ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Παρακαλείσθε για την προσεκτική αναγραφή των ακριβών και πλήρων στοιχείων ταυτοποίησής σας, διότι τα
στοιχεία αυτά ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην έκδοση Πιστοποιητικού)
Όνομα:

Δήμος κατοικίας:

Επώνυμο:
Πατρώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:
Τ.Κ. :

Δραστηριότητα:

Α.Φ.Μ. :

Έδρα Επιχείρησης:

Δ.Ο.Υ. :

Νομός:

Τηλ / Fax :

Πόλη κατοικίας:

Υπεύθυνος Επιχείρησης:

ΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΙΩΣΗ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΟΝΟΜΑ:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟ ΆΛΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΟΝΟΜΑ:

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Ημερομηνία παραλαβής: .........................................................

ΝΑΙ  ΟΧΙ 
…………………...
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
…………………...

Συμπληρώνονται από το Φορέα
GMCert

Υπεύθυνος παραλαβής: ............................................................................................
Συνημμένα υποβάλλονται:

Αμπελουργικό/ Ελαιοκομικό μητρώο, Δήλωση ΟΣΔΕ.



Σχέδιο περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.



Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια ή αντίγραφο Ε9.
Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαριφήματα.
Εξουσιοδότηση εκπροσώπου.
Άδειες λειτουργίας.
Ερωτηματολόγιο ένταξης επιχείρησης
Σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης υδατοκαλλιέργειας
Περιβαλλοντική εκτίμηση υδατοκαλλιέργειας










Έγγραφα προηγούμενης πιστοποίησης.
Κάτοψη εγκαταστάσεων (στάβλου).
Μητρώα ζώων.
Βεβαίωση βοσκοτόπου.
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
Χάρτης περιοχών συλλογής άγριων φυκιών ή/και καταγραφής θέσεων μελισσιών
Άλλο..................................................










ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κοινοτική και εθνική Νομοθεσία δηλώνω υπεύθυνα ότι όσα αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο είναι αληθή και θα αποτελέσουν τη δέσμευση από πλευράς μου για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ εμού και του GMCert. Ζητώ την ένταξη στο
σύστημα πιστοποίησης του Φορέα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού χώρου GMCert σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Κανονισμών Ε.Κ. 834/2007 & 889/2008 και δηλώνω ότι:
α) πληρώ όλες τις υπόλοιπες νομικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων μου,
β) θα συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης,
γ) θα παρέχω κάθε πληροφορία που απαιτείται για την αξιολόγηση της μονάδας μου,
δ) θα ασκώ τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής,
ε) θα αποδέχομαι, σε περίπτωση παραβάσεων ή παρατυπιών, την επιβολή των μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής παραγωγής και θα ενημερώνω εγγράφως τους
αγοραστές των προϊόντων μου, ώστε να απαλειφθούν από το προϊόν οι ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής,
στ) θα αποδέχομαι να ενημερώνω τον GMCert για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των προϊόντων που λαμβάνω από άλλους
επιχειρηματίες ή υπεργολάβους,
ζ) θα αποδέχομαι, σε περίπτωση που οι τυχόν υπεργολάβοι μου ελέγχονται από άλλο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του
GMCert και του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης των υπεργολάβων μου,
η) θα αποδέχομαι τη διαβίβαση του φακέλου ελέγχου μου ή/και των υπεργολάβων μου σε άλλον φορέα σε περίπτωση μεταγραφής,
θ) θα ενημερώνω χωρίς καθυστέρηση τον GMCert σε περίπτωση που θελήσω να αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου και αποδέχομαι το γεγονός ότι ο φάκελος ελέγχου
μου θα διατηρηθεί στον GMCert για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Ο/ Η Αιτών/ ούσα:
Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:

..…………………
(Υπογραφή - Σφραγίδα)
……/……/20….

Ι ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ/ΣΤΑΔΙΟ

Ε 40 A/11

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΛΥΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (ΙΔ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GMCert

ΕΚΤΑΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (ΕΝ)

Σελίδα 1 από …

Β. ΖΩΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΦΥΚΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ/ΣΤΑΔΙΟ

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΓΛΥΚΑ/ΘΑΛΑΣΣΙΑ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ)

ΈΚΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Γ. ΦΥΤΑ Ή/ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

Δ.Δ.

Ε 40 A/11

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΆΛΛΟΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΈΝΤΑΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GMCert

ΈΚΤΑΣΗ
(στρ.)

ΠΟΤΙΣΤ.
/ ΞΗΡ.

Σελίδα 2 από …

ΔΕΝΤΡΑ

ΣΤΑΔΙΟ
(Σ/Μ/Β)

