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Δ-826 ΔΡΩΣΖΚΑΣΟΙΟΓΗΟ ΚΔΙΗΟΘΟΚΗΑ
Δπσλπκία Μνλάδνο:
Ολνκαηεπώλπκν:
Γξαζηεξηόηεηα:
Έδξα:
Α.Φ.Μ.:
fax:

Ννκόο:
Σειέθσλν:
email:

Α. Εφικό Θευάλαιο
Α1
Α/Α

Αλαθέξαηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο.
Αξηζκόο
Κπςειώλ

Δίδνο

Αξηζκόο κεηξώνπ
εθκεηάιιεπζεο

Υαξαθηεξηζκόο

(Όπνπ
Βηνινγηθό ηα ππό έληαμε
αγξνηεκάρηα θαη πκβαηηθό γηα
ηα ππόινηπα)

Παξαηεξήζεηο

Β. Γιατρουή και Παραγόμενα Προχόντα (Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία από ηελ
εκεξνκελία έληαμεο ζην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη έπεηηα.)
Α/Α

Πεξηνρέο Μειηηηνζπιινγήο
(ΓΓ/Γήκνο/Ννκόο)

Πεξηγξαθή πεξηνρώλ κειηηνζπιινγήο
θαη απόζηαζε Μειηζζνθνκείσλ από
ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο

Δίδνο Μειηνύ
(π.ρ. ζπκαξίζην)

Παξαγόκελα
Πξντόληα

Δπνρή Παξαγσγήο
ησλ Πξντόλησλ

Γ. Ασθένειες και Θτηνιατρικές Αγφγές
Α/Α

2

Κπξηόηεξεο Αζζέλεηεο

Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο
Πξνιεπηηθέο κέζνδνη

Κηεληαηξηθέο Αγσγέο2

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο
θηεληαηξηθήο αγσγήο

Να αλαθεξζνύλ νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο θαη νη δξαζηηθέο νπζίεο ησλ ζθεπαζκάησλ

Γ. Θσυέλες και Θηρήθρες
Αλαθέξαηε παξαθάησ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θπςειώλ θαη ησλ θεξεζξώλ.

Δ. Αποθηκεστικοί τώροι (Δάλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, αλαθέξαηε παξαθάησ ηε δνκή ηνπο, ηη
απνζεθεύνληαη θαη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπο)

Σ. Κεταυορά Θσυελών (αλαθέξαηε παξαθάησ ηελ επνρή θαη ηνλ ηξόπν πνπ κεηαθέξνληαη νη θπςέιεο)
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Ε. Πιθανές Πηγές Δπιμόλσνσης ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία/απνζήθεο θαη κέηξα
πξόιεςεο κε βάζε ην άξζξν 63, §1.γ ηνπ Καλ. 889/2008:

Ζ. σνημμένα Έγγραυα (θπθιώζηε παξαθάησ ηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηαη κε ην παξώλ εξσηεκαηνιόγην)
1. ρέδην Δθηξνθήο

3. Σνπνγξαθηθνί Υάξηεο

5. Έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο εάλ θαη εθόζνλ ππάξρεη

2. ρεδηαγξάκκαηα-θαξηθήκαηα Δγθαηαζηάζεσλ

4. Μειηζζνθνκηθό βηβιηάξην

6.Σίηινη Κπξηόηεηαο ή Δλνηθηαζηήξηα

Τπεύθσνη Γήλφση
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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