ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ
ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΓΟΝΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΣΥΟΝ

ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΛΡΑΜΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΕΥΗΘΖΠ
Δπώλπκν:

Όλνκα:
Ξαηξώλπκν:

Έδξα Δπηρείξεζεο:
1. ΕΥΗΘΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ
Αξηζκόο
ζειπθώλ

Δίδνο δώνπ

Αξηζκόο
Αξζεληθώλ

Πύλνιν
Θεθαιώλ/
Θπςειώλ

Αξηζκόο
Κεηξώνπ
Δθκεηάιιεπζεο

Φπιή

Ρξόπνο εθηξνθήο
Βηνινγηθή
Ππκβαηηθή

Ξαξαγσγηθή
θαηεύζπλζε

Βννεηδή θξεαηνπαξαγσγήο
Βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγήο
Σνίξνη
Ξξόβαηα
Αίγεο
Θνηόπνπια θξεαηνπαξαγσγήο
Όξληζεο σνπαξαγσγήο
Γαινπνύιεο
Ξάπηεο
Σήλεο
Κέιηζζεο
Άιιν………………………………
Πε πεξίπησζε παξάιιειεο εθηξνθήο, ην βηνινγηθό ηκήκα δηαρσξίδεηαη ζαθώο από ην ζπκβαηηθό;













ΝΣΗ 

ΛΑΗ 













ΓΔ 

2. ΠΡΔΓΑΠΖ ΕΥΥΛ
Α. ΘΖΙΑΠΡΗΘΑ (ΓΔ )
Γηαζηάζεηο ζηάβινπ
2.1

……………………. η.κ.

Αύιεηνο ρώξνο

Δίδνο δαπέδνπ

………………. η.κ.

Ππλερέο 
…………………. η.κ.

Β. ΞΝΙΔΟΗΘΑ (ΓΔ )
2.2
Ζιηθία εηζαγσγήο ζηε κνλάδα

Ύπαξμε ζηξσκλήο

Θαηώηαηε ειηθία ζθαγήο

Γηθηπσηό 
………………η.κ.

ΛΑΗ 
Δίδνο ζηξσκλήο………………

Δκβαδόλ θνύξληαο/πηελό

ΝΣΗ 

Αξηζκόο πηελώλ/ θσιηά
Ππλνιηθό εκβαδόλ θσιηάο
…………………………………

2.3

………………………………… η.κ.

…………………………………………
…………………
ΓΔ 
Αξηζκόο αλνηγκάησλ εηζόδνπ/ εμόδνπ αλά 100 η.κ. δηαζέζηκνπ
ελδηαηηήκαηνο: …………………………………………….
Γηαζηάζεηο θηηξίνπ ζηέγαζεο
Γηαζηάζεηο αύιεηνπ ρώξνπ

………………………………… η.κ.

Ξιεζπζκόο πηελώλ/ελδηαίηεκα: ………………………………….
Φσηηζκόο ελδηαηηεκάησλ

2.4

………………………………… η.κ.

………………………………… η.κ.

Βιάζηεζε αύιεηνπ ρώξνπ

ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

Φπζηθόο 

Δίδνο δαπέδνπ

Ρερλεηόο 

Θαη ηα δύν


Φσηνπεξίνδνο
ηερλεηνύ
θσηηζκνύ ……… h

Ύπαξμε ζηξσκλήο

Ππλερέο 
…………………. η.κ.

Γηθηπσηό 
………………η.κ.

ΛΑΗ 
Δίδνο ζηξσκλήο………………

ΝΣΗ 

Γ. ΚΔΙΗΠΠΔΠ (ΓΔ )
2.5
Θέζε κειηζζνθνκείνπ
2.6
2.7

3.1
(ΓΔ )

Θαηαζθεπή θπςειώλ από θπζηθά πιηθά
Θαηαζθεπή θεξπζξώλ κε ηδηνπαξαγόκελα θεξηά
Πε πεξίπησζε λέαο εγθαηάζηαζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαηξνπήο, ην κε βηνινγηθό θεξί κειηζζώλ ζα πξνέξρεηαη από
απνιεπίζκαηα θεξεζξώλ;

ΛΑΗ 
ΛΑΗ 
ΛΑΗ 

ΝΣΗ 
ΝΣΗ 
ΝΣΗ 

3. ΒΝΠΘΝΡΝΞΝΗ/ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΚΔΙΗΡΝΠΙΙΝΓΖΠ
Δίδνο βνζθόηνπνπ

Δίδνο εθηξνθήο
παίζξηα 

Ζκη-ππαίζξηα 

Δλζηαβιηζκέλε 

Έθηαζε
βνζθόηνπνπ

Ξεξηνρή

Γηάξθεηα βόζθεζεο

………………ζηξ.

……………………

Απηνθπήο 

Ρερλεηόο 

Θνηλόρξεζηνο 

Ηδηόθηεηνο 

Γηάζεζε ζηεγάζηξσλ/ηατζηξώλ/πνηηζηξώλ

……………… κήλεο

ΛΑΗ 

3.2
(ΓΔ )

Ρνπνζεζίεο κειηηνζπιινγώλ θαη ηνπνζεζία ζε απόζηαζε
ηξηώλ ρικ.

4.1
(ΓΔ )

Νη δσνηξνθέο ζα είλαη:

Ηδηνπαξαγόκελεο 

Θα γίλεηαη ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο;

ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

ΓΔ 

4. ΓΗΑΡΟΝΦΖ
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ΝΣΗ 

ΞΗΘΑΛΝΛ 

ελίδα 1 από …

4.2
(ΓΔ )

Δίδε κειηζζνβνζθήο
Πην ηέινο ηεο πεξηόδνπ παξαγσγήο, ζα δηαηεξνύληαη ζηηο θπςέιεο
επαξθή απνζέκαηα κειηνύ θαη γύξεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ
κειηζζηώλ ηνλ ρεηκώλα;
Ρερλεηή δηαηξνθή ησλ κειηζζηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν αλ
απεηιείηαη ε επηβίσζή ηνπο ιόγσ ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη
κόλν θαηά ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο εζνδείαο κειηνύ θαη
15 εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο πεξηόδνπ έθθξηζεο
λέθηαξνο ή κειηηώκαηνο;

ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

Από αγξνηηθέο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

Από άγξηα βιάζηεζε 

ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

Ζ ηερλεηή δηαηξνθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε:

Βηνινγηθό κέιη 

Βηνινγηθό ζηξόπη δάραξεο 

Βηνινγηθή
δάραξε 

5. ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΠΘΔΛΔΗΥΛ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΑΓΥΓΖ
Ξπόληψη ασθενειών και κτηνιατπική αγωγή ππιν την
Ξπόληψη ασθενειών και κτηνιατπική αγωγή μετά την ένταξη
ένταξη στη βιολογική γεωπγία
στη βιολογική γεωπγία
5.1
Αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά
θάξκαθα ή αληηβηνηηθά 

Σξήζε νπζηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
αλάπηπμεο ή ηεο παξαγσγήο 

Αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά θάξκαθα ή
αληηβηνηηθά όηαλ είλαη απνιύησο
απαξαίηεην 

Σξήζε νξκνλώλ ή
παξόκνησλ νπζηώλ 

Θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε θισβώλ
εμνπιηζκώλ θαη εξγαιείσλ 

Ππρλή απνκάθξπλζε θνπξάλσλ,
νύξσλ θαη αρξεζηκνπνίεησλ
δσνηξνθώλ 

Ππρλή απνκάθξπλζε
θνπξάλσλ, νύξσλ θαη
αρξεζηκνπνίεησλ
δσνηξνθώλ 

Σξήζε ηρλνζηνηρείσλ,
θπηνζεξαπεπηηθώλ θαη
νκνηνπαζεηηθώλ πξντόλησλ 

Απνιύκαλζε κειηζζηώλ κε αηκό ή
γπκλή θιόγα 

Απνιύκαλζε κειηζζηώλ κε
αηκό ή γπκλή θιόγα 

Δμόλησζε αξζεληθνύ γόλνπ ζηα
κειίζζηα 

Σξήζε κπξκεγθηθνύ,
γαιαθηηθνύ, νμηθνύ,
νμαιηθνύ νμένο, κελζόιεο,
ζπκόιεο, επθαιππηόιεο,
θακθνξάο 

Γεκηνπξγία
θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ ζην ζηάβιν
(π.ρ. αεξηζκόο, ζ θ.α.)


Απνκόλσζε
λνζνύλησλ
δώσλ ζε
θαηάιιειν
ρώξν 

5.2

Αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά θάξκαθα ή αληηβηνηηθά ή νπζίεο νπζηώλ
γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο ή ηεο παξαγσγήο ή νξκόλεο
πνπ πηζαλόλ λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έληαμε ζηε
βηνινγηθή γεσξγία

5.3

Δπηβιέπσλ Θηελίαηξνο (λα αλαγξαθνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ)

6.1

7.1

7.3

Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ ζην ζηάβιν (π.ρ.
αεξηζκόο, ζ θ.α.) 
Άιιν 
……………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..

Δκπνξηθή νλνκαζία

Ρειεπηαία εθαξκνγή

Γηάζεζε ζε άιιεο εθκεηαιιεύζεηο 

7. ΠΙΙΝΓΖ – ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ
Γνρεία ζπιινγήο ζπγθνκηδόκελσλ πξντόλησλ (ΓΔ )

Ρξόπνο ζπγθνκηδήο

Κεραληθά 

Σάξηηλα 

Κεηαθνξά πξντόλησλ κε:

Ηδηόθηεην
όρεκα 

Δμόλησζε αξζεληθνύ γόλνπ ζηα
κειίζζηα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο
βαξξντθήο αθαξίαζεο 

Σξήζε κπξκεγθηθνύ, γαιαθηηθνύ,
νμηθνύ, νμαιηθνύ νμένο, κελζόιεο,
ζπκόιεο, επθαιππηόιεο, θακθνξάο
γηα ηελ βαξξντθή αθαξίαζε 
Απνκόλσζε λνζνύλησλ δώσλ ζε
θαηάιιειν ρώξν 

6. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ
Γηαρείξεζε ηεο θνπξηάο ώζηε λα κελ μεπεξαζηεί ην όξην ησλ
Γηαζθνξπηζκόο ζε
170 kg αδώηνπ αλά εθηάξην θαη έηνο
ηδηόθηεηεο εθηάζεηο 

Κε ηα ρέξηα 
7.2

Θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε
θισβώλ εμνπιηζκώλ θαη
εξγαιείσλ κε πξντόληα πνπ
επηηξέπνληαη από ηνλ Θαλ. (ΔΘ)
889/2008 
Σξήζε ηρλνζηνηρείσλ,
θπηνζεξαπεπηηθώλ θαη
νκνηνπαζεηηθώλ πξντόλησλ 

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 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Ππαζηήξαο 
Αξκεθηήξην 
Ξαγνιεθάλεο 
Σαξκαληέξα 
Ωνζθνπηθή κεραλή 
Πε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία, γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ησλ
ΛΑΗ 
θαιιηεξγεηώλ/πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο, ηα κεραλήκαηα ζα θαζαξίδνληαη πξηλ ηε ρξήζε;
8.2 ΘΡΗΟΗΑ - ΣΩΟΝΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ
Δίδνο ρώξνπ/
Ρεηξαγσληθά
Ξεξηνρή
κέηξα

Άιιν ..………….
ΝΣΗ 

ΓΔ 

Πθνπόο ρξήζεο

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
Απνζήθεπζε
Ρνπνζέηεζε
εηζξνώλ 
άιισλ βνεζεηηθώλ πιώλ 
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 
Απνζήθεπζε
Απνζήθεπζε
Ρνπνζέηεζε
εηζξνώλ 
άιισλ βνεζεηηθώλ πιώλ 
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 
Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη
ε απνθπγή ηεο επαθήο ηνπο κε πξντόληα ιίπαλζεο ή θπηνπξνζηαζίαο;
ΛΑΗ 

ΝΣΗ 

ΓΔ 

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 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: …………..…………………
(((πππνννγγγξξξαααθ
θ
Π
θ
θήήή –––(((Π
Πθ
θξξξαααγγγίίδ
ίδδααα)))
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