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ΣΗΜΑ

Ε-821 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
Επωνυμία Μονάδος (για νομικά πρόσωπα):
Έδρα:

Νομός:

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α.1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η επιχείρηση θα ασκεί:

μόνο ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ παραγωγή

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ παραγωγή

Σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής (Βιολογική και Συμβατική) πολυετών καλλιεργειών σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καν. 889/2008, αναφέρατε το σχέδιο
μετατροπής αυτών (των συμβατικών) σε βιολογικές:

A.2 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σημειώστε την προέλευση των σπόρων και του αγενούς
πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιείται

Ιδιοπαραγόμενο
Από το Εμπόριο

Από άλλους Παραγωγούς
Δεν εφαρμόζεται

A.3 ΛΙΠΑΝΣΗ
Αναφέρατε τα μέσα και τις μεθόδους που θα εφαρμόζετε για την καλλιέργεια μετά την ένταξη
Εφαρμογή αμειψισποράς
Χρήση κοπριάς
Ενσωμάτωση υπολειμμάτων καλλιέργειας
Χρήση κομπόστ
Χλωρή λίπανση
Επιτρεπόμενες από τον Καν 889/2008, Παράρτημα Ι, εισροές
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):
A.4 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αναφέρατε τα μέσα και τις μεθόδους που θα εφαρμόζετε για την καλλιέργεια μετά την ένταξη σας στη βιολογική γεωργία
Παγίδες (Φερομονικές, χρωματικές, κολλητικές κλπ)
Αλλαγή του χρόνου φύτευσης
Αμειψισπορά
Μηχανική καταστροφή ζιζανίων
Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών
Επιτρεπόμενες από τον Καν 889/2008, Παράρτημα ΙΙ, εισροές
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):
A.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
Εντοπίζετε εν δυνάμει κινδύνους επιμόλυνσης; Εάν ναι αναφέρατε παρακάτω τα μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με το 63, §1.γ του Καν. 889/2008.
Κίνδυνοι Επιμόλυνσης
Γειτονικές συμβατικές καλλιέργειες
Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι
Αστικά λύματα
Βιομηχανικά λύματα
Ψεκασμοί συνεργείων δακοκτονίας
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):

Μέτρα Πρόληψης
Λωρίδες απομόνωσης
Ξεχωριστή συγκομιδή στα όρια των αγροτεμαχίων
Σήμανση αγροτεμαχίων με πινακίδες
Ειδοποίηση γειτόνων
Φυτοφράκτες
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ
Σκοπεύετε να συλλέγετε αυτοφυή φυτά (αρωματικά – φαρμακευτικά) που φύονται εντός κάποιου/ων από τα υπό ένταξη
αγροτεμάχια; Εάν ναι, σημειώστε από ποιο αγροτεμάχιο (α/α όπως σημείο Α1) καθώς και το είδος που θα συλλέγετε

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σκοπεύετε να συλλέγετε αυτοφυή φυτά (αρωματικά – φαρμακευτικά) από ευρύτερη περιοχή εκτός των υπό ένταξη
αγροτεμαχίων σας; Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είδος

Ποσότητα
(Κιλά)

Εποχή συλλογής

Περιοχή συλλογής Δήμος, ΔΔ,
Τοπωνυμία)

Τμήμα του φυτού που
συλλέγεται

Άδεια Συλλογής/
Εκδίδουσα Αρχή

Έγγραφα για τη μη Χρήση μη
Επιτρεπόμενων Ουσιών

Γ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Η γεωργική εκμετάλλευση διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους;
Εάν ναι, αναφέρατε την τοποθεσία τους:

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Οι αποθηκευτικοί χώροι
χρησιμοποιούνται για την
αποθήκευση:

Προϊόντων
Εισροών λίπανσης και φυτοπροστασίας
Άλλων βοηθητικών μέσων

Αναφέρατε με ποιους τρόπους θα διαχωρίζονται τα βιολογικά προϊόντα από προϊόντα συμβατικής γεωργίας που ενδεχομένως να υπάρχουν
στην εκμετάλλευσή σας:
Δε θα γίνεται αποθήκευση ομοειδών προϊόντων
Δε θα υπάρχουν συμβατικά προϊόντα
Θα υπάρχει χρονικός διαχωρισμός

Δε θα αποθηκεύονται προϊόντα καθόλου

Θα υπάρχει χωρικός διαχωρισμός

Άλλο (αναφέρατε σχετικά):
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ΣΗΜΑ

Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής τους με
αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα;
Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης διασφαλίζεται η αποφυγή της επαφής τους με
προϊόντα λίπανσης ή φυτοπροστασίας;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι.

Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εάν διαθέτετε μηχανολογικό εξοπλισμό, σημειώστε παρακάτω το είδος
Ι/Ε*

Ι/Ε*

Ι/Ε*

Ι/Ε*

Τρακτέρ

Άροτρο

Σπαρτική

Καρούλι Ποτίσματος
Άλλο

Χορτοκοπτικό

Ψεκαστικό

Βυτίο

Μοτοσκαπτικό

Λιπασματοδιανομέας

Ρίπερ

Φρέζα

Καλλιεργητή

Σκαλιστήρι

Η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με:

Ιδιόκτητο όχημα

(αναφέρατε σχετικά):

Ενοικιαζόμενο/μισθωμένο όχημα

Σε περίπτωση ενοικίασης/μίσθωσης μηχανημάτων, για την αποφυγή επιμόλυνσης των καλλιεργειών/προϊόντων της
επιχείρησης τα μηχανήματα καθαρίζονται πριν τη χρήση;
Κατά τη μεταφορά των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης θα διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής τους με
αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ.Ι.

*Ι=ιδιώκτητο, Ε=ενοικιαζόμενο

Ε. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σημειώστε παρακάτω τα έγγραφα που επισυνάπτετε με το παρών ερωτηματολόγιο
Καλλιεργητικό σχέδιο
Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας

Δήλωση ΟΣ.ΔΕ.
Τοπογραφικοί χάρτες αγροτεμαχίων
Κατάλογος αγροτεμαχίων

Σχέδιαγράμματα ή σκαριφήματα εγκαταστάσεων
Άδεια Συλλογής Αυτοφυών Φυτών
Περιγραφή υποστρώματος μανιταριών
Έγγραφο εξουσιοδότησης εάν και εφόσον υπάρχει
Άλλο (αναφέρατε σχετικά):

ΣΤ.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Γνωρίζοντας τις συνέπειες & τις κυρώσεις της Κοινοτικής και της Εθνικής Νομοθεσίας αλλά και τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ δηλώνω υπεύθυνα τα εξής:
1. Έχω λάβει εις γνώση τους Κανονισμούς 834/2007 & 889/2008 όπως και το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ καθώς και τις υποχρεώσεις να τηρώ όλες τις σχετικές διατάξεις και δεσμεύομαι να εκτελώ τις περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα με τους με τους
Καν (Ε.Κ.) 834/2007 και 889/2008, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Δέχομαι σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω δεσμεύσεων μου, την επιβολή μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής γεωργίας και κυρωτικών μέτρων
που προβλέπονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 254090/31-01-2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006).
3. Δεσμεύομαι να προβαίνω άμεσα σε έγγραφη ενημέρωση των αγοραστών των προϊόντων μου καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλίζω την
αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων και σημάτων του άρθρου 8 της ΚΥΑ 254090/31-01-2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) από όλα τα προϊόντα ή τη συγκεκριμένη πατρίδα
προϊόντων μου, σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 254090/31-01-2006 (ΦΕΚ
157/Β/2006), με ευθύνη και δαπάνες μου.

Ο/ Η Αιτών/ ούσα : ______________

Ημερομηνία : ____/____/_____
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