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ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΛΡΑΜΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΦΡΗΘΖΠ
Όλνκα:

Δπώλπκν:

Ξαηξώλπκν:

Έδξα Δπηρείξεζεο:

1.1

1.2

1.ΑΓΟΝΡΔΚΑΣΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΑ
Έρεηε θαη θαιιηέξγεηεο πνπ δελ επηζπκείηε λα εληάμεηε ζηε βηνινγηθή
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
γεσξγία;
Έληππν Δ 184 
Γήισζε ΝΠΓΔ 
Δάλ λαη, επηζπλάπηεηαη:
Πε πεξίπησζε παξάιιειεο παξαγσγήο πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ, επηζπκείηε λα
θαηαζέζεηε γηα έγθξηζε ζην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ «ζρέδην
ΛΑΗ  ΝΣΗ 
ΓΔ 
κεηαηξνπήο ηεο εθκεηάιιεπζήο ζαο» γηα ηε δηαηήξεζε κνλάδσλ βηνινγηθήο θαη κε
βηνινγηθήο παξαγσγήο;
πάξρεη θίλδπλνο επηκόιπλζεο ηωλ βηνινγηθώλ
Κέηξα πνπ πξόθεηηαη λα ιάβεη ε Δπηρείξεζε, ώζηε
θαιιηεξγεηώλ από:
λα απνθεπρζεί ε επηκόιπλζε:
Γεηηληάδνπζεο ζπκβαηηθέο
Αζηηθά ιύκαηα 
Ύπαξμε ζπλόξσλ-θξαθηώλ 
Δηδνπνίεζε γεηηόλσλ 
θαιιηέξγεηεο 
Απηνθηλεηόδξνκνπο 
Αθαιιηέξγεηε απόζηαζε από
Βηνκεραληθά ιύκαηα 
Ρνπνζέηεζε ζήκαλζεο 
Άιιν ….…………………..
…………………………………..
Άιιν ….…………………..
…………………………………..

2.1
2.2

3.1

3.2

Άιιν ….…………………..
…………………………………..
ΓΔ 

ζπκβαηηθέο γεηηνληθέο
θαιιηέξγεηεο 
Εώλεο νξίσλ εθκεηάιιεπζεο όπνπ ηα ζπγθνκηδόκελα πξντόληα δε
ζα πσινύληαη σο βηνινγηθά 
Άιιν ….…………………..
ΓΔ 
…………………………………..

2. ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ
Ππόξνο 
Αγελέο 
Δίδνο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηε
Ηδηνπαξαγόκελν 
Δκπνξίνπ 
Ξξνκήζεηα πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ
Από άιινπο παξαγσγνύο 
3. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΓΑΦΝΠ
Δλίζρπζε γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο πξηλ ηελ
Δλίζρπζε γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο κεηά ηελ έληαμε
έληαμε ζηε βηνινγηθή γεωξγία
ζηε βηνινγηθή γεωξγία
Ακεηςηζπνξά 
Θόκπνζη 
Ακεηςηζπνξά 
Θόκπνζη 
Ππγθαιιηέξγεηα 
Σιννηάπεηαο 
Ππγθαιιηέξγεηα 
Σιννηάπεηαο 
Σισξή Ιίπαλζε 
Θνπξηά 
Σισξή Ιίπαλζε 
Θνπξηά 
Δπηηξεπόκελεο από ηνπο Θαλ.
Δλζσκάησζε
Δλζσκάησζε
Ππλζεηηθά ιηπάζκαηα 
(ΔΘ) 834/2007 & 889/2008
ππνιεηκκάησλ 
ππνιεηκκάησλ 
εηζξνέο 
Άιιν 
Δπηηξεπόκελεο από ηνπο Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 &
Άιιν ……….…………………
889/2008 εηζξνέο 
…………………………………
Άιιν 
Άιιν 
ΓΔ 
Άιιν 
Άιιν 
ΓΔ 
…………………………………
………….…………………
…………………………………
……….…………………
Δκπνξηθή νλνκαζία
Ρειεπηαία εθαξκνγή
Ππλζεηηθά ιηπάζκαηα πνπ πηζαλόλ λα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έληαμε ζηε βηνινγηθή
γεσξγία
4. ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΚΑΛΗΡΑΟΗΩΛ (ΓΔ )

4.1

Δίδε καληηαξηώλ πνπ πξόθεηηαη λα παξαρζνύλ
Ππζηαηηθά ππνζηξώκαηνο
Ξξνκήζεηα ζπζηαηηθώλ ππνζηξώκαηνο

Ηδηνπαξαγόκελα 

Αγνξαδόκελα 

Ηδηνπαξαγόκελα θαη αγνξαδόκελα 
5. ΠΙΙΝΓΖ ΑΡΝΦΩΛ ΦΡΩΛ (ΓΔ )
α/α
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Δίδνο

Δπνρή Ππιινγήο

Ξεξηνρή/έο
ζπιινγήο

Ρκήκα ηνπ θπηνύ
πνπ ζπιιέγεηαη

Άδεηα ζπιινγήο
(από Αξκόδηα
Αξρή)

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ GMCert

Ρειεπηαία ρξήζε κε
επηηξεπόκελσλ εηζξνώλ κέζσ
γξαπηήο βεβαίσζεο από αξκόδηα
αξρή

ελίδα 1 από 2
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6. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΕΗΕΑΛΗΩΛ - ΑΠΘΔΛΔΗΩΛ – ΔΣΘΟΩΛ
Γηαρείξηζε δηδαλίωλ – αζζελεηώλ – ερζξώλ πξηλ
Γηαρείξηζε δηδαλίωλ – αζζελεηώλ – ερζξώλ κεηά
ηελ έληαμε ζηε βηνινγηθή γεωξγία
ηελ έληαμε ζηε βηνινγηθή γεωξγία
Ακεηςηζπνξά 
Ππλζεηηθέο ρεκηθέο νπζίεο 
Ακεηςηζπνξά 
Ξαγίδεο 
Ξαγίδεο 
Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε 
Δπηηξεπόκελεο από ηνπο
Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 &
889/2008 νπζίεο 
Άιιν
…………………………………

Θαηάιιειν θιάδεκα/αξαίσκα
θαξπώλ 
Θαηάιιειε άξδεπζε 

Κεηαηόπηζε επνρήο
ζπνξάο/θύηεπζεο 
Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε 
Δπηηξεπόκελεο από ηνπο
Θαλ. (ΔΘ) 834/2007 &
889/2008 νπζίεο 
Άιιν 
…………………………………

Κεηαηόπηζε επνρήο
ζπνξάο/θύηεπζεο 
Άιιν
……………………………

ΓΔ 

6.2

Θαηάιιειν θιάδεκα/αξαίσκα
θαξπώλ 
Θαηάιιειε άξδεπζε 
Άιιν …………………………………
Άιιν 
………………………….

Δκπνξηθή νλνκαζία

ΓΔ 

Ρειεπηαία εθαξκνγή

Ππλζεηηθά δηδαληνθηόλα – κπθεηνθηόλα - εληνκνθηόλα
πνπ πηζαλόλ λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έληαμε ζηε
βηνινγηθή γεσξγία

7. ΠΓΘΝΚΗΓΖ – ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ
Γνρεία ζπιινγήο ζπγθνκηδόκελσλ πξντόλησλ (ΓΔ )

7.1

Ρξόπνο ζπγθνκηδήο
Κε ηα ρέξηα 

7.2

Κεηαθνξά πξντόλησλ κε:
Ηδηόθηεην
όρεκα 

7.3

Κεραληθά 

Σάξηηλα 

Κεηαιιηθά 

Ξιαζηηθά 

Μύιηλα 

Θαηά ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο
επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο αλάκεημήο
ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα;

Δλνηθηαδόκελν
όρεκα 

Όρεκα ηνπ
αγνξαζηή 

ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

Πε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ησλ δνρείσλ ζπιινγήο ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία, γηα ηελ
απνθπγή επηκόιπλζεο ησλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο, ηα νρήκαηα θαη ηα δνρεία ζπιινγήο ζα θαζαξίδνληαη πξηλ ηε
ρξήζε; ΛΑΗ  ΌΣΗ  ΓΔ 
8. ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΝΓΝΚΖΠ

8.1 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ
Κεραλνθίλεηα

Ξαξειθόκελα ή/θαη θεξόκελα

Ρξαθηέξ 
Σνξηνθνπηηθό  Φξέδα 
Θαιιηεξγεηήο 
Ππαξηηθή 
Άιιν ..…………. Άιιν ..…………. Άξνηξν 
Τεθαζηηθό 
Θνκπίλα 
Άιιν ..…………. Άιιν ..…………. Πθαιηζηήξη 
Ιηπαζκαηνδηαλνκέαο  Βπηίν 
Άιιν ..…………. Άιιν ..…………. Οίπεξ 
Θιαδεπηηθό 
Ξιαηθόξκα 
Πε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία, γηα ηελ απνθπγή
επηκόιπλζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ/πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο, ηα κεραλήκαηα ζα θαζαξίδνληαη
πξηλ ηε ρξήζε;

Άιιν
Άιιν
Άιιν
Άιιν
ΛΑΗ 

..………….
..………….
..………….
..………….

ΝΣΗ 

ΓΔ 

8.2 ΘΡΗΟΗΑ - ΣΥΟΝΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ
Δίδνο ρώξνπ/
Ξεξηνρή

Ρεηξαγσληθά
κέηξα

Πθνπόο ρξήζεο

Απνζήθεπζε
πξντόλησλ 

Απνζήθεπζε
πξντόλησλ 

Απνζήθεπζε
πξντόλησλ 
Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο
επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο αλάκεημήο ηνπο
κε ηπρόλ ζπκβαηηθά πξντόληα;
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
ΓΔ 

Απνζήθεπζε
άιισλ
βνεζεηηθώλ
πιώλ 
Απνζήθεπζε
Απνζήθεπζε
Απνζήθεπζε
Ρνπνζέηεζε
άιισλ
βνεζεηηθώλ
εθνδίσλ 
ζπόξνπ 
κεραλεκάησλ 
πιώλ 
Απνζήθεπζε
Απνζήθεπζε
Απνζήθεπζε
Ρνπνζέηεζε
άιισλ
βνεζεηηθώλ
εθνδίσλ 
ζπόξνπ 
κεραλεκάησλ 
πιώλ 
Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα
δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο επαθήο ηνπο κε πξντόληα ιίπαλζεο ή
θπηνπξνζηαζίαο;
ΛΑΗ 
ΝΣΗ 
ΓΔ 
Απνζήθεπζε
εθνδίσλ 

Απνζήθεπζε
ζπόξνπ 

Ρνπνζέηεζε
κεραλεκάησλ 

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ
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 θαη δειώλσ όηη πιεξώ όιεο ηηο ππόινηπεο λνκηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ
αγξνηηθώλ 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:
Ζκεξνκελία πνβνιήο Αίηεζεο:
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