/ή  κωδικός  συνδυασμένης  

ονοματολογίας όπως  αναφέρεται στον  κανονισμό  (ΕΟΚ)  αριθ.  

2658/87 του  Συμβουλίου2 για  τα  προϊόντα  που  εμπίπτουν στο  

πεδίο  εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΕ)  2018/848  

 Βιολογικό 

 Υπό μετατροπή 

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΞΗΣ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

ΙΙ.2  Ποσότητα προϊόντων 

Ονομασία του προϊόντος και/ή κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας όπως αναφέρεται στον  κανονισμό  (ΕΟΚ) 

αριθ.2658/87 του Συμβουλίου για  τα  προϊόντα  που 
εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του κανονισμού  (ΕΕ) 
2018/848 

 Βιολογικό 

 Υπό μετατροπή 

Εκτιμώμενη ποσότητα σε 
χιλιόγραμμα, λίτρα ή, κατά 

περίπτωση, σε αριθμό μονάδων 

   

ΙΙ.3  Πληροφορίες για τη γη 

Ονομασία  του  προϊόντος 
 Βιολογικό 
 Υπό μετατροπή 
 Μη βιολογικό 

Έκταση  σε  εκτάρια 

   
ΙΙ.4  Κατάλογος εγκαταστάσεων ή μονάδων όπου η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων ασκεί τη δραστηριότητα 

Διεύθυνση  ή  στοιχεία  γεωεντοπισμού Περιγραφή  της  δραστηριότητας  ή  των  δραστηριοτήτων  που αναφέρεται/-
ονται  στο  σημείο  5  του  μέρους  I 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 23o χλμ Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Αθήνας- Θήβας, Θέση Τρύπιο  Λιθάρι, 19600 
Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα  

Αποθήκευση 

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΞΗΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 25o χλμ Παλαιάς Εθνικής 

Οδού Αθήνας- Θήβας, Θέση Σφαγεία, 19600 

Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα  

Αποθήκευση 

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΙΠΕ Σίνδου, 57022 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Αποθήκευση 

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΞΗΣ 

ΙΙ.5  Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκείται/-ούνται από την επιχείρηση ή την ομάδα 
επιχειρήσεων και κατά πόσον η δραστηριότητα ή οι δραστηριότητες ασκείται/-ούνται για ίδιο σκοπό ή στο πλαίσιο 
υπεργολαβίας για λογαριασμό άλλης επιχείρησης, ενώ ο υπεργολάβος παραμένει υπεύθυνος για τη δραστηριότητα ή τις 
δραστηριότητες που ασκείται/-ούνται: 

Περιγραφή  της  δραστηριότητας  ή  των δραστηριοτήτων 
που αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5 του  μέρους  I 

 Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων για ίδιο σκοπό 

 Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων ως υπεργολάβος για λογαριασμό 
άλλης επιχείρησης, ενώ ο υπεργολάβος παραμένει υπεύθυνος για τη 
δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκείται/-ύνται 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Άσκηση δραστηριοτήτων ως υπεργολάβος για λογαριασμό άλλων 
επιχειρήσεων, ενώ ο υπεργολάβος παραμένει υπεύθυνος για τη 
δραστηριότητα που ασκείται 

II.6  Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκεί τρίτο μέρος με υπεργολαβία σύμφωνα με το 

άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848:  

Περιγραφή της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων 
που αναφέρεται/ -ονται στο σημείο 5 του μέρους I 

 Η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων παραμένει υπεύθυνη 

 Υπεύθυνο είναι το τρίτο μέρος, ως υπεργολάβος 

  

II.7  Κατάλογος υπεργολάβων που ασκούν δραστηριότητα ή δραστηριότητες για την επιχείρηση ή την ομάδα επιχειρήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, για τις οποίες η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων 
παραμένει υπεύθυνη όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή και για τις οποίες δεν έχει μεταβιβάσει την εν λόγω ευθύνη στον 
υπεργολάβο: 

Ονομασία  και  διεύθυνση Περιγραφή  της  δραστηριότητας  ή  των  δραστηριοτήτων  που αναφέρεται/-
ονται  στο  σημείο  5  του  μέρους  I 

II.8  Πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του φορέα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/848: 
α) ονομασία του οργανισμού διαπίστευσης· Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
β) υπερσύνδεσμος προς το πιστοποιητικό διαπίστευσης: http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=17722  

ΙΙ.9  Άλλες πληροφορίες: 
Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 35 § 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης 
αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου και πληρούν τις απαιτήσεις των εν λόγω Κανονισμών. Το παρόν ανήκει στον Οργανισμό 
Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS και επιστρέφεται σε αυτόν άμεσα εφόσον ζητηθεί. 

 

 

 
2  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1) 

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=17722

