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ΣΗΜΑ

Ε-822 ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΙΛΕΣΑΚΚΕΤΗ ΖΩΘΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΗΚΩΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΛΑΣΘΑ
ΟΛΟΚΑ:

ΔΠΩΛΤΚΟ:
Δπωνσμία Κονάδος (για νομικά πρόζωπα):
Έδρα:

Λομός:

Α. ΖΩΘΙΟ ΙΕΦΑΚΑΘΟ
Αναθέραηε ζηον παρακάηω πίνακα ηα ζηοιτεία ηης εκμεηάλλεσζης.
Α/Α

Δίδος

Αριθμός
Εώων
Θηλ. Αρζ.

1
2
3
4

Σρόπος
Δκηροθής
Β



Α/
Α

5
6
7
8

ΒΟΟΔΗΓΖ < 6 ΚΖΛΩΛ
ΒΟΟΔΗΓΖ 6-24ΚΖΛΩΛ
ΒΟΟΔΗΓΖ > 2 ΔΣΩΛ
ΑΓΔΙΑΓΔ ΓΑΙΑΘΣ/ΓΩΓΖ

Δίδος

Αριθμός
Εώων
Θηλ.

Αρζ.

Σρόπος
Δκηροθής
Β

Α/Α

Αριθμός Σρόπος
Εώων Δκηροθή

Δίδος



Θηλ. Αρζ.

9
10
11
12

ΠΡΟΒΑΣΑ > 1 ΔΣΟΤ
ΥΟΗΡΗΛΑ
ΑΗΓΟΔΗΓΖ > 1 ΔΣΟΤ
ΘΟΣΟΠΟΤΙΑ ΘΡΔΑΣ/ΓΖ

Β



ΟΡΛΗΘΔ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΓΑΙΟΠΟΤΙΔ
ΆΙΙΟ:
ΆΙΙΟ:

Β. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΡΗΟΗΩΛ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΡΩΛ ΕΩΩΛ ΞΝ ΘΑ ΔΛΡΑΣΘΝΛ ΠΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ
Ππκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ην υπό ένταξη δσηθό θεθάιαην.
Δίδνο
(Α/Α όπσο Α)

Σαξηνγξαθηθόο θσδηθνο
ΝΠ.ΓΔ ζηαβιηθώλ
εγθαηζηάζεσλ

Αξηζκόο Αδείαο
Ιεηηνπξγίαο
Δγθαηάζηαζεο

Τοποζεζία/Γεκοηηθό Αξηζκόο Δκβαδόλ
δηακέρηζκα
(m2)
Εώσλ

παίζξηνη
ρώξνη (m2)

Σώξνη
απνκόλσζεο
αζζελώλ δώσλ

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ

Γ. ΣΩΟΝΗ ΒΝΠΘΖΠΖΠ
Αλαθέξαηε ηε ζπλνιηθή έθηαζε (ζηξ.) ησλ βνζθνηόπσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηα δώα ηεο εθκεηάιιεπζή ζαο:
πάξρνπλ θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε βόζθεζε ησλ δώσλ; Δάλ λαη αλαθέξαηε
παξαθάησ ηε ζπλνιηθή έθηαζε (ζηξ.) ησλ θαιιηεξγεηώλ απηώλ θαζώο επίζεο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο.

ΛΑΗ

ΌΣΗ

Δ. ΔΘΑΣΡΟΦΗ
Αναθέραηε παρακάηω ηην προέλεσζη ηων ζωοηροθών ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηη διαηροθή ηων ζώων.
Ιδηοπαραγώκελες
Αγοραδόκελες από εργοζηάζηα δωοηρoθώλ
Άιιο (αλαθέραηε):
Αγοραδόκελες από παραγωγούς
Αναθέραηε παρακάηω ηο είδος ηων ζωοηροθών ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ηη διαηροθή ηων ζώων.
ηάδιο*

Σαλός Μεδηθής
Σηηάρη
Καιακπόθη
1

ηάδιο*

ηάδιο*

Κρηζάρη
Βρώκε
Πίησρα

Σίθαιε
Μπηδέιη
Τρηθύιιη

ηάδιο*

Άτσρο
Άιιο (αλαθέραηε):
Άιιο (αλαθέραηε):

Όπνπ Β βηνινγηθήο παξαγσγήο, Κ ππό κεηαηξνπή ζηε βηνινγηθή γεσξγία, Π ζπκβαηηθήο γεσξγίαο

Πε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηαζέηεη θπηηθό
θεθάιαην γηα ηελ παξαγσγή ιδιοπαπαγόμενων
δσνηξνθώλ

Δπηζπκείηε ηελ έληαμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο κε ηαπηόρξνλε κεηαηξνπή δώσλ θαη
αγξνηεκαρίσλ
Δπηζπκείηε ηελ έληαμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ρσξίο ηαπηόρξνλε κεηαηξνπή δώσλ θαη
αγξνηεκαρίσλ

Δ. ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΑΓΩΓΖ
Αναθέραηε παρακάηω ηα θηεληαηξηθά ζθεπάζκαηα ποσ τρηζιμοποιούνηαι ζηα ζώα ηης εκμεηάλλεσζης.
Δκβόιηα

Αποπαραζηηηθά

Αληηβηοηηθά

ΠΡ. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΝΘΖΘΔΡΗΘΩΛ ΣΩΟΩΛ
Ζ γεωργική εκμεηάλλεσζη διαθέηει αποθηκεσηικούς
Δάλ λαη, αλαθέραηε ηελ ηοποζεζία ηοσς:

ΛΑΗ

Γε Χρεζηκοποηούληαη

Άιιο (αλαθέραηε):

ΌΥΗ

Οη αποζεθεσηηθοί τώροη
τρεζηκοποηούληαη γηα ηελ
αποζήθεσζε:

Προϊόληωλ
Δηζροώλ (δωοηροθές, θρεληαηρηθά θάρκαθα)
Άιιωλ βοεζεηηθώλ κέζωλ

Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο αλάκεημήο ηνπο
κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα;
Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο επαθήο ηνπο κε
πξντόληα ιίπαλζεο, θπηνπξνζηαζίαο, θηεληαηξηθώλ πξντόλησλ θηι;

ΛΑΗ

ΌΣΗ

Γ.Η

ΛΑΗ

ΌΣΗ

Γ.Η

Ε. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ
Πεκεηώζηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεζηε ή/θαη αμηνπνηείηε ηα θηελνηξνθηθά απόβιεηα3
Γηαζθνξπηζκόο ζε εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε κνλάδα
Ππλεξγαζία γηα δηάζεζε πνζνηήησλ κε άιιεο εθκεηαιιεύζεηο
Άιιν (αλαθέξαηε ζρεηηθά):
3

Ζ δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα κε μεπεξαζηεί ην όξην ησλ 17 kg αδώηνπ αλά ζηξέκκα θαη έηνο
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Ζ. ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Δάλ δηαζέηεηε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ζεκεηώζηε παξαθάησ ην είδνο
Η/Δ*

Η/Δ*

Η/Δ*

Ππαζηήξαο

Ξαγνιεθάλεο

Λάκπες Θερκάλζεως

Σαξκαληέξα

Ρατζηξεο

Δλζηξoδηαλνκέαο

Αξκεθηήξην

Ξνηίζηξεο

Ωνζθνπηθή κεραλή

Ζ κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε:

Ηδηόθηεην όρεκα

Η/Δ*
Άιιν (αλαθέξαηε ζρεηηθά):

Δλνηθηαδόκελν/κηζζσκέλν όρεκα

Πε πεξίπησζε ελνηθίαζεο/κίζζσζεο κεραλεκάησλ, γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ/πξντόλησλ
ηεο επηρείξεζεο ηα κεραλήκαηα θαζαξίδνληαη πξηλ ηε ρξήζε;
Θαηά ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο αλάκεημήο ηνπο κε
αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα;

ΛΑΗ

ΌΣΗ

ΛΑΗ

ΌΣΗ

Γ.Η
.
Γ.Η
.

*Η=ηδηώθηεην, Δ=ελνηθηαδόκελν

Θ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΔΞΗΚΝΙΛΠΔΗΠ
Δληνπίδεηε ελ δπλάκεη θηλδύλνπο επηκόιπλζεο; Δάλ λαη αλαθέξαηε παξαθάησ ηα κέηξα πξόιεςεο, ζύκθσλα κε ην 63, §1.γ ηνπ Θαλ. 889/2008.
Κίνδσνοι Επιμόλσνσης
Μέτρα Πρόληψης
Γεηηλίαζε κε ζσκβαηηθές θαιιηέργεηες θαη κολάδες
Δηδοποίεζε γεηηόλωλ
Χροληθός ή/θαη ηοπηθός δηατωρηζκός
Χρήζε θοηλόθηεηωλ γαηώλ
Αζηηθά ιύκαηα
Δπηζήκαλζε κε πηλαθίδες
Καηάιιειος δηατωρηζκός θαηά ηελ αποζήθεσζε
Βηοκεταληθά ιύκαηα
Άλλο (αναθέραηε ζτεηικά):
Αποζήθεσζε κε βηοιογηθώλ προϊόληωλ
Άλλο (αναθέραηε ζτεηικά):

Η. ΔΞΗΠΛΑΞΡΝΚΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΑ
Πεκεηώζηε παξαθάησ ηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε κε ην παξώλ εξσηεκαηνιόγην
Πρέδην Δθηξνθήο θαη δηαζπνξάο ηεο θόπξνπ
Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηδηνθηεζίαο

Γήιωζε ΟΣ.ΓΔ.
Ρνπνγξαθηθνί ράξηεο βνζθνηόπσλ

Πρέδηαγξάκκαηα ή ζθαξηθήκαηα εγθαηαζηάζεσλ
Άδεηα ιεηηνπξγίαο
Κεηξών εθκεηάιεπζεο
Έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο εάλ θαη εθόζνλ ππάξρεη
Άιιν (αλαθέξαηε ζρεηηθά):

Θ. ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ-ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΑ
Γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο & ηηο θπξώζεηο ηεο Θνηλνηηθήο θαη ηεο Δζληθήο Λνκνζεζίαο αιιά θαη ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Ξηζηνπνίεζεο ηνπ ΝΜΓΝΛΝ-ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ
ΦΝΟΔΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ δειώλσ ππεύζπλα ηα εμήο:
1. Έρσ ιάβεη εηο γλώζε ηνπο Θαλνληζκνύο 834/2007 & 889/2008 όπσο θαη ην Γεληθό Θαλνληζκό Ξηζηνπνίεζεο ηνπ ΝΜΓΝΛΝ-ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο λα ηεξώ όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη δεζκεύνκαη λα εθηειώ ηηο πεξηγξαθείζεο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηνπο κε ηνπο
Θαλ (Δ.Θ.) 834/2007 θαη 889/2008, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ.
2. Γέρνκαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ δεζκεύζεσλ κνπ, ηελ επηβνιή κέηξσλ ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θπξσηηθώλ κέηξσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηεο ΘΑ 254090/31-01-2006 (ΦΔΘ 157/Β/2006).
3. Γεζκεύνκαη λα πξνβαίλσ άκεζα ζε έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ αγνξαζηώλ ησλ πξντόλησλ κνπ θαζώο θαη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα δηαζθαιίδσ ηελ
αθαίξεζε ησλ ζρεηηθώλ ελδείμεσλ θαη ζεκάησλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΘΑ 254090/31-01-2006 (ΦΔΘ 157/Β/2006) από όια ηα πξντόληα ή ηε ζπγθεθξηκέλε παηξίδα
πξντόλησλ κνπ, ζε πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζησζνύλ παξαηππίεο ή/θαη παξαβάζεηο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 11 ηεο ΘΑ 254090/31-01-2006 (ΦΔΘ
157/Β/2006), κε επζύλε θαη δαπάλεο κνπ.

Ν/ Ζ Αηηώλ/ νύζα : ______________

Ζκεξνκελία πνβνιήο Αίηεζεο : ____/____/_____
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