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ΓΗΛΩΗ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΗ 
ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

Όλνκα  Δπώλπκν  

Δπωλπκία 
Δπηρείξεζεο 
(Γηα λνκηθά πξόζσπα): 

 
ΑΦΜ 
Δπηρείξεζεο 

 

ηνηρεία γεωπόλνπ/κειεηεηή/ζπκβνύινπ 

Όλνκα  Δπώλπκν  

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Σειέθσλν  Δmail  

 
1. ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΦΤΣΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ 
 

1.1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Η επηρείξεζε ζα αζθεί:           ☐ Μόλν ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ παξαγσγή              ☐ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ θαη ΤΜΒΑΣΙΚΗ παξαγσγή  

ε πεξίπησζε παξάιιειεο παξαγσγήο (Βηνινγηθή θαη πκβαηηθή) πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ, αλαθέξαηε ην ζρέδην 
κεηαηξνπήο απηώλ (ησλ ζπκβαηηθώλ) ζε βηνινγηθέο: 

 

 
1.2 ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Αλαθέξαηε ηα κέζα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ 
εθαξκόδαηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα πξηλ ηελ έληαμε 

Αλαθέξαηε ηα κέζα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ζα εθαξκόδεηε 
γηα ηελ θαιιηέξγεηα κεηά ηελ έληαμε 

☐ Χεκηθά εληνκνθηόλα / κπθεηνθηόλα 

☐ Χεκηθά δηδαληνθηόλα 

☐ Χξεζηκνπνίεζε θπζηθώλ ερζξώλ 

☐ Δπηινγή αλζεθηηθώλ εηδώλ, πνηθηιηώλ θαη 

εηεξνγελνύο πιηθνύ 

☐ Ακεηςηζπνξά 

☐ Θεξκηθή επεμεξγαζία 

☐ Δπηηξεπόκελεο από ηνλ θαλνληζκό 848/2018 εηζξνέο 

☐ Χξεζηκνπνίεζε θπζηθώλ ερζξώλ 

☐ Δπηινγή αλζεθηηθώλ εηδώλ, πνηθηιηώλ θαη εηεξνγελνύο 

πιηθνύ 

☐ Ακεηςηζπνξά 

☐ Μεραληθέο, θπζηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο θαιιηέξγεηαο 

όπσο βηνινγηθόο ππνθαπληζκόο 

☐ Φεξνκνληθέο παγίδεο 

☐ Δπηηξεπόκελεο από ηνλ θαλνληζκό 848/2018 εηζξνέο 

☐ Άιιν: ☐ Άιιν: 

 
1.3 ΛΙΠΑΝΗ 

Αλαθέξαηε ηα κέζα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ 
εθαξκόδαηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα πξηλ ηελ έληαμε 

Αλαθέξαηε ηα κέζα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ζα εθαξκόδεηε 
γηα ηελ θαιιηέξγεηα κεηά ηελ έληαμε 

☐ Μεραληθή επεμεξγαζία εδάθνπο 

☐ Δλζσκάησζε ππνιεηκκάησλ θαιιηέξγεηαο 

☐ Χισξή ιίπαλζε 

☐ Πνιπεηήο ακεηςηζπνξά κε θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ 

☐ Βξαρππξόζεζκεο/ Δπίζπνξεο θαιιηέξγεηεο ρισξήο 

ιίπαλζεο κε ςπραλζή (ελζσκάησζε πξηλ ηελ 
αλζνθνξία) 

☐ Χξήζε παξαζθεπώλ κηθξννξγαληζκώλ 

☐ Βηνδπλακηθέο παξαζθεπέο 

☐ Χξήζε θνπξηάο 

☐ Χξήζε ζπλζεηηθώλ ιηπαζκάησλ 

☐ Δπηηξεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό 848/2018 εηζξνέο  

☐ Μεραληθή θαηεξγαζία εδάθνπο 

☐ Δλζσκάησζε ππνιεηκκάησλ θαιιηέξγεηαο 

☐ Χισξή ιίπαλζε 

☐ Πνιπεηήο ακεηςηζπνξά κε θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ 

☐ ε πεξηπηώζεηο πνιπεηώλ θαιιηεξγεηώλ: πγθαιιηέξγεηα 

σο κέξνο ηεο ακεηςηζπνξάο κε θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ 

☐ Βξαρππξόζεζκεο/ Δπίζπνξεο θαιιηέξγεηεο ρισξήο 

ιίπαλζεο κε ςπραλζή (ελζσκάησζε πξηλ ηελ αλζνθνξία) 

☐ Χξήζε παξαζθεπώλ κηθξννξγαληζκώλ 

☐ Βηνδπλακηθέο παξαζθεπέο 

☐ Χξήζε θνπξηάο 

☐ Άιιεο επηηξεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό 848/2018 εηζξνέο 

☐ Άιιν: ☐ Άιιν: 

 
1.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Πξνέιεπζε ζπόξσλ θαη αγελνύο πνιιαπιαζηαζηηθνύ 
πιηθνύ:          

☐ Ιδηνπαξαγόκελνη  

☐ Από ην εκπόξην (ζπκκνξθνύκελνη κε ηνπο Καλ. (ΔΚ) 848/2018 

θαη 427/2020) 

 
1.5 ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΔΠΙΜΟΛΤΝΔΙ (ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ-ΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ) 

Τπάξρεη θίλδπλνο επηκόιπλζεο ηωλ βηνινγηθώλ 
θαιιηεξγεηώλ από: 

Ση κέηξα ζα ιεθζνύλ από ηελ επηρείξεζε γηα ηελ 
απνθπγή ηεο επηκόιπλζεο ηωλ βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ 
θαη ηωλ παξαγνκέλωλ από απηέο πξνϊόληωλ; 

☐ Γεηηνληθέο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο 

☐ Μεγάινπο απηνθηλεηνδξόκνπο 

☐ Βηνκεραληθά ιύκαηα ή ελ γέλεη ξύπνπο 

☐ Αζηηθά ιύκαηα 

☐ Άιιεο πεγέο κόιπλζεο:  

☐ Λσξίδεο απνκόλσζεο 

☐ Ξερσξηζηή ζπγθνκηδή ζηα όξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ 

☐ Δπηζήκαλζε αγξνηεκαρίσλ κε πηλαθίδεο 

☐ Δηδνπνίεζε γεηηόλσλ 

☐  Άιιν: 
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2. ΤΛΛΟΓΗ ΑΤΣΟΦΤΩΝ ΔΙΓΩΝ 

α/α Δίδνο Δπνρή πιινγήο 
Πεξηνρή/έο 

ζπιινγήο (Γεκ. 
Γηακέξηζκα) 

Σκήκα ηνπ θπηνύ 
πνπ ζπιιέγεηαη 

Άδεηα ζπιινγήο 
(από Αξκόδηα 

Αξρή)                            

Σειεπηαία ρξήζε κε 
επηηξεπόκελσλ 

εηζξνώλ* 

       

       

       

       

*Η ηελεσηαία τρήζη μη επιηρεπόμενων ειζροών αποδεικνύεηαι με γραπηή βεβαίωζη Αρμόδιας Αρτής, η οποία πρέπει να 
επιζσνάπηεηαι ηοσ παρόνηος. 
 
3. ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Απηνθηλνύκελα 

☐ Σξαθηέξ 

☐ Χνξηνθνπηηθό 

☐ Μνηνζθαπηηθό 

☐ Άιιν: 

Παξειθόκελα ή/θαη 
θεξόκελα 

☐ Φξέδα 

☐ Βπηίν 

☐ Ψεθαζηηθό 

☐ Ληπαζκαηνδηαλνκέαο 

☐ Άξνηξν 

☐ θαιηζηήξη 

☐ παξηηθή 

☐ Ρίπεξ 

☐ Καιιηεξγεηήο  

☐ Κιαδεπηηθό 

☐ Άιιν: 

Ορήκαηα κεηαθνξάο πξντόλησλ:                    ☐ Ιδηόθηεην όρεκα                   ☐ Δλνηθηαδόκελν/κηζζσκέλν όρεκα  

ε πεξίπησζε ελνηθίαζεο/κίζζσζεο κεραλεκάησλ, γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο ησλ 
θαιιηεξγεηώλ/πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ηα κεραλήκαηα Θα θαζαξίδνληαη πξηλ ηε ρξήζε; 

☐Ναη   ☐Όρη   ☐Γ/Δ* 

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο 
αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα; 

☐Ναη   ☐Όρη   ☐Γ/Δ* 

 
4. ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ 

Η επηρείξεζε δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε: 

 ☐ Πξντόλησλ                      ☐ Δηζξνώλ                        ☐ Άιισλ βνεζεηηθώλ πιώλ 

ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΔΚΣΑΗ 
ΥΡΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 
Πξνϊόληωλ Δηζξνώλ Άιιωλ βνεζεηηθώλ πιώλ 

  ☐ ☐ ☐  

  ☐ ☐ ☐  

  ☐ ☐ ☐  

Καηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή 

ηεο αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα; 
☐Ναη   ☐Όρη   ☐Γ/Δ* 

Καηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή 
ηεο επαθήο ηνπο κε πξντόληα ιίπαλζεο ή θπηνπξνζηαζίαο; 

☐Ναη   ☐Όρη   ☐Γ/Δ* 

    *Γ/Δ = Γελ εθαξκόδεηαη ζηελ παξνύζα επηρείξεζε 
 

5. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

Εκηός από ηην πρωηογενή παραγωγή η επιτείρηζη θα κάνει και 
☐ Δπηζήκαλζε   ☐ Σππνπνίεζε   ☐ Μεηαπνίεζε   ☐ Γηαηήξεζε   ☐ Άιιν(Περιγραθή) 

Πιήξεο πεξηγξαθή ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 
6. ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΔΝΣΤΠΑ 

ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ A CERT Α.Δ. ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ 

☐ ρέδηα ή ζθαξηθήκαηα εγθαηαζηάζεσλ 

☐ Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαηνρήο 

☐ Καιιηεξγεηηθό ζρέδην 

☐ Σνπνγξαθηθνί ράξηεο αγξνηεκαρίσλ 

☐ Έγγξαθν εμνπζηνδόηεζεο εθπξνζώπνπ (εθόζον ο ιδιοκηήηης εκπροζωπείηαι ζηην παρούζα διαδικαζία από ηρίηο άηομο)  

☐ Άδεηα ζπιινγήο απηνθπώλ εηδώλ από Γεκόζηα Αξρή  

☐ Καηάινγνο αγξώλ (Ένησπο ICS-BIO-D1.8)  

☐ Γήισζε ΟΓΔ  

☐ Πεξηγξαθή ππνζηξώκαηνο καληηαξηώλ (Ένησπο ICS-BIO-D1.40) 

☐ Γξαπηή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα δηαζπνξά θόπξνπ κε ζπκκνξθνύκελε/-εο επηρεηξήζεηο 

☐ Άιιν: 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Δ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 

☐ Καηάινγνο ππεξγνιάβσλ (Ένησπο ICS-BIO-D1.9)  

☐ Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο 
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ΓΗΛΩΝΩ ΚΑΙ ΓΔΜΔΤΟΜΑΙ: 
α. όηη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο γεσξγηθήο κνπ εθκεηάιιεπζεο θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηα 

δεισζέληα αγξνηεκάρηα, ην είδνο ησλ θαιιηεξγεηώλ κνπ θαζώο θαη θάζε άιιε εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηώ ζε 
ζρέζε κε ηελ δξαζηεξηόηεηά κνπ είλαη αιεζή· 

β. λα απνδέρνκαη, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή παξαηππηώλ, ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη εθ ησλ θαλόλσλ 
ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο· 

γ. λα αλαιακβάλσ λα ελεκεξώλσ εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο αγνξαζηέο ησλ πξντόλησλ θαη λα αληαιιάμσ 
ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο κε ηελ A CERT ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε ππόλνηα κε ζπκκόξθσζεο, 
ππόλνηα κε ζπκκόξθσζεο πνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ή δηαπηζησκέλε κε ζπκκόξθσζε πνπ ζίγεη ηελ αθεξαηόηεηα 
ησλ ελ ιόγσ βηνινγηθώλ πξντόλησλ· 

δ. λα απνδερηώ ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θνξέα ειέγρνπ ή, ζε πεξίπησζε 
απνρώξεζεο από ηε βηνινγηθή παξαγσγή, ν θάθεινο ειέγρνπ δηαηεξείηαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ· 

ε. λα ελεκεξώζσ ακέζσο ηελ A CERT θαη ηελ αξκόδηα αξρή ειέγρνπ ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο από ηε βηνινγηθή 
παξαγσγή· 

ζη. λα απνδερηώ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ελ ιόγσ αξρώλ ή θνξέσλ ζε πεξίπησζε πνπ νη ππεξγνιάβνη 
ειέγρνληαη από δηαθνξεηηθέο αξρέο ή θνξείο ειέγρνπ· 

δ. Πσο έρσ ιάβεη γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαλνληζκνύ 848/2018 θαη ηνπ Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο, θαζώο θαη ηεο 
ππνρξέσζήο κνπ λα ηεξώ ηηο δηαηάμεηο ηνπο· 

ε. Να γλσζηνπνηώ θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο σο άλσ πεξηγξαθήο ή ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ ζηελ  A CERT A.E, εληόο 10 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

 
Γειώλσ επίζεκα όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ A CERT Α.Δ κε ηελ αίηεζή κνπ είλαη αιεζείο θαη 
αθξηβείο.  Έρσ ιάβεη γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 848/2007, ηνπ ζρεηηθνύ Καλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηνπ 
Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο, θαζώο θαη ηεο ππνρξέσζήο κνπ λα ηεξώ ηηο δηαηάμεηο ηνπο θαη αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα 
εηδνπνηώ ακέζσο ηελ Α CERT όπνηε ηξνπνπνηνύληαη ηα κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έληππν. 
 
 

Ηκεξνκελία Ολνκαηεπώλπκν Τπνγξαθή 

     ./     /        


