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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

 

Όνομα: Επώνυμο: 

Πατρώνυμο: Έδρα Επιχείρησης: 

 
1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  

1.1 

Αγροτεμάχια ΔΕ  

Έχετε και καλλιέργειες που δεν επιθυμείτε να εντάξετε στη βιολογική γεωργία; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν ναι, επισυνάπτεται: 
 
Δήλωση ΟΣΔΕ  

 
Άλλο………………………………………   

Σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής  πολυετών καλλιεργειών, επιθυμείτε να καταθέσετε για 

έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σχέδιο μετατροπής της 
εκμετάλλευσής σας» για τη διατήρηση μονάδων βιολογικής και μη βιολογικής παραγωγής; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΔΕ  

1.2  

Παραγωγή Μανιταριών ΔΕ  

Είδη μανιταριών που πρόκειται να παραχθούν:    

Συστατικά υποστρώματος: 

 

 

 

 

Προμήθεια συστατικών υποστρώματος: Ιδιοπαραγόμενα  Αγοραζόμενα  Ιδιοπαραγόμενα και αγοραζόμενα  

1.3 

Συλλογή Αυτοφυών Φυτών ΔΕ  

Είδος Εποχή Συλλογής Περιοχή/ές συλλογής  
Τμήμα του φυτού 

που συλλέγεται 

Άδεια συλλογής (από 

Αρμόδια Αρχή)                            

Τελευταία χρήση μη 

επιτρεπόμενων εισροών 

μέσω γραπτής βεβαίωσης 

από αρμόδια αρχή 

      

      

      

      

      

      

1.4 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 

βιολογικότητας των ενταγμένων στη βιολογική γεωργία 

παραγωγικών συντελεστών από: 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να 

αποφευχθεί η απώλεια βιολογικότητας των ενταγμένων στη 

βιολογική γεωργία παραγωγικών συντελεστών: 

Γειτνιάζουσες συμβατικές καλλιέργειες  Ύπαρξη συνόρων-φρακτών  Ειδοποίηση γειτόνων  

Παραγωγή από την επιχείρηση και συμβατικών προϊόντων  
Ακαλλιέργητη απόσταση από 

συμβατικές γειτονικές 
καλλιέργειες  

Τοποθέτηση σήμανσης  

Πιθανή παραγωγή από την επιχείρηση σε βάθος χρόνου και 
συμβατικών προϊόντων  

Ζώνες ορίων εκμετάλλευσης όπου τα συγκομιζόμενα προϊόντα δε 
θα πωλούνται με αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής  

Παραγωγή από την επιχείρηση προϊόντων σε διαφορετικό 
στάδιο πιστοποίησης (τώρα ή μελλοντικά)  

Αδιάκοπη πραγματοποίηση εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η 

πλήρης παραγωγή, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από 

παρόμοιες εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε 
είδος προϊόντος (βιολογικό, υπό μετατροπή, συμβατικό)  

 
Άλλο  ….…………………..……………………………………………………………… 

Μέτρα κατά την χρήση μηχανημάτων στα αγροτεμάχια (Βλ. Σημείο 
6.1 για αναλυτικές πληροφορίες)  

 

 
Άλλο  ….…………………..……………………………………………………………… 

Τήρηση ενημερωμένου μητρώου όλων των εργασιών και των 
ποσοτήτων που παρήχθησαν  

 
Άλλο  ….…………………..……………………………………………………………… 

 
Άλλο  ….…………………..……………………………………………………………… 

 
2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

2.1 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 

βιολογικότητας από τη χρήση του 

πολλαπλασιαστικού υλικού: 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί η 

απώλεια βιολογικότητας από τη χρήση του πολλαπλασιαστικού υλικού: 

Χρήση συμβατικού σπόρου ή κονδύλου πατάτας 

(εφόσον δεν υπάρχει στην αγορά βιολογικός 
σπόρος ή κόνδυλος πατάτας)  

Χρήση ιδιοπαραγόμενου βιολογικού ή υπό 
μετατροπή πολλαπλασιαστικού υλικού  

Αίτηση για χορήγηση άδειας 

παρέκκλισης από την αρμόδια 

Διεύθυνση για χρήση συμβατικού 
σπόρου ή κονδύλου πατάτας  

Χρήση συμβατικού αγενούς πολλαπλασιαστικού 

υλικού (εφόσον δεν υπάρχει στην αγορά 
βιολογικό αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό)  

Έγγραφη δήλωση από τον προμηθευτή ότι 

το συμβατικό πολλαπλασιαστικό υλικό δεν 
είναι γενετικά τροποποιημένο  

Χρήση αγοραζόμενου βιολογικού 

ή υπό μετατροπή 

πολλαπλασιαστικού υλικού ή 

βιολογικού ετερογενούς υλικού  

Χρήση Γενετικά Τροποποιημένου 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού  Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν αντιμετωπίζεται με απαγορευμένα 

ΦΠΠ εκτός εάν προβλέπεται χημική επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/2031 για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς από την αρμόδια αρχή για 

όλες τις ποικιλίες ενός συγκεκριμένου είδους στην περιοχή στην οποία θα 

χρησιμοποιηθεί το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό   

 

 

 

 

 

 
 

 
Άλλο  ….…………………..………………………………………… 

 

 

 
Άλλο  ….…………………..………………………………………………………………………………………… 
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

3.1 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 

συμφωνίας με τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 από τη 
διαχείριση του εδάφους: 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να 

αποφευχθεί η μη συμφωνία με τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 από τη 
διαχείριση του εδάφους: 

Χρήση μη επιτρεπόμενων από τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 
εισροών     

Πολυετής 
Αμειψισπορά με 

ψυχανθή και άλλες 

καλλιέργειες 
χλωρής λίπανσης  

Έγγραφη δήλωση από τον προμηθευτή ότι τα 

προϊόντα λίπανσης δεν έχουν παραχθεί από ή με 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς  

Τεχνικές καλλιέργειας που συμβάλλουν στη συμπίεση και 
διάβρωση του εδάφους  

Συγκαλλιέργεια  

Στην περίπτωση θερμοκηπίων ή πολυετών 

καλλιεργειών πλην της χορτονομής: χρήση 

βραχυπρόθεσμων καλλιεργειών χλωρής λίπανσης 
και ψυχανθών, καθώς και χρήση ποικιλίας 
καλλιεργούμενων ειδών  

Τεχνικές καλλιέργειας που δε διατηρούν ούτε βελτιώνουν 

τη γονιμότητα και τη βιολογική δραστικότητα του 
εδάφους  

Χλωρή Λίπανση  
Χρήση κοπριάς που δεν υπερβαίνει τα 170 kg 

αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής γης  

Τεχνικές καλλιέργειας που δε διατηρούν ή δεν αυξάνουν 
τις οργανικές ύλες του εδάφους  

Ενσωμάτωση 
υπολειμμάτων  

Χρήση επιτρεπόμενων από τον Καν. (ΕΕ) 

848/2018 εισροών και σχετική τήρηση μητρώων  
   

Χρήση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους & 

μικροοργανισμών που έχουν παραχθεί από ή με Γενετικά 
Τροποποιημένους Οργανισμούς  

Χρήση 

μικροοργανισμών 
 

Χρήση παρασκευών με βάση τα φυτά ή/και 
βιοδυναμικές παρασκευές  

 

 
Άλλο  ….………..………………………………………………………………… 

Κόμποστ  
 

 
Άλλο  ….…………………..……………………………………….. 

 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – ΕΧΘΡΩΝ 

4.1 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 

συμφωνίας με τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 από 

τη διαχείριση ζιζανίων-ασθενειών-εχθρών: 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί η μη 

συμφωνία με τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 από τη διαχείριση ζιζανίων-

ασθενειών-εχθρών:: 

Χρήση μη επιτρεπόμενων από τον Καν. (ΕΕ) 
848/2018 εισροών     

Αμειψισπορά  Παγίδες ή/και Βιολογική καταπολέμηση   

Ελλιπής προστασία από φυσικούς εχθρούς  
Μετατόπιση εποχής 
σποράς/φύτευσης  

Κατάλληλο κλάδεμα/αραίωμα καρπών  

Μη κατάλληλη επιλογή ειδών  Κατάλληλη άρδευση  
Αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά και βοηθητικά 

ως συστατικά ΦΠΠ και πρόσθετα που 
προορίζονται να αναμειχθούν με ΦΠΠ   

Μη κατάλληλη επιλογή ποικιλιών και ετερογενούς 
υλικού  

Έγγραφη δήλωση από τον 

προμηθευτή ότι τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν 

έχουν παραχθεί από ή με Γενετικά 
Τροποποιημένους Οργανισμούς  

Χρήση επιτρεπόμενων από τον Καν. (ΕΕ) 

848/2018 εισροών και σχετική τήρηση 

μητρώων & αρχείων τεκμηρίωσης που 

αποδεικνύουν την ανάγκη χρήσης των 
εισροών     

Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

έχουν παραχθεί από ή με Γενετικά 
Τροποποιημένους Οργανισμούς  

Κοπή με τη συγκομιδή ή/και 
πρώιμη συγκομιδή  

Θερμικές διεργασίες (π.χ. έκθεση στην 

ηλιακή ακτινοβολία ή αβαθής χρήση ατμού 
στο έδαφος)   

 
Άλλο …………………………………………………………………… 

Μηχανική κατεργασία εδάφους  Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών  

 
Άλλο …………………………………………………………………… 

 
Άλλο …………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 
5. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

5.1 Τρόπος συγκομιδής Δοχεία συλλογής συγκομιζόμενων προϊόντων (ΔΕ ) 

Με τα χέρια   Μηχανικά  Χάρτινα  Μεταλλικά    Πλαστικά  Ξύλινα  

5.2 
Μεταφορά προϊόντων με: Ιδιόκτητο όχημα  Ενοικιαζόμενο όχημα  Όχημα του αγοραστή  

5.3 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 
βιολογικότητας κατά τη συγκομιδή και μεταφορά 

των προϊόντων 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί η 
απώλεια βιολογικότητας κατά τη συγκομιδή και μεταφορά των 

προϊόντων 

Παραγωγή από την επιχείρηση και συμβατικών 
προϊόντων  

Αδιάκοπη πραγματοποίηση εργασιών συγκομιδής & μεταφοράς σε χωριστό 

τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος προϊόντος (βιολογικό, υπό 
μετατροπή ή συμβατικό)  

Πιθανή παραγωγή από την επιχείρηση σε βάθος χρόνου 
και συμβατικών προϊόντων  

Τήρηση ενημερωμένου μητρώου όλων των εργασιών και των ποσοτήτων 

βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων που 
συγκομίσθηκαν/μεταφέρθηκαν  

Παραγωγή από την επιχείρηση προϊόντων σε διαφορετικό 
στάδιο πιστοποίησης (τώρα ή μελλοντικά)  

Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων καθαρισμού των δοχείων συλλογής και των 

οχημάτων μεταφοράς με επιτρεπόμενες ουσίες, παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητάς τους και καταγραφή αυτών των εργασιών  

Ανάμειξη ή ανταλλαγή μεταξύ βιολογικών προϊόντων, 
προϊόντων υπό μετατροπή και συμβατικών προϊόντων    

Μέτρα κατά την χρήση των μηχανημάτων συγκομιδής (Βλ. Σημείο 6.1 για 
αναλυτικές πληροφορίες)  

 

 

 

 
Άλλο ………………………………………………………………………………… 

Μεταφορά βιολογικών και υπό μετατροπή προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις 

ή μονάδες, μόνο στην κατάλληλη συσκευασία, σε κλειστά δοχεία ή οχήματα 

με τρόπο που να μην είναι δυνατό να αντικατασταθεί το περιεχόμενο χωρίς 

παραβίαση ή φθορά της σφραγίδας και με την ύπαρξη ετικέτας σύμφωνης 
με τον Καν. (ΕΕ) 848/2018  

 

 

 

 
Άλλο ………………………………………………………………………………… 

Μεταφορά βιολογικών και υπό μετατροπή προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις 

ή μονάδες που πιστοποιούνται βάσει του Κανονισμού για τη βιολογική 

γεωργία, χωρίς κλείσιμο της συσκευασίας, των δοχείων ή των οχημάτων, 

μόνο με τα κατάλληλα έγγραφα μεταφοράς βάσει του Καν. (ΕΕ) 848/2018 
και με τήρηση μητρώου καταγραφής αυτών των μεταφορών  

 

 
Άλλο ………………………………………………………………………………… 

 

 
Άλλο ……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
6.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μηχανοκίνητα Παρελκόμενα ή/και φερόμενα 

Τρακτέρ  Χορτοκοπτικό  Φρέζα  Καλλιεργητής  Σπαρτική  Άλλο  ..………………… 

Άλλο  ..…………… Άλλο  ..……………. Άροτρο  Ψεκαστικό  Κομπίνα  Άλλο  ..………………… 

Άλλο  ..…………… Άλλο  ..……………. Σκαλιστήρι  Λιπασματοδιανομέας  Βυτίο  Άλλο  ..………………… 

Άλλο  ..…………… Άλλο  ..……………. Ρίπερ  Κλαδευτικό  Πλατφόρμα  Άλλο  ..………………… 

Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 
βιολογικότητας από τη χρήση των μηχανημάτων 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί η 
απώλεια βιολογικότητας από τη χρήση των μηχανημάτων 

Χρήση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία και στη συμβατική γεωργία  

Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων καθαρισμού των εργαλείων/μηχανημάτων με 
επιτρεπόμενες ουσίες πριν από κάθε χρήση, παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητάς τους και καταγραφή αυτών των εργασιών σε αρχείο  

Ανάμειξη με (ή μόλυνση από) προϊόντα ή  

ουσίες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής  

Πραγματοποίηση των εργασιών αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η κάθε 

εργασία, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος προϊόντος (βιολογικό, υπό 
μετατροπή, συμβατικό)  

 

 

 
Άλλο ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Άλλο …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.2 ΚΤΙΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Είδος χώρου/ 

Περιοχή/Διαστάσεις 
Σκοπός χρήσης 

 

Αποθήκευση 

συμβατικών 

προϊόντων  

Αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων  

Αποθήκευση  

προϊόντων υπό 

μετατροπή  

Αποθήκευση 

εισροών ή/και πρώτων υλών: 
για τη συμβατική  για τη 

βιολογική  παραγωγή  

Τοποθέτηση 

μηχανημάτων 

 

Αποθήκευση 

άλλων βοηθητικών 

υλών  

 
Αποθήκευση 

συμβατικών 

προϊόντων  

Αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων  

Αποθήκευση  

προϊόντων υπό 

μετατροπή  

Αποθήκευση 

εισροών ή/και πρώτων υλών: 
για τη συμβατική  για τη 

βιολογική  παραγωγή  

Τοποθέτηση 

μηχανημάτων 

 

Αποθήκευση 

άλλων βοηθητικών 

υλών  

 
Αποθήκευση 

συμβατικών 

προϊόντων  

Αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων  

Αποθήκευση  

προϊόντων υπό 

μετατροπή  

Αποθήκευση 
εισροών ή/και πρώτων υλών: 
για τη συμβατική  για τη 

βιολογική  παραγωγή  

Τοποθέτηση 

μηχανημάτων 

 

Αποθήκευση 

άλλων βοηθητικών 

υλών  

Εντοπισμός κρίσιμων σημείων απώλειας της 

βιολογικότητας κατά την αποθήκευση των προϊόντων 

Μέτρα που πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί η 

απώλεια βιολογικότητας κατά την αποθήκευση των προϊόντων 

Μη διασφάλιση της ταυτοποίησης των παρτίδων  
Αποθήκευση βιολογικών προϊόντων, προϊόντων υπό μετατροπή και συμβατικών 

προϊόντων, πριν και μετά τις εργασίες, σε χωριστό τόπο ή χρόνο τα μεν από τα 
δε  

Μη αποτροπή κάθε ανάμειξης με (ή μόλυνσης από) προϊόντα ή  

ουσίες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής 
παραγωγής  

Ταυτοποίηση προϊόντων ανά πάσα στιγμή με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης, 
ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων  

Ανάμειξη ή ανταλλαγή βιολογικών, υπό μετατροπή ή 
συμβατικών προϊόντων  

Αποθήκευση εισροών ή/και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην συμβατική 

παραγωγή και δεν επιτρέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 σε διαφορετικό 
χώρο     

 

 
 

 
Άλλο ………………………………………………………………………………………… 

Λήψη κατάλληλων μέτρων καθαρισμού δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας με 

επιτρεπόμενα από τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 προϊόντα καθαρισμού και 

απολύμανσης πριν από την αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων ή των 
προϊόντων υπό μετατροπή και καταγραφή των εν λόγω εργασιών  

 

 

 

 
Άλλο ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Άλλο ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
7.1 Χρησιμοποιούνται Υπεργολάβοι στη διαδικασία παραγωγής; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

7.2 
Εάν ΝΑΙ, υπάρχει πρόβλεψη ώστε να συναφθεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ σας, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας περί βιολογικής γεωργίας, εφόσον θελήσετε να διαθέσετε το προϊόν σας αυτό με 

αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΔΕ  

7.3 
Εάν ΝΑΙ, θα παραμείνετε υπεύθυνος/η όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή και δεν θα 

μεταβιβάσετε την εν λόγω ευθύνη στον υπεργολάβο; 

Δεν γνωρίζω 
ακόμη  

ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΔΕ  

7.4 

Εάν παράγετε βιολογικό προϊόν την τρέχουσα στιγμή, το οποίο διαθέτετε με αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής 

χρησιμοποιώντας υπεργολάβο/ους, παρακαλούμε να αναγραφούν τα στοιχεία του/τους:  

 

 

ΔΕ  

 

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 του Καν. (ΕΕ) 848/2018 με τις 

όποιες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και εφαρμογές του, 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 

μου. Επίσης, δηλώνω ότι το παρόν Έντυπο περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή της μονάδας μου, όλα τα πιθανά κρίσιμα σημεία απώλειας της βιολογικότητας, καθώς και όλα τα 
πιθανά μέτρα προφύλαξης που πρόκειται να λάβω ώστε να αποφευχθεί η απώλεια της βιολογικότητας μετά την ένταξή μου στη βιολογική γεωργία. Ακόμη, δηλώνω ότι κάθε 

καλλιεργητική περίοδο θα καταγράφω μέσω καλλιεργητικού σχεδίου τα συγκεκριμένα για την καλλιεργητική περίοδο αναφοράς κρίσιμα σημεία απώλειας της βιολογικότητας και 

μέτρα προφύλαξης, τα οποία και θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις προς την μονάδα μου. Τέλος, δηλώνω ότι εφόσον τροποποιηθούν στοιχεία 

τα οποία αναφέρονται στο παρόν Έντυπο, θα ενημερώνω τον GMCert.  

 
 
Ο/ Η  Αιτών/ ούσα: …………..…………………                                                                   Ημερομηνία Υποβολής  Αίτησης: ……/……/………                         
                          (((ΥΥΥππποοογγγρρραααφφφήήή–––ΣΣΣφφφρρραααγγγίίίδδδααα))) 


