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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 

Όνομα: Επώνυμο: 

Πατρώνυμο: Έδρα Επιχείρησης:  

1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Είδος ζώου 

Αριθμός 

θηλυκών 

Αριθμός 

Αρσενικών 

Σύνολο 

Κεφαλών/ 

Κυψελών 

Φυλή 

Αριθμός 

Μητρώου 

Εκμετάλλευσης 

Παραγωγική 

κατεύθυνση 

Τρόπος εκτροφής 

Βιολογική Συμβατική 

         

         

         

Μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή της απώλειας της βιολογικότητας από την παράλληλη εκτροφή ζώων διαφορετικού 

είδους ή/και ίδιου είδους (π.χ. σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή <ΥΠΑΑΤ> έχει εγκρίνει αντικαταστάσεις) 

Τοπικός διαχωρισμός των μονάδων/προϊόντων βιολογικής και συμβατικής παραγωγής  

Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία εμφαίνεται ο διαχωρισμός των μονάδων  

Αδιάκοπη πραγματοποίηση εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγωγή σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι 

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

Τοπικός Διαχωρισμός ζώων του ίδιου είδους από τα ζώα του πλήρους βιολογικού σταδίου   

Ταυτοποίηση των ζώων του ίδιου είδους μέχρι το πέρας της περιόδου μετατροπής τους  

Μη συνύπαρξη στην ίδια παγολεκάνη του γάλακτος που παράγουν τα υπό μετατροπή και τα βιολογικά ζώα του ίδιου είδους  

Τήρηση κατάλληλων μητρώων καταγραφής πληροφοριών για τα ζώα του ίδιου είδους που εισήλθαν στην μονάδα  

 

Άλλο:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΖΩΩΝ 

2.1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (ΔΕ ) 

2.1.1 

Διαστάσεις χειμερινού 

ή/και θερινού στάβλου 

Αύλειος χώρος 

χειμερινού ή/και 

θερινού στάβλου 

Είδος δαπέδου χειμερινού ή/και θερινού 

στάβλου 

Ύπαρξη στρωμνής χειμερινού ή/και 

θερινού στάβλου 

………………….  τ.μ. (χειμ.) 

…………………….  τ.μ. (θερ.) 

…………. τ.μ. (χειμ.) 

……………. τ.μ. (θερ.) 

Συνεχές  

………………. τ.μ. (χειμ.) 

…………………. τ.μ (θερ.) 

Δικτυωτό  

………………τ.μ. (χειμ.) 

………………. τ.μ (θερ.) 

Είδος στρωμνής………… (χειμ.) 

Είδος στρωμνής………… (θερ.) 

2.1.2 Διάθεση στεγάστρων/ταϊστρών/ποτιστρών: ΝΑΙ  ΟΧΙ       

2.1.3 
(ΔΕ ) 

Χαρακτηριστικά βλάστησης και χαρακτηριστικά 

υπαίθριων χώρων για ελαφοειδή, κουνέλια και 

χοιροειδή: 

 

 
2.2. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΔΕ ) 

2.2.1 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ορνιθώνων: 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ορνιθώνων με 
πιλοτές: (ΔΕ ) 

 

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ορνιθώνων που 

διαχωρίζονται σε χωριστά τμήματα ώστε 
να στεγάζουν πολλαπλά κοπάδια: (ΔΕ ) 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ορνιθώνων 

στους οποίους χρησιμοποιούνται 
πολυεπίπεδα συστήματα: (ΔΕ ) 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά κινητών 
ορνιθώνων: (ΔΕ ) 

 

 

 

2.2.2 
Χαρακτηριστικά βλάστησης και 

χαρακτηριστικά υπαίθριων χώρων: 

 

 

 

2.2.3 

Δείκτης πυκνότητας των ζώων και 

ελάχιστο εμβαδόν των κλειστών και 

υπαίθριων χώρων: 

 

 

 

2.2.4 
Ηλικία εισαγωγής στη μονάδα: …………………………………………… Κατώτατη ηλικία σφαγής: …………………………………………………… ΔΕ  

Συνολική έκταση χρησιμοποιούμενης επιφάνειας 

ορνιθώνων για πάχυνση πουλερικών: …………………………. τ.μ 

 

Πληθυσμός ορνίθων ωοπαραγωγής/τμήμα ορνιθώνα: ……………….. ζώα 

2.2.5 

Είδος δαπέδου: 
Συνεχές  

…………………. τ.μ. 

Δικτυωτό  

………………τ.μ. 
Φωτισμός ενδιαιτημάτων: 

Ύπαρξη στρωμνής: 

ΝΑΙ  

 

Είδος στρωμνής……… 

ΟΧΙ  Φυσικός  Τεχνητός  
Και τα δύο 
 

 

Φωτοπερίοδος 

τεχνητού φωτισμού 

……… h 

 
2.3. ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΔΕ ) 

2.3.1 Θέση μελισσοκομείου:  

2.3.2 
Κατασκευή κυψελών από φυσικά υλικά: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Κατασκευή κηρηθρών με ιδιοπαραγόμενα κεριά: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

2.3.3 

Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή κατά τη διάρκεια της μετατροπής,  εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό 

κερί μελισσών, το μη βιολογικό κερί μελισσών: (α) δεν θα είναι μολυσμένο από προϊόντα ή ουσίες που δεν 

επιτρέπονται στη βιολογική παραγωγή και (β) θα προέρχεται από το κάλυμμα; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

3.1 
(ΔΕ ) 

Είδος εκτροφής Είδος βοσκότοπου 

Υπαίθρια  Ημι-υπαίθρια    Ενσταβλισμένη  
Αυτοφυής  Τεχνητός    Κοινόχρηστος  Ιδιωτικός  

Εποχική Μετακίνηση ζώων: Πεζή  Με Όχημα  ΔΕ  

Έκταση βοσκότοπου: ………………….στρ. Περιοχή: ……………................................................. Διάρκεια βόσκησης: ………….μήνες 

3.2 
(ΔΕ ) 

Τοποθεσίες μελιτοσυλλογών και τοποθεσία σε απόσταση τριών 

χλμ. 

 

 

3.3 
(ΔΕ ) 

Οι ζωοτροφές θα είναι: Ιδιοπαραγόμενες   Αγοραζόμενες  

Θα γίνεται χρήση συμπληρωμάτων διατροφής; ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΠΙΘΑΝΟΝ  

3.4 
(ΔΕ ) 

Είδη μελισσοβοσκής Από βιολογικές καλλιέργειες  Από άγρια βλάστηση ή δάση   

Στο τέλος της περιόδου παραγωγής, θα διατηρούνται στις κυψέλες 

επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης για την επιβίωση των 
μελισσιών τον χειμώνα; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Τεχνητή διατροφή των μελισσιών θα πραγματοποιείται μόνο αν 

απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Η Τεχνητή διατροφή θα πραγματοποιείται με: 
Βιολογική 

γύρη  
Βιολογικό μέλι  Βιολογικό σιρόπι ζάχαρης  Βιολογική ζάχαρη  

3.5 

Μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή της απώλειας της βιολογικότητας από τη διατροφή των ζώων 

Παρουσία βοσκού κατά την βόσκηση των ζώων σε κοινόχρηστους βοσκοτόπους, ώστε  να διασφαλίζεται ότι τα βιολογικά ζώα 

διαχωρίζονται επαρκώς από τα συμβατικά ζώα 
 

Πώληση ή/και διάθεση στα συμβατικά ζώα της επιχείρησης όλης ή μέρους της ποσότητας των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών που 

βρίσκονται στο πρώτο έτος μετατροπής (ισχύει για τις περιπτώσεις που ενταχθούν στη βιολογική γεωργία νέα αγροτεμάχια που 

παράγουν ζωοτροφές μετά την μετατροπή των ζώων ως βιολογικά) 

 

Έγγραφη δήλωση από τον προμηθευτή ότι τα προϊόντα του δεν έχουν παραχθεί από ή με Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 

(π.χ. Συμπληρώματα Διατροφής κ.ά.). 
 

 
Άλλο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

4.1 

Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή μετά την ένταξη στη βιολογική γεωργία 

Επιλογή κατάλληλων φυλών 
 

Συχνή απομάκρυνση κοπράνων, 
ούρων και αχρησιμοποίητων 
ζωοτροφών  

Δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών στο στάβλο (π.χ. 
αερισμός, θερμοκρασία κ.α.)   

Απολύμανση μελισσιών με ατμό ή 
γυμνή φλόγα   

Σωματική άσκηση των ζώων 
 

Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, 

κλωβών, εξοπλισμών και εργαλείων  
με προϊόντα που επιτρέπονται από 

την νομοθεσία για τη βιολογική 
γεωργία  

Ενδεδειγμένη πυκνότητα ζώων 
στο στάβλο  

Εξόντωση αρσενικού γόνου στα 
μελίσσια  για την περιστολή της 
βαρροϊκής ακαρίασης  

Χρήση ιχνοστοιχείων, 

φυτοθεραπευτικών και 
ομοιοπαθητικών προϊόντων 

ή/και ανοσολογικών 

κτηνιατρικών φαρμάκων 
(εμβόλια)  

Χρήση μυρμηγκικού, γαλακτικού, 
οξικού, οξαλικού οξέος, μενθόλης, 

θυμόλης, ευκαλυπτόλης, καμφοράς 
για την βαρροϊκή ακαρίαση  

Αλλοπαθητικά συνθετικά 
φάρμακα ή αντιβιοτικά όταν είναι 

απολύτως απαραίτητο και μετά 

από συνταγογράφηση 
κτηνιάτρου  

Απομόνωση μελισσών που έχουν 

δεχθεί αγωγή με συνθετικά χημικά 
αλλοπαθητικά φάρμακα και 

αντικατάσταση του κεριού με 

βιολογικό κερί κατά τη διάρκεια της 
αγωγής  

Διατροφή με υψηλής 
ποιότητας ζωοτροφές  

Άμεση φροντίδα των ζώων σε 

περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας 
 

Απομόνωση νοσούντων ζώων σε 

κατάλληλο χώρο με συμπαγές 

πάτωμα και στρωμνή και παροχή 

δυνατότητας για άνετη διαβίωση 
στο συγκεκριμένο χώρο   

 
Άλλο  ………………………………………….… 

4.2 

Μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή της απώλειας της βιολογικότητας από την εφαρμογή κτηνιατρικών 

αγωγών 

Επισήμανση ζώου που έχει δεχτεί κτηνιατρική αγωγή με χημικά αλλοπαθητικά φάρμακα ή αντιβιοτικά έπειτα από συνταγογράφηση 

Κτηνιάτρου 
 

Καταγραφή απόρριψης του προϊόντος που παράγει το ζώο που δέχθηκε τη φαρμακευτική αγωγή για το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται, πριν διατεθεί στην αγορά με αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής   
 

 

Άλλο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΠΡΟΥ 

5.1 
Διαχείριση της κοπριάς ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο των 17 kg 

αζώτου ανά στρέμμα και έτος: 

Διασκορπισμός σε ιδιόκτητες 
εκτάσεις           

 

Διάθεση σε άλλες εκμεταλλεύσεις  

5.2 
Παραγώμενη ποσότητα κόπρου: 

 

........................... κιλά/ανά έτος 

Επιφάνεια διασποράς: 

 

....................... (στρ.) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ GMCert (Υπογραφή): 

 
ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

7. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

7.1 
Τρόπος συγκομιδής Δοχεία συλλογής συγκομιζόμενων προϊόντων (ΔΕ ) 

Με τα χέρια   Μηχανικά  Χάρτινα  Μεταλλικά    Πλαστικά  Ξύλινα  

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

7.3 

Μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή της απώλειας της βιολογικότητας κατά την συλλογή και μεταφορά των προϊόντων 

Αδιάκοπη πραγματοποίηση εργασιών συλλογής/μεταφοράς σε χωριστό τόπο ή/και χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος ζωικού προϊόντος (βιολογικό ή υπό μετατροπή)  
 

Τήρηση ενημερωμένου μητρώου όλων των εργασιών και των ποσοτήτων βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων που 

συλλέχθηκαν/μεταφέρθηκαν 
 

Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων καθαρισμού των δοχείων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς με επιτρεπόμενες ουσίες και 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους 

 

Μεταφορά βιολογικών και υπό μετατροπή ζωικών 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 
 

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 

 

 

Άλλο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

8.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Σπαστήρας 
(Μύλος)  

Αρμεκτήριο  Παγολεκάνες  Χαρμανιέρα  Ωοσκοπική μηχανή  Φορτωτής  ..…………… 

Μηχανή για πελλετοποίηση  Άλλο  …………………. Άλλο  …………………………… Άλλο  ……………………………… Άλλο  ……………………… 

Μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή της απώλειας της βιολογικότητας από την χρήση των χώρων στέγασης και του εξοπλισμού 
Λήψη κατάλληλων μέτρων καθαρισμού δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας με επιτρεπόμενα από τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 προϊόντα καθαρισμού και 
απολύμανσης πριν από κάθε χρήση/εργασία 

 

Αδιάκοπη πραγματοποίηση εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγωγή σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες 

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

Άλλο:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

8.2 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  

 
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  

Μέτρα που λαμβάνει η Επιχείρηση για την αποφυγή της απώλειας της βιολογικότητας κατά την αποθήκευση 

Αποθήκευση βιολογικών προϊόντων, προϊόντων υπό μετατροπή και συμβατικών προϊόντων, πριν και μετά τις εργασίες, σε χωριστό τόπο ή/και χρονική 

στιγμή τα μεν από τα δε 
 

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

προϊόντος, στάδιο πιστοποίησης και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία) 
 

Αποθήκευση εισροών ή/και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην συμβατική παραγωγή και δεν επιτρέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 σε 

διαφορετικό χώρο ή/και χρήση εισροών ή/και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην συμβατική παραγωγή απευθείας στη συμβατική παραγωγή  
 

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  
 

 

Άλλο:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

9. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

9.1 Χρησιμοποιούνται Υπεργολάβοι στη διαδικασία παραγωγής; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

9.2 

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  

9.3 
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  

9.4 

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 

κτηνοτροφία. Ακόμη, δηλώνω ότι κάθε εκτροφική περίοδο θα καταγράφω μέσω εκτροφικού σχεδίου τα συγκεκριμένα για την εκτροφική 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:……/……/20…. 



E 49/9                                                  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GMCert  Σελίδα 4 από 4 

                           (((ΥΥΥππποοογγγρρραααφφφήήή    –––ΣΣΣφφφρρραααγγγ ίίί δδδααα )))  


