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Ε-825 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ
Α. ηοισεία Διζαγωγέα
Δπσλπκία Μνλάδνο:
Γηαθξηηηθόο ηίηινο:
Γξαζηεξηόηεηα:
Α.Φ.Μ.:
Γ.Ο.Τ.:
ηοισεία Ππώηος Παπαλήπηη (ζπκπιεξώλεηαη εάλ είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ εηζαγσγέα)
Δπσλπκία:
Γηεύζπλζε:
Σειέθσλν:
fax:
e-mail:
Έδπα ειζαγωγέα: Θέζη 1

Ννκόο:
Πόιε:
Οδόο & Αξηζκόο:
Γήκνο:
Γεκνηηθό Γηακέξηζκα:

T.K.:
Τηλέθωνο:
fax:
e-mail:
Ιζηνζειίδα:

Ιοιπέρ Δγκαηαζηάζειρ/Τποκαηαζηήμαηα/Παπαπήμαηα
Θέζη 2: Πεπιγπαθή

Ννκόο:
Πόιε:
Οδόο & Αξηζκόο:
Γήκνο:
Γεκνηηθό Γηακέξηζκα:

T.K.:
Τηλέθωνο:
fax:
e-mail:
Ιζηνζειίδα:

Θέζη 3: Πεπιγπαθή

Ννκόο:
Πόιε:
Οδόο & Αξηζκόο:
Γήκνο:
Γεκνηηθό Γηακέξηζκα:

T.K.:
Τηλέθωνο:
fax:
e-mail:
Ιζηνζειίδα:

Τπεπγολάβορ

Δπσλπκία:
Ννκόο:
Πόιε:
Οδόο & Αξηζκόο:
Γήκνο:
Γεκνηηθό Γηακέξηζκα:
Τπεύζπλνο Δπηρείξεζεο:
Γξαζηεξηόηεηεο/ Πξντόληα:

Διακριηικός Τίηλος:
T.K.:
Τηλέθωνο:
fax:
e-mail:
Ιζηνζειίδα:

Β. Πποϊόνηα ππορ Πιζηοποίηζη
Καηάινγνο ησλ πξντόλησλ πνπ εηζάγνληαη από ηελ επηρείξεζε

ηάδην*
(Β,ΤΜ)

Σημείο ειζόδοσ

Θέζε
Δπηρείξεζεο
(όπσο ελόηεηα Α)

Υώξα
Πξνέιεπζεο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*Β: Πξντόλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ΤΚ: Πξντόλ ππό κεηαηξνπή ζηε βηνινγηθή γεσξγία

Γ. Πεπιγπαθή Δγκαηαζηάζεων Κονάδαρ
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Γ. Κησανολογικόρ Δξοπλιζμόρ (αλαθέξαηε παξαθάησ ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηε)

Δ. Κέζα Κεηαθοπάρ (αλαθέξαηε παξαθάησ ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ)

Σ. Γιασωπιζμόρ (αλαθέξαηε παξαθάησ ηνλ ηξόπν δηαρσξηζκνύ από ζπκβαηηθά πξντόληα ή πξντόλησλ δηαθνξεηηθνύ ζηαδίνπ
πηζηνπνίεζεο, από ηελ παξαιαβή ησλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ έσο θαη ηε δηάζεζή ηνπο)

Ε. Πιθανέρ Πηγέρ Δπιμόλςνζηρ ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία/απνζήθεο θαη κέηξα
πξόιεςεο κε βάζε ην άξζξν 63, §1.γ ηνπ Καλ. 889/2008:

Ζ. Τγιεινή & Θαθαπιόηηηα
Η1 Αλαθέξαηε ηα απόβιεηα ή απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ζηε κνλάδα θαζώο επίζεο θαη ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ηνπο

Η2

Αλαθέξαηε ηνλ ηξόπν θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ,
κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη ησλ ρώξσλ

Η3

Δθαξκόδεη ε επηρείξεζε πξόγξακκα κπνθηνλίαο, απεληνκώζεσλ θαη απνιπκάλζεσλ;

ΝΑΙ

ΌΥΙ

Θ. ςνημμένα Έγγπαθα (παξαθαινύκε λα επηζπλάςεηε θαη ηα θάησζη έγγξαθα πνπ ζαο δεηνύληαη)
1. Άδεηα Λεηηνπξγίαο
2. Αλαιπηηθό Γηάγξακκα Ρνήο ηεο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο όισλ ησλ Πξντόλησλ
3. ρεδηαγξάκκαηα-θαξηθήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο
4. Έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο Δθπξνζώπνπ (όηαλ είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ λόκηκν εθπξόζ.)
Τπεύθςνη Γήλωζη
Γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο & ηηο θπξώζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο αιιά θαη ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πηζηνπνίεζεο ηνπ
ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ δειώλσ ππεύζπλα ηα εμήο:
1. Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη είλαη απνιύησο αιεζή.
2. Έρσ ιάβεη εηο γλώζε ηνπο Καλνληζκνύο 834/2007 & 889/2008 όπσο θαη ην Γεληθό Καλνληζκό Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΞΤΓΟΝΟΔΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο λα ηεξώ όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη δεζκεύνκαη λα αζθώ ηηο
εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.
3. 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 ΚΤΑ 254090/31-01-2006 (ΦΔΚ 157/Β/2006).
4. 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 ΚΤΑ 254090/31-01-2006 (ΦΔΚ 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 ΚΤΑ 254090/31-01-2006 (ΦΔΚ 157/Β/2006), κε επζύλε θαη δαπάλεο κνπ.
5. Θα παξέρσ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζα κνπ δεηεζεί κέζα ζηε ρξνληθή πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ην ΟΞΤΓΟΝΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ.
6. Αλαιακβάλσ ηελ θαηαβνιή ηνπ θόζηνπο πηζηνπνίεζεο, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηνλ Σηκνθαηάινγν Τπεξεζηώλ Πηζηνπνίεζεο (E-810).

Ο/ Η Αηηώλ/ νύζα:
______________

______________
Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Αίηεζεο: ____/____/_____
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ*:
Τπεύζπλνο Παξαιαβήο*:
Ηκεξνκελία Παξαιαβήο*:
* πκπιεξώλεηαη από ηνλ Οξγαληζκό
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