ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Έδρα Επιχείρησης:

1.1

1.2

1.ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Έχετε και καλλιέργειες που δεν επιθυμείτε να εντάξετε στη βιολογική
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
γεωργία;
Εάν ναι, επισυνάπτεται:
Δήλωση ΟΣΔΕ 
Άλλο……………………………… 
Σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής πολυετών καλλιεργειών, επιθυμείτε να
καταθέσετε για έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «σχέδιο
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
ΔΕ 
μετατροπής της εκμετάλλευσής σας» για τη διατήρηση μονάδων βιολογικής και μη
βιολογικής παραγωγής;
Υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των βιολογικών
Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε
καλλιεργειών από:
να αποφευχθεί η επιμόλυνση:
Γειτνιάζουσες συμβατικές
Αστικά λύματα 
Ύπαρξη συνόρων-φρακτών 
Ειδοποίηση γειτόνων 
καλλιέργειες 
Αυτοκινητόδρομους 
Ακαλλιέργητη απόσταση από
Βιομηχανικά λύματα 
Τοποθέτηση σήμανσης 
Άλλο  ….…………………..
…………………………………..
Άλλο  ….…………………..
…………………………………..

Άλλο  ….…………………..
…………………………………..
ΔΕ 

συμβατικές γειτονικές
καλλιέργειες 
Ζώνες ορίων εκμετάλλευσης όπου τα συγκομιζόμενα προϊόντα δε
θα πωλούνται ως βιολογικά 
Άλλο  ….…………………..
ΔΕ 
…………………………………..

2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
2.1
2.2

Είδος πολλαπλασιαστικού υλικού που θα χρησιμοποιείται:
Βιολ. Σπόρος 
Σε περίπτωση που δε θα υπάρχει στην αγορά βιολογικός σπόρος ή κόνδυλος πατάτας, θα αιτείστε
για λήψη άδειας παρέκκλισης από την αρμόδια Διεύθυνση;

2.3

Σε περίπτωση που δε θα υπάρχει στην αγορά βιολογικό αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό, θα
αιτείστε Έγγραφη δήλωση από τον προμηθευτή ότι δεν είναι γενετικά τροποποιημένο;

3.1

3.2

Βιολ. Αγενές 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΔΕ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΔΕ 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ενίσχυση γονιμότητας του εδάφους πριν την
Ενίσχυση γονιμότητας του εδάφους μετά την ένταξη
ένταξη στη βιολογική γεωργία
στη βιολογική γεωργία
Αμειψισπορά 
Κόμποστ 
Αμειψισπορά 
Κόμποστ 
Συγκαλλιέργεια 
Χλοοτάπητας 
Συγκαλλιέργεια 
Χλοοτάπητας 
Χλωρή Λίπανση 
Κοπριά 
Χλωρή Λίπανση 
Κοπριά 
Επιτρεπόμενες από τους Καν.
Ενσωμάτωση
Ενσωμάτωση
Συνθετικά λιπάσματα 
(ΕΚ) 834/2007 & 889/2008
υπολειμμάτων 
υπολειμμάτων 
εισροές 
Επιτρεπόμενες από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 &
Καλλιέργεια ψυχανθών  Άλλο  ……….…………………
889/2008 εισροές 
Άλλο 
ΔΕ 
Άλλο 
Άλλο 
ΔΕ 
Καλλιέργεια ψυχανθών 
………….…………………
…………………………………
……….…………………
Εμπορική ονομασία
Τελευταία εφαρμογή
Συνθετικά λιπάσματα που πιθανόν να
χρησιμοποιήθηκαν πριν την ένταξη στη βιολογική
γεωργία
4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ (ΔΕ )

4.1

Είδη μανιταριών που πρόκειται να παραχθούν:
Συστατικά υποστρώματος:
Προμήθεια συστατικών υποστρώματος:

Ιδιοπαραγόμενα 

Αγοραζόμενα 

Ιδιοπαραγόμενα και αγοραζόμενα 
5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΔΕ )
α/α
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Είδος

Εποχή Συλλογής

Περιοχή/ές
συλλογής

Τμήμα του φυτού
που συλλέγεται

Άδεια συλλογής
(από Αρμόδια
Αρχή)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GMCert

Τελευταία χρήση μη
επιτρεπόμενων εισροών μέσω
γραπτής βεβαίωσης από αρμόδια
αρχή
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6.1

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – ΕΧΘΡΩΝ
Διαχείριση ζιζανίων – ασθενειών – εχθρών πριν
Διαχείριση ζιζανίων – ασθενειών – εχθρών μετά
την ένταξη στη βιολογική γεωργία
την ένταξη στη βιολογική γεωργία
Αμειψισπορά 
Συνθετικές χημικές ουσίες 
Αμειψισπορά 
Παγίδες 
Παγίδες 
Βιολογική καταπολέμηση 
Επιτρεπόμενες από τους
Καν. (ΕΚ) 834/2007 &
889/2008 ουσίες 
Μηχανική κατεργασία
εδάφους 
Πρώιμη συγκομιδή 

Κατάλληλο κλάδεμα/αραίωμα
καρπών 
Κατάλληλη άρδευση 
Μετατόπιση εποχής
σποράς/φύτευσης 
Κοπή με τη συγκομιδή 
Άλλο……………………….. 

ΔΕ 

6.2

Μετατόπιση εποχής
σποράς/φύτευσης 
Βιολογική καταπολέμηση 
Επιτρεπόμενες από τους
Καν. (ΕΚ) 834/2007 &
889/2008 ουσίες 

Κατάλληλο κλάδεμα/αραίωμα
καρπών 
Κατάλληλη άρδευση 

Κοπή με τη συγκομιδή 

Πρώιμη συγκομιδή 

Άλλο……………………….. 

Άλλο………………….. 

Μηχανική κατεργασία εδάφους 

Εμπορική ονομασία

ΔΕ 

Τελευταία εφαρμογή

Συνθετικά ζιζανιοκτόνα – μυκητοκτόνα - εντομοκτόνα
που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν πριν την ένταξη στη
βιολογική γεωργία

7. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
7.1

Δοχεία συλλογής συγκομιζόμενων προϊόντων (ΔΕ )

Τρόπος συγκομιδής
Με τα χέρια 

7.2

Μηχανικά 

Μεταλλικά 

Πλαστικά 

Ξύλινα 

Κατά τη μεταφορά των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης
θα διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής τους με αντίστοιχα
συμβατικά προϊόντα;

Ιδιόκτητο
όχημα 

7.3

Χάρτινα 

Μεταφορά προϊόντων με:

Ενοικιαζόμενο
όχημα 

Όχημα του
αγοραστή 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Σε περίπτωση χρήσης των οχημάτων μεταφοράς και των δοχείων συλλογής στη συμβατική γεωργία, για την αποφυγή επιμόλυνσης
των προϊόντων της επιχείρησης, τα οχήματα και τα δοχεία συλλογής θα καθαρίζονται πριν τη χρήση; ΝΑΙ  ΌΧΙ  ΔΕ 

8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

8.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Μηχανοκίνητα
Τρακτέρ 
Άλλο  ..………….
Άλλο  ..………….
Άλλο  ..………….

Παρελκόμενα ή/και φερόμενα

Χορτοκοπτικό 
Άλλο  ..………….
Άλλο  ..………….
Άλλο  ..………….

Φρέζα 
Άροτρο 
Σκαλιστήρι 
Ρίπερ 

Καλλιεργητής 
Ψεκαστικό 
Λιπασματοδιανομέας 
Κλαδευτικό 

Σπαρτική 
Κομπίνα 
Βυτίο 
Πλατφόρμα 

Σε περίπτωση χρήσης των μηχανημάτων και στη συμβατική γεωργία, για την αποφυγή επιμόλυνσης των
καλλιεργειών/προϊόντων της επιχείρησης, τα μηχανήματα θα καθαρίζονται πριν τη χρήση;

Άλλο
Άλλο
Άλλο
Άλλο
ΝΑΙ 






ΟΧΙ 

..……….
..……….
..……….
..……….
ΔΕ 

8.2 ΚΤΙΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Είδος χώρου/
Περιοχή

Τετραγωνικά
μέτρα

Σκοπός χρήσης

Αποθήκευση
προϊόντων 

Αποθήκευση
άλλων
βοηθητικών
υλών 
Αποθήκευση
Αποθήκευση
Αποθήκευση
Τοποθέτηση
άλλων
βοηθητικών
εφοδίων 
σπόρου 
μηχανημάτων 
υλών 
Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης θα
διασφαλίζεται η αποφυγή της επαφής τους με προϊόντα λίπανσης ή
φυτοπροστασίας;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
ΔΕ 
Αποθήκευση
εφοδίων 

Αποθήκευση
προϊόντων 
Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της
επιχείρησης θα διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής τους
με τυχόν συμβατικά προϊόντα;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
ΔΕ 

Αποθήκευση
σπόρου 

Τοποθέτηση
μηχανημάτων 

9. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
9.1
9.2
9.3

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Χρησιμοποιούνται Υπεργολάβοι στη διαδικασία παραγωγής;
Εάν ΝΑΙ, υπάρχει πρόβλεψη ώστε να συναφθεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ σας, βάσει της κείμενης
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
ΔΕ 
νομοθεσίας περί βιολογικής γεωργίας;
Εάν παράγετε βιολογικό προϊόν την τρέχουσα στιγμή χρησιμοποιώντας υπεργολάβο, παρακαλούμε να αναγραφούν τα στοιχεία
του:
ΔΕ 

10. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
10.1

Τα καθαριστικά-απολυμαντικά και οι τρόποι καθαρισμού που εφαρμόζονται στη διαδικασία παραγωγής, θα
επιτρέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί βιολογικής γεωργίας;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

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 πληρώ όλες τις
υπόλοιπες νομικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων μου, θα συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης και θα
παρέχω κάθε πληροφορία που απαιτείται για την αξιολόγηση της μονάδας.

Ο/ Η Αιτών/ ούσα: …………..…………………
Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: ……/……/………
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