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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 
Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης 

Επωνυμία επιχείρησης: Πόλη: 

Διακριτικός τίτλος: Δήμος: 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: Διεύθυνση: 

Δραστηριότητα: Τ.Κ. : 

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης: Α.Φ.Μ. : 

Έδρα επιχείρησης: Δ.Ο.Υ. : 

Νομός: Τηλ / Fax : 

 

Άλλες μονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (1) 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: Δήμος: 

Δραστηριότητα: Διεύθυνση: 

Νομός: Τ.Κ. : 

Πόλη: Τηλ / Fax : 
 

Άλλες μονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: Δήμος: 

Δραστηριότητα: Διεύθυνση: 

Νομός: Τ.Κ. : 

Πόλη: Τηλ / Fax : 
 

Υπεργολάβος (1) 

Ονοματεπώνυμο: Δήμος: 

Δραστηριότητα: Διεύθυνση: 

Νομός: Τ.Κ. : 

Πόλη: Τηλ / Fax : 

 

Υπεργολάβος (2) 

Ονοματεπώνυμο: Δήμος: 

Δραστηριότητα: Διεύθυνση: 

Νομός: Τ.Κ. : 

Πόλη: Τηλ / Fax : 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

1.1 

Δραστηριότητες Επιχείρησης ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ          ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

ΕΙΣΑΓΩΓΗ               ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

ΣΦΑΓΗ                                   ΕΜΠΟΡΙΑ         

Ύπαρξη παραπροϊόντων ΝΑΙ                        ΟΧΙ                 

1.2 Εάν ναι, ποια είναι αυτά και πώς 

πραγματοποιείται η αξιοποίησή τους; 

 

 

1.3 Χρήση ιδιοπαραγόμενων 

πρώτων/πρόσθετων υλών 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν ναι, να αναγραφούν: 

 

Χρήση αγοραζόμενων πρώτων/πρόσθετων 

υλών 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν ναι, να αναγραφούν ποιες είναι και από πού σκοπεύετε να τις προμηθεύεστε: 
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1.4 Είναι η Επιχείρηση παράλληλη; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν ναι, παράγονται τα ίδια προϊόντα με 

βιολογικό και συμβατικό τρόπο;  
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

1.5 Γίνεται εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

1.6 Να περιγραφεί η διαδικασία διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας: 

 

 

 

 

 

1.7 Να περιγραφούν οι τρόποι διαχωρισμού των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων 

από τα αντίστοιχα συμβατικά κατά την παραγωγή και την αποθήκευση: 

 

 

 

 

1.8 Να περιγραφεί η διαδικασία της μεταποίησης: 

 

 

 

 

 

1.9 Εάν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι, υπάρχει πρόβλεψη 

ώστε να συναφθεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ σας, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί βιολογικής γεωργίας; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ    ΔΕ   

 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΕ ) 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

    

    

    

Ο πρώτος παραλήπτης και ο εισαγωγέας 

είναι το ίδιο πρόσωπο; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν όχι, να αναγραφούν τα στοιχεία του 

πρώτου παραλήπτη 

 

 

 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΔΕ ) 
 

3.1 Υπεύθυνος απολύμανσης – απεντόμωσης 

χώρων 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

    

Τρόποι και μέσα απολύμανσης – απεντόμωσης 

 

 

3.2 Υπεύθυνος καθαριότητας εξοπλισμού – 

δοχείων συσκευασίας 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

    

Τρόποι και μέσα καθαριότητας εξοπλισμού – δοχείων συσκευασίας 

 

 

 

3.3 Ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ΝΑΙ  ΟΧΙ    
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4. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  
 

Α. ΧΩΡΟΙ  

4.1 ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιγραφή συνθηκών των χώρων 

(αερισμός, θερμοκρασία κλπ) 

 

Για αποθήκευση 

πρώτων υλών 

  

 

Γραμμή παραγωγής   

 

Για συσκευασία   

Για αποθήκευση 

τελικών προϊόντων   

 
 

Για άλλη χρήση   

Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΔΕ ) 

4.2 ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  

  

  

  

  

  

  

 

5. ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

5.1 Ύπαρξη σήμανσης με την ένδειξη 

«βιολογικό» στους χώρους, στα δοχεία 

αποθήκευσης και στα μεταφορικά μέσα 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

6.1 Τρόπος μεταφοράς πρώτων υλών ΧΥΜΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ    

    

Αναφέρεται τα είδη οχημάτων για τη μεταφορά των πρώτων υλών 

 

 

Γίνεται χρήση των ίδιων μεταφορικών 

μέσων για τη μεταφορά των συμβατικών 

πρώτων υλών; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν ναι, πώς διαχωρίζονται κατά τη μεταφορά; 

 

 

6.2 Τρόπος μεταφοράς τελικών προϊόντων ΧΥΜΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ    

 

Αναφέρεται τα είδη οχημάτων για τη μεταφορά των τελικών προϊόντων 

 

 

Γίνεται χρήση των ίδιων μεταφορικών 

μέσων για τη μεταφορά των συμβατικών 

τελικών προϊόντων; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εάν ναι, πώς διαχωρίζονται κατά τη μεταφορά; 
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7. ΣΦΑΓΗ (υπ’ αριθ. 273234 Υ.Α.) (ΔΕ ) 

 

7.1 Πώς πραγματοποιείται η επισήμανση στο σφαγείο; 

 

 

 

Ποιες ενδείξεις περιλαμβάνει η επισήμανση; 

 

 

 

 

7.2 Να περιγραφεί το σύστημα καταγραφής ζώων/σφάγιων (αφίξεις-σφαγές-αναχωρήσεις) 

 

 

 

 

 

 

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

7.1 Τρόποι διάθεσης βιολογικών τελικών 

προϊόντων 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ  ΛΙΑΝΙΚΗ  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΆΛΛΟΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  

ΆΛΛΟ   

 

 

8. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ1 

 

     Τα αρχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στους ελεγκτές του GMCert 
 

8.1 Παραστατικά αγοράς ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΓΟΡΑΣ  

ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

8.2 Παραστατικά πώλησης ΔΕΛΤΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ  

8.3 Άλλα Αρχεία ΑΡΧΕΙΟ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ  

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΖΩΩΝ/ΣΦΑΓΙΩΝ  

ΑΛΛΟ……………………  

 

 

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 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 και επισυνάπτω το διάγραμμα ροής με 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 στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης. Τέλος, δηλώνω ότι εφόσον τροποποιηθούν στοιχεία τα 
οποία αναφέρονται στο παρόν Έντυπο και στο Διάγραμμα Ροής, θα ενημερώνω τον GMCert.  
 

 

Ο/ Η  Αιτών/ ούσα: …………..…………………                      Ημερομηνία Υποβολής  Αίτησης: ……/……/20….      

                                 (((ΥΥΥππποοογγγρρραααφφφήήή   –––ΣΣΣφφφρρραααγγγίίίδδδααα)))                                   

                                                           

1 Ο Επιχειρηματίας οφείλει να τηρεί διαρκές και αδιάλειπτο αρχείο με βάση το οποίο θα τεκμηριώνονται όλα τα εισερχόμενα/ 

εξερχόμενα προϊόντα κατά είδος, ποσότητα, σύσταση και προορισμό.  

 

 


