ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΑ
(άρκρο 63 του Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ & άρκρο 8 τθσ ΤΑ 2543/103240-03.10.2017)

1.

ΠΡΟ:
Δ/νςθ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Γ.Ε. του ΤΠΑΑ&Σ,
Λ. Ακθνών 58, Σ.Κ. 10441, Ακινα

2.

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ (Agrocert),
Νιρβάνα 68 & Κουρτίδου, Σ.Κ. 11145, Ακινα

3.

Σον ΟΕΠ με τθν επωνυμία ΠΑΡΙΑΝΟ ΠΟΛΤΔΩΡΟ – ΟΤΓΙΟΤΛΣΖΗ ΧΑΡΙΛΑΟ Ο.Ε. (GMCert)
θσ
25 Μαρτίου 105, Σ.Κ. 54249, Θεςςαλονίκθ

το πλαίςιο του από / / αιτιματοσ μου, προσ τον ΟΕΠ με τθν Επωνυμία ΠΑΡΙΑΝΟ ΠΟΛΤΔΩΡΟ – ΟΤΓΙΟΤΛΣΖΗ ΧΑΡΙΛΑΟ
Ο.Ε. (GMCert), με ςκοπό τθν ζνταξθ μου ςτο φςτθμα Ελζγχου και Πιςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ παραγωγισ, τα
αναφερόμενα ςχετικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν πλιρθ περιγραφι (επιλέξτε τουσ υπό ένταξη παραγωγικοφσ ςυντελεςτέσ):
τθσ γεωργικισ μου εκμετάλλευςθσ και ειδικότερα όςον αφορά τα δθλωκζντα αγροτεμάχια, το είδοσ των
καλλιεργειών μου κακώσ και κάκε άλλθ εγκατάςταςθ που χρθςιμοποιώ ςε ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτά μου
των ςταβλικών εγκαταςτάςεων για τα εκτρεφόμενα ηώα, πτθνά (που αναφζρονται ςτο άρκρο 7
Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ) ι των εγκαταςτάςεων εκτροφισ για τα ηώα υδατοκαλλιζργειασ (που
αναφζρονται ςτο άρκρο 25α του Καν.(ΕΚ)889/2008 τθσ Επιτροπισ) και για τα φφκθ, των βοςκοτόπων,
αποκθκευτικών χώρων και κάκε άλλθσ εγκατάςταςθσ που χρθςιμοποιώ ςε ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτά μου
των εγκαταςτάςεων παραγωγισ μεταποιθμζνων βιολογικών προϊόντων που προορίηονται για ανκρώπινθ
κατανάλωςθ
των εγκαταςτάςεων παραγωγισ μεταποιθμζνων βιολογικών προϊόντων που προορίηονται για ηωοτροφζσ
κακώσ επίςθσ
των αναφερόμενων ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν πλιρθ περιγραφι τθσ/των δθλοφμενθσ/-ων
δραςτθριότθτάσ/δραςτθριοτιτων μου







είναι αλθκι και δεςμεφομαι:
α) ότι κα αςκώ όλεσ τισ εργαςίεσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ βιολογικισ παραγωγισ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά ςφμφωνα
με τθν κείμενθ ςχετικι ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία,
β) να αποδζχομαι, ςε περίπτωςθ αποκλίςεων, παρατυπιών ι παραβάςεων, τθν επιβολι των κατάλλθλων διορκωτικών
ενεργειών, διορκώςεων ι κυρωτικών μζτρων που προβλζπονται αντίςτοιχα ςτο πίνακα κυρώςεων του άρκρου 19 τθσ αρικ.
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γ) να ενθμερώνω εγγράφωσ άλλουσ αγοραςτζσ του/των προϊόντοσ/ων μου, ςε περίπτωςθ παραβάςεων ι παρατυπιών που
επθρεάηουν τθ βιολογικι ιδιότθτα άλλουσ, ώςτε άμεςα να απαλειφκοφν από το/τα προϊόν/τα οι ενδείξεισ που αναφζρονται
ςτθ βιολογικι μζκοδο παραγωγισ,
δ) να αποδζχομαι, ςτθν περίπτωςθ που εγώ ωσ επιχειρθματίασ ι/και ο/οι υπεργολάβοσ/-οι μου ελεγχόμαςτε από
διαφορετικοφσ ΟΕΠ, τθν ανταλλαγι πλθροφοριών μεταξφ των εν λόγω ΟΕΠ,
ε) να αποδζχομαι, ςτθν περίπτωςθ που εγώ ωσ επιχειρθματίασ και/ι ο/οι υπεργολάβοσ/-οι μου αλλάξουμε ΟΕΠ, τθ
διαβίβαςθ των ατομικών φακζλων ελζγχου μασ ςτον επόμενο αρμόδιο για τον ζλεγχο μασ ΟΕΠ,
ςτ) να αποδζχομαι, ςτθν περίπτωςθ που ωσ επιχειρθματίασ αποςυρκώ από το ςφςτθμα ελζγχου να ενθμερώςω άμεςα και
χωρίσ κακυςτζρθςθ τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ, κακώσ και τον αρμόδιο για τον ζλεγχό μου ΟΕΠ,
η) να αποδζχομαι, ςτθν περίπτωςθ που ωσ επιχειρθματίασ αποςυρκώ από το ςφςτθμα ελζγχου, ότι ο ατομικόσ φάκελοσ
ελζγχου μου να διατθρθκεί για περίοδο τουλάχιςτον πζντε ετών από τον αρμόδιο για τον ζλεγχό μου ΟΕΠ,
θ) να αποδζχομαι, να ενθμερώςω άμεςα τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ κακώσ και τον αρμόδιο για τον ζλεγχό μου ΟΕΠ, για τυχόν
παρατυπίεσ ι παραβάςεισ οι οποίεσ κίγουν τθ βιολογικι ιδιότθτα των βιολογικών προϊόντων που προμθκεφομαι από άλλουσ
επιχειρθματίεσ ι υπεργολάβουσ.

Σόποσ & Ημερομθνία

_____________________

Τπογραφι επιχειρθματία

_____________________________
(Ονοματεπώνσμο, ολογράφως)

