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Ε-826 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Επωνυμία Μονάδος:
Ονοματεπώνυμο:
Δραστηριότητα:
Έδρα:

Νομός:

Α.Φ.Μ.:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Α. Ζωικό Κεφάλαιο
Α1 Αναφέρατε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης.
Χαρακτηρισμός

Α/Α

Αριθμός Κυψελών

Είδος

Αριθμός μητρώου

εκμετάλλευσης

(Όπου
Βιολογικό τα υπό ένταξη
αγροτεμάχια και Συμβατικό για τα
υπόλοιπα)

Παρατηρήσεις

Β. Διατροφή και Παραγόμενα Προϊόντα (Παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα κατάλληλα στοιχεία από την ημερομηνία ένταξης
στο σύστημα πιστοποίησης και έπειτα.)
Α/Α

Περιοχές Μελιττοσυλλογής
(ΔΔ/Δήμος/Νομός)

Περιγραφή περιοχών μελιτοσυλλογής και απόσταση
Μελισσοκομείων από συμβατικές καλλιέργειες

Είδος Μελιού
(π.χ. θυμαρίσιο)

Παραγόμενα
Προϊόντα

Εποχή Παραγωγής
των Προϊόντων

Γ. Ασθένειες και Κτηνιατρικές Αγωγές
Α/Α

2

Κυριότερες Ασθένειες

Τρόποι Αντιμετώπισης
Προληπτικές μέθοδοι

Κτηνιατρικές Αγωγές2

Ημερομηνία τελευταίας
κτηνιατρικής αγωγής

Να αναφερθούν οι εμπορικές ονομασίες και οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων

Δ. Κυψέλες και Κηρήθρες
Αναφέρατε παρακάτω τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κυψελών και των κηρηθρών.

Ε. Aαποθηκευτικοί χώροι (Εάν η επιχείρηση διαθέτει και χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους, αναφέρατε παρακάτω τη δομή τους, τι αποθηκεύονται και
την ακριβή τοποθεσία τους)

ΣΤ. Μεταφορά Κυψελών (αναφέρατε παρακάτω την εποχή και τον τρόπο που μεταφέρονται οι κυψέλες)
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Ζ. Πιθανές Πηγές Επιμόλυνσης των βιολογικών προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία/αποθήκες και μέτρα πρόληψης με βάση το
άρθρο 63, §1.γ του Καν. 889/2008:

Η. Συνημμένα Έγγραφα (κυκλώστε παρακάτω τα έγγραφα που επισυνάπτεται με το παρών ερωτηματολόγιο)
1. Σχέδιο Εκτροφής
2. Σχεδιαγράμματα-Σκαριφήματα Εγκαταστάσεων

3. Τοπογραφικοί Χάρτες
4. Μελισσοκομικό βιβλιάριο

5. Έγγραφο εξουσιοδότησης εάν και εφόσον υπάρχει
6.Τίτλοι Κυριότητας ή Ενοικιαστήρια

Υπεύθυνη Δήλωση
Γνωρίζοντας τις συνέπειες & τις κυρώσεις της Κοινοτικής και της Εθνικής Νομοθεσίας αλλά και τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ δηλώνω υπεύθυνα τα εξής:
1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που αναφέρονται είναι απολύτως αληθή.
2. 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 ασκώ τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής
γεωργίας.
3. 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).
4. 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 254090/3101-2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006), με ευθύνη και δαπάνες μου.
5. Θα παρέχω κάθε πληροφορία που θα μου ζητηθεί μέσα στη χρονική προθεσμία που θα καθοριστεί με το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
6. Αναλαμβάνω την καταβολή του κόστους πιστοποίησης, όπως αυτό περιγράφεται στον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (E-810).

Ο/ Η Αιτών/ ούσα : ______________
Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης : ____/____/_____
Αριθμός Πρωτοκόλλου* :
Υπεύθυνος Παραλαβής* :
Ημερομηνία Παραλαβής* :
* Συμπληρώνεται από τον Οργανισμό
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