
 

ICS-BIO-D1.3/15/151221 ζ.1.4 
 

 

 

ΔΗΚΩΡΗ – ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗΡ ΖΩΘΙΗΡ ΟΑΠΑΓΩΓΗΡ ΟΠΞΡ ΕΜΑΝΗ ΡΞ ΡΣΡΗΛΑ ΕΚΕΓΤΞΣ & ΟΘΡΞΟΞΘΗΡΗΡ  
 

ΞΜΞΛΑ:        ΕΟΩΜΣΛΞ:       

ΕΟΩΜΣΛΘΑ ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗΡ (Γηα λνκηθά πξόζσπα):       
 

 1 Πεξηγξαθή ησλ δσηθώλ εηδώλ ηεο εθκεηάιιεπζεο  

Δίδνο δώνπ 

Αξηζκόο δώσλ Αξηζκόο 

Παξαγσγηθώλ 

δώσλ 

Φπιή 
Αξηζκόο Κεηξώνπ 

Δθκεηάιιεπζεο 

Σειεπηαία ελεκέξσζε 

Κεηξώνπ 

Σξόπνο εθηξνθήο 

Θειπθά Αξζεληθά Βηνινγηθά πκβαηηθά 

Αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο                                  

Θειάδνπζεο αγειάδεο                                  

Κόζρνη θξενπαξαγσγήο                                  

Υνίξνη                                   

Πξόβαηα                                   

Αίγεο                                   

Οξλίζηα θξενπαξαγσγήο                                  

Όξληζεο σνπαξαγσγήο                                  

Γαινπνύιεο                                  

Άιιν………………………………                                  

 

2 Υσξνζέηεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

Γήκνο:      Γεκνηηθό Γηακέξηζκα:      Σνπνζεζία:      

Γήκνο:      Γεκνηηθό Γηακέξηζκα:      Σνπνζεζία:      

 
3 Δγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην βηνινγηθά εθηξεθόκελν δσηθό πιεζπζκό. 

3.1 Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Σεθκεξίσζε αδεηνδόηεζεο Θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σκήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ δώσλ         η.κ.  

Τπαίζξηνο ρώξνο άζθεζεο               η.κ. Σεθκεξίσζε αδεηνδόηεζεο Ιεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο 

Υώξνο απνκόλσζεο αζζελώλ ησλ δώσλ              η.κ.  

Άιιν......................................................       η.κ. Αξηζκόο Εστθνύ Θεθαιαίνπ ζύκθσλα κε ηελ Άδεηα  Ιεηηνπξγίαο Δθκεηάιιεπζεο 

Άιιν......................................................       η.κ.  

3.2 Βνζθόηνπνη 

Α/Α Αξηζκόο ΟΓΔ 
Έθηαζε 

(ζηξ) 
Γήκνο ΓΓ Πεξηνρή Ηδηόθηεην/Δλνηθηαδόκελν Σεθκεξίσζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
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4 Πεξηγξαθή κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 παζηήξαο  Αξκεθηήξην  Ωνζθνπηθή κεραλή        

 Υαξκαληέξα  Παγνιεθάλεο               

 

5 Πεξηγξαθή απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ. 

Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε: 

 Πξντόλησλ                      Δηζξνώλ                        Άιισλ βνεζεηηθώλ πιώλ 

Θαηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ηεο αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα; Λαη   Όρη   Γ/Δ* 

 

5 Πεξηγξαθή δηαηξνθήο (Αλαθνξά ζηηο εηζξνέο δσνηξνθώλ θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα κέζεο εηήζηεο πνζόηεηεο) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΕΩΟΣΡΟΦΖ ηάδην 

Πξνέιεπζε δσνηξνθώλ & Πνζόηεηεο  

 Ηδηνπαξαγόκελεο 
 Από άιινπο 

παξαγσγνύο 
 Από ην εκπόξην ΤΛΟΙΗΘΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

       

       

       

       

       

       

       

 

Γπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπκθσληώλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

δσνηξνθώλ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ  

ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΓΗΑΘΔΗΚΔ 

ΕΩΟΣΡΟΦΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΟΟΓΟ ΤΚΦΩΛΗΑ 

    

    

    

 

6 Φπηηθή Παξαγσγή  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηδιοπαραγόμενες δσνηξνθέο: 
 Δπηζπκεί ηελ έληαμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο κε παξάιιειε κεηαηξνπή δώσλ θαη γεο 

 Δπηζπκεί ηελ έληαμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ρσξίο παξάιιειε κεηαηξνπή δώσλ θαη γεο 

Σεθκεξίσζε δηάζεζεο ηδηνπαξαγόκελσλ ζπκβαηηθώλ δσνηξνθώλ  

 

 

 



 

ICS-BIO-D1.3/15/151221 ζ.3.4 
 

 

 

7 Γηαρείξηζε απνβιήησλ-Θόπξνο  

Γηαρείξηζε ηεο θνπξηάο ώζηε λα κελ 

μεπεξαζηεί ην όξην ησλ 17 kg αδώηνπ αλά 

ζηξέκκα θαη έηνο 

          Γηαζέζηκε έθηαζε Σεθκεξίσζε 

 Γηαζθνξπηζκόο ζε εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε κνλάδα   

 πλεξγαζία κε άιιεο εθκεηαιιεύζεηο γηα ηελ δηάζεζε θάπνησλ πνζνηήησλ   

 

Γπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπκθσληώλ γηα ηελ 
παξαιαβή ηεο πιενλάδνπζαο θόπξνπ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ ΦΤΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γηαζέζηκε έθηαζε ΠΡΟΟΓΟ ΤΚΦΩΛΗΑ 

   

   

    

 

8 Γλώζε απαηηήζεσλ επδσΐαο ησλ δώσλ  

Δμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. 

Απνθπγή κε παξαδεθηώλ θηελνηξνθηθώλ πξαθηηθώλ (θνπή νπξάο, απνθεξάησζε, θιπ.) 
 Γλώζε ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο εθκεηάιιεπζεο          

 Γλώζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθκεηάιιεπζεο      

 

9 Πεξηγξαθή ιεπηέσλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνύ: 

Δθαξκνγή νξζώλ θηελνηξνθηθώλ πξαθηηθώλ. 

Γηαζθάιηζε κε εθαξκνγήο θηελνηξνθηθώλ πξαθηηθώλ εληαηηθήο παξαγσγήο 
 Πξόγξακκα αλαπαξαγσγηθήο δηαρείξηζεο/απνγαιαθηηζκνύ          

 Διεγρόκελε  εθαξκνγή ηερλεηνύ θσηηζκνύ ζε σνπαξαγσγέο όξληζεο 

 

10  Πεξηγξαθή Παξαγόκελσλ Πξντόλησλ: 

Α/Α ΠΡΟΪΟΛ ΔΘΣΗΚΩΚΔΛΖ ΠΟΟΣΖΣΑ  ΓΗΑΘΔΖ Ω ΤΚΒΑΣΗΘΟ  ΓΗΑΘΔΖ Ω ΒΗΟΙΟΓΗΘΟ  ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΖΛ ΚΟΛΑΓΑ 

      

      

      

 

 11 πλλεκέλα ζαο απνζηέιισ: 

 Άδεηα Ιεηηνπξγίαο   ρέδηα εγθαηαζηάζεσλ  Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαηνρήο 

 Δθηξνθηθό ζρέδην   Σνπνγξαθηθνί ράξηεο βνζθνηόπσλ  Κεηξών εθκεηάιιεπζεο 

 ρέδην Γηαρείξηζεο Θόπξνπ  Κεηξών Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο  ρέδην ηερλ. Φσηηζκνύ σνπαξαγσγώλ νξλίζσλ 

 Ινηπή Σεθκεξίσζε: 
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 ΔΗΚΩΜΩ ΙΑΘ ΔΕΡΛΕΣΞΛΑΘ: 

α) όηη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ ζηαβιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα εθηξεθόκελα δώα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Θαλ.(ΔΘ) 848/2018 ηεο Δπηηξνπήο, ηνπο βνζθνηόπνπο, απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη θάζε άιιε εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηώ ζε ζρέζε 

κε ηελ δξαζηεξηόηεηά κνπ, είλαη αιεζή. 
β) λα εθηειώ ηηο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο· 

γ) λα απνδέρνκαη, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή παξαηππηώλ, ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη εθ ησλ θαλόλσλ ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο· 

δ) 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 
ε) 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· 

δ)  λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηελ A CERT θαη ηελ αξκόδηα αξρή ειέγρνπ ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο από ηε βηνινγηθή παξαγσγή, θαη 

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· 

 

 

Ζκεξνκελία:         Ολνκαηεπώλπκν:                                                          Υπογραφή:  

Για διεσκρινήζεις ζτεηικά με ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ενηύποσ παρακαλούμε επικοινωνήζηε με ηην  a Cert A.E. ζηο 2310210777 


