ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ
ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΓΟΝΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΣΥΟΝ

ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΛΡΑΜΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΕΥΥΛ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ & ΦΘΗΥΛ
Δπώλπκν:

Όλνκα:
Ξαηξώλπκν:

Έδξα Δπηρείξεζεο:
1. ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ

Δίδνο δώσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο/
θπθηώλ

Ιαηηληθή νλνκαζία

Ρξόπνο εθηξνθήο
Βηνινγηθή
Ππκβαηηθή

Ξαξαγσγηθή θαηεύζπλζε





Πε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο εθηξνθήο, νη κνλάδεο βηνινγηθήο θαη κε βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη θαηάιιεια
δηαρσξηζκέλεο;

ΛΑΗ







ΝΣΗ 

ΓΔ 

2. ΠΠΡΖΚΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ
Α. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΗΣΘΥΛ ΠΔ ΓΙΘΑ ΓΑΡΑ (ΓΔ )
Ξεξηγξάςηε ην ζύζηεκα παξαγσγήο

Κέγηζηε
ηρζπνθόξηηζε:

2.1

.............. kg/m3
Β. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΗΣΘΥΛ ΠΔ ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΓΑΡΑ (ΓΔ )
Ξεξηγξάςηε ην ζύζηεκα παξαγσγήο

Κέγηζηε
ηρζπνθόξηηζε:

2.2

.............. kg/m3
Γ. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΗΣΘΥΛ ΠΔ ΔΠΥΡΔΟΗΘΑ ΓΑΡΑ (ΓΔ )
Ξεξηγξάςηε ην ζύζηεκα παξαγσγήο
Απόδνζε εθηξνθήο:
2.3
................... kg
ηρζύσλ/ha/έηνο
Γ. ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΚΑΙΑΘΗΥΛ & ΔΣΗΛΝΓΔΟΚΥΛ (ΓΔ )
Ρν ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο ζπλίζηαηαη από:
Θαιιηέξγεηα
Ξαζζάινπο
ΔμέδξεοΓηθηπσηνύο
πισηά
βπζνύ: 
bouchot: 
ζάθνπο: 
κέζα:

Θισβνύο:





Ρειάξα:



Γίρηπα ζε
ζρήκα
θαλαξηνύ:

Ξαξαγάδηα:







.............
ΓΔ 

Θαιιηέξγεηα κπδηώλ κε ρξήζε αησξνύκελσλ ζρνηληώλ:
2.4

Άιιν:

2

Αξηζκόο αησξνύκελσλ ζρνηληώλ: ........... / m ηεο έθηαζεο
Αλώηαην κήθνο αησξνύκελνπ ζρνηληνύ: ............. κέηξα
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ παξαγσγήο, ζα γίλεηαη αξαίσζε ησλ αησξνύκελσλ ζρνηληώλ;

ΛΑΗ

Θα πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκόο ησλ αησξνύκελσλ ζρνηληώλ ρσξίο ηελ αύμεζε ηεο ηρζπνθόξηηζεο εμαξρήο;

ΛΑΗ

Δάλ εθηξέθεηε δίζπξα καιάθηα, πόηε παξάγεηαη ε κέγηζηε βηνκάδα;




ΝΣΗ
ΝΣΗ




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

Δ. ΦΘΗΑ (ΓΔ )
Ζ παξαγσγή θπθηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε:
Δηδηθή πεξηνρή ζπιινγήο άγξησλ θπθηώλ: 
Σξήζε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηελ θαιιηέξγεηα θπθηώλ
ζηε ζάιαζζα:

2.5
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Δηδηθή κνλάδα θαιιηέξγεηαο θπθηώλ: 
Φπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
Φπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ
πνπ ππάξρνπλ ζην
πξνέξρνληαη από ηελ παξαγσγή δώσλ
πεξηβάιινλ: 
βηνινγηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο: 
Πηηο ρεξζαίεο κνλάδεο, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θπηηθήο ή
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
νξπθηήο πξνέιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 889/2008;
Πηηο ρεξζαίεο κνλάδεο, ηα επίπεδα ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηα ιύκαηα ζα είλαη ηα ίδηα ή
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
ρακειόηεξα από ό,ηη είλαη ζηα εηζξένληα ύδαηα;
Θα εμαζθαιίδεηαη όηη δε ζα γίλεηαη ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο πνζόηεηαο θπθηώλ ηελ νπνία
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
κπνξεί λα αληέμεη ην πεξηβάιινλ ρσξίο αξλεηηθέο επηπηώζεηο;
Ρα ζρνηληά θαη ν ινηπόο εμνπιηζκόο ζα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ή ζα αλαθπθιώλεηαη εθόζνλ
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
είλαη δπλαηό;

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert

ελίδα 1 από …

3. ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΕΥΥΛ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ
Ζ δηαηξνθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε:
Βηνινγηθά πξντόληα
Ηρζπάιεπξα &
Ηρζπάιεπξα θαη ηρζπέιαηα θαη ζπζηαηηθά
ηρζύσλ πνπ πξνέξρνληαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο:  ηρζπέιαηα βηνινγηθήο
πδαηνθαιιηέξγεηαο:  από ππνιείκκαηα ηρζύσλ πνπ έρνπλ ήδε
αιηεπζεί γηα αλζξώπηλε

3.1

θαηαλάισζε ζην πιαίζην βηώζηκεο αιηείαο:
Βηνινγηθά θπηηθά πξντόληα
έσο 60% ηεο ζύλζεζεο ηνπ

Φπζηθέο δσνηξνθέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο
δεμακελέο, ζηε ζάιαζζα θαη ζηηο ιίκλεο:

Βηνινγηθά πιηθά δσνηξνθώλ θπηηθήο
θαη δσηθήο πξνέιεπζεο ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο V ηνπ Θαλ. (ΔΘ)



ζηηεξεζίνπ:





889/2008:

ΝΣΗ

Σξήζε δηαιύκαηνο αλζξαθηθνύ
αζβεζηίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
αληαγσληζηηθώλ νξγαληζκώλ

ζηνπο ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο: 
εθηνπαξαζίησλ: 
Νπζίεο όπσο: ηρλνζηνηρεία,
κέηαιια, θπζηθνί
Σξήζε αιινπαζεηηθήο αγσγήο:
αλνζηνδηεγέξηεο ή

αξαίσζε:







Φπηά θαη ηα εθρπιίζκαηά ηνπο
ηα νπνία δελ έρνπλ
αλαηζζεηηθή δξάζε:

ΛΑΗ



ΝΣΗ

ΓΔ 





Άιιν...............................

5. ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΝ ΓΑΡΗΛΝ ΚΔΠΝ & ΒΗΥΠΗΚΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ
πάξρεη πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε, ζηελ νπνία εμαθξηβώλνληαη
Νη δξαζηεξηόηεηεο αζθνύληαη ζε ζέζεηο νη νπνίεο
νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη νη άκεζεο
δελ κπνξνύλ λα κνιπλζνύλ από πξντόληα ή νπζίεο
πεξηβαιινληηθέο θαη ζπλαθείο επηπηώζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηάο
πνπ δελ επηηξέπνληαη γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή
ηεο, εθόζνλ ε πνζόηεηα παξαγσγήο μεπεξλάεη ηνπο 20 ηόλνπο
ή ξύπνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ
αλά έηνο;
βηνινγηθό ραξαθηήξα ησλ πξντόλησλ;

5.1





εγθεθξηκέλα πξνβηνηηθά: 
Δπηβιέπσλ Δπηζηήκνλαο γηα ηελ θηεληαηξηθή αγσγή
(λα αλαγξαθνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ)

4.2



Ραρεία απνκάθξπλζε
αρξεζηκνπνίεησλ δσνηξνθώλ,
πεξηηησκάησλ θαη λεθξώλ
δώσλ:



Σξήζε αληηπαξαζηηηθήο αγσγήο:



ΛΑΗ

ΝΣΗ



Άιιν............................



ΛΑΗ

4. ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΠΘΔΛΔΗΥΛ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΑΓΥΓΖ (ΓΔ )
Θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ
ζπζηεκάησλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ
εξγαιείσλ κε ηα πξντόληα πνπ
δξαλάπαπζε:
αλαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα V ηνπ Θαλ.
ελαπόζεζεο ζηα νζηξαθνεηδή: 
(ΔΘ) 889/2008: 
Σξήζε ππεξηώδνπο αθηηλνβνιία θαη
Σξήζε ςαξηώλ-θαζαξηζηώλ
Νπζίεο από θπηά, δώα ή
όδνληνο κόλν ζηα εθθνιαπηήξηα θαη
γηα ηνλ βηνινγηθό έιεγρν ησλ
νξπθηά ζε νκνηνπαζεηηθή

4.1



Άιιν........................

Θα γίλεηαη ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθώλ δσνηξνθώλ;



Ζ επηρείξεζε
δηαζέηεη Πρέδην
Βηώζηκεο
Γηαρείξηζεο;



ΛΑΗ





ΝΣΗ

6. ΠΙΙΝΓΖ – ΚΔΡΑΦΝΟΑ – ΚΔΡΑΠΙΙΔΘΡΗΘΝΗ ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ - ΗΣΛΖΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΌΛΡΥΛ
Ρξόπνο κεηαθνξάο:
Ρξόπνο ζπιινγήο:

6.1

Άιιν: 
Σεηξσλαθηηθά: 
Κεραληθά: 
...............................
Θαηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
ηεο αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα:
Ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ηε κείσζε ησλ
Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα θαζαξίδνληαη επηκειώο πξηλ από θάζε ρξήζε;
πηέζεσλ θαηά ηε κεηαθνξά;
Κε πισηό όρεκα:

ΛΑΗ





Κε δεμακελέο:

ΝΣΗ





ΛΑΗ



ΝΣΗ



Αλαθέξεηε ηνπο κεηαζπιιεθηηθνύο
ρεηξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλεηε

ΓΔ 

πάξρεη ηξόπνο δηαζθάιηζεο ηεο ηρλειαζηκόηεηαο;

ΛΑΗ



ΝΣΗ



7. ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΝΓΝΚΖΠ
7.1 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Βάξθα



Γεμακελή



Άιιν:



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

Άιιν:



Άιιν:

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



Άιιν:

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

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

Γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ησλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο, ηα κεραλήκαηα ζα θαζαξίδνληαη πξηλ ηε ρξήζε;
7.2 ΘΡΗΟΗΑ - ΣΩΟΝΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ
Δίδνο ρώξνπ/
Ρεηξαγσληθά
Ξεξηνρή
κέηξα



ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

Πθνπόο ρξήζεο
Ρνπνζέηεζε
κεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ 

Άιιν:

Απνζήθεπζε
Ρνπνζέηεζε
Απνζήθεπζε
Απνζήθεπζε
άιισλ
κεραλνινγηθνύ
πξντόλησλ 
εηζξνώλ 
βνεζεηηθώλ πιώλ 
εμνπιηζκνύ 
Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο αλάκεημήο ηνπο κε
ηπρόλ ζπκβαηηθά πξντόληα;

Άιιν:

Απνζήθεπζε
πξντόλησλ 

Απνζήθεπζε
εηζξνώλ 

Απνζήθεπζε
άιισλ
βνεζεηηθώλ πιώλ 



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



...............................
ΛΑΗ



ΝΣΗ



ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ
Κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή Λνκνζεζία δειώλσ ππεύζπλα όηη όζα αλαθέξνληαη ζην
παξόλ έγγξαθν είλαη αιεζή θαη ζα απνηειέζνπλ ηε δέζκεπζε από πιεπξάο κνπ γηα ηελ ζύλαςε ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ εκνύ θαη ηνπ GMCert. Εεηώ ηελ
έληαμε ζην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ Φνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξντόλησλ θαη ζπζηεκάησλ Αγξνπεξηβαιινληηθνύ ρώξνπ GMCert ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκώλ Δ.Θ. 834/2007 & 889/2008, θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 95767/06.08.10 πνπξγηθήο Απόθαζεο θαη δειώλσ όηη πιεξώ όιεο ηηο ππόινηπεο
λνκηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ κνπ, ζα ζπκκνξθώλνκαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαη
ζα παξέρσ θάζε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο κνλάδαο.

Ν/ Ζ Αηηώλ/ νύζα: …………..…………………
(((πππνννγγγξξξαααθ
θ
Π
θ
θήήή ––– Π
Πθ
θξξξαααγγγίίδ
ίδδααα)))
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Ζκεξνκελία πνβνιήο Αίηεζεο:……/……/20….

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert
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