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ΔΗΛΩΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ  

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(Για νομικά πρόσωπα):  

 
1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 
1.1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
Η επιχείρηση θα ασκεί:           Μόνο ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ παραγωγή              ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ παραγωγή  
Σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής (Βιολογική και Συμβατική) πολυετών καλλιεργειών, αναφέρατε το σχέδιο μετατροπής αυτών 
(των συμβατικών) σε βιολογικές: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               
1.2 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αναφέρατε τα μέσα και τις μεθόδους που εφαρμόζατε για 
την καλλιέργεια πριν την ένταξη 

Αναφέρατε τα μέσα και τις μεθόδους που θα εφαρμόζετε για 
την καλλιέργεια μετά την ένταξη 

Φυτοπροστατευτικό προϊόν / καλλιεργητική πρακτική Φυτοπροστατευτικό προϊόν / καλλιεργητική πρακτική 
 Χημικά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα 
 Ζιζανιοκτόνα 
 Επιτρεπόμενες από τον Κανονισμό 2092/91 εισροές (Παρ. ΙΙ) 
 Παγίδες (Φερομονικές, χρωματικές, κολλητικές κλπ) 
 Αμειψισπορά  
 Αλλαγή του χρόνου φύτευσης 
 Άλλες καλλιεργητικές τεχνικές (Περιγραφή) ........................... 

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

 Παγίδες (Φερομονικές, χρωματικές, κολλητικές κλπ) 
 Αμειψισπορά  
 Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών  
 Αλλαγή του χρόνου φύτευσης 
 Μηχανική καταστροφή ζιζανίων  
 Επιτρεπόμενες από τον Κανονισμό 2092/91 εισροές (Παρ. ΙΙ) 
 Άλλες καλλιεργητικές τεχνικές (Περιγραφή)............................  

.......................................................................................................... 
 
1.3 ΛΙΠΑΝΣΗ 
Αναφέρατε τα μέσα και τις μεθόδους που εφαρμόζατε για 

την καλλιέργεια πριν την ένταξη 
Αναφέρατε τα μέσα και τις μεθόδους που θα εφαρμόζετε για 

την καλλιέργεια μετά την ένταξη 
Προϊόν λίπανσης /  Καλλιεργητική πρακτική Προϊόν λίπανσης /  Καλλιεργητική πρακτική 

 Χρήση συνθετικών λιπασμάτων 
 Εφαρμογή αμειψισποράς 
 Ενσωμάτωση υπολειμμάτων καλλιέργειας 
 Χρήση κοπριάς 
 Χρήση κόμποστ 
 Χλωρή λίπανση 
 (άλλο) .......................................... 
 (άλλο) .......................................... 

 Εφαρμογή αμειψισποράς 
 Ενσωμάτωση υπολειμμάτων καλλιέργειας 
 Χρήση κοπριάς 
 Χρήση κόμποστ 
 Χλωρή λίπανση 
 Επιτρεπόμενες από τον Κανονισμό 2092/91 εισροές (Παρ. ΙΙ) 
 (άλλο) ................................................... 
 (άλλο) ................................................... 

 
1.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Προέλευση σπόρων και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού:         
Ιδιοπαραγόμενοι  
Από άλλους παραγωγούς  
Από το εμπόριο 

 
1.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) 
Υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των βιολογικών καλλιεργειών 
από: 
     

Τι μέτρα θα ληφθούν από την επιχείρηση για την αποφυγή της 
επιμόλυνσης των βιολογικών καλλιεργειών και των παραγομένων 
από αυτές προϊόντων; 

Γειτονικές συμβατικές καλλιέργειες    
Μεγάλους αυτοκινητοδρόμους    
Βιομηχανικά λύματα ή εν γένει ρύπους   
Αστικά λύματα      
Άλλες πηγές μόλυνσης (προσδιορίστε)......................................... 

Λωρίδες απομόνωσης      
Ξεχωριστή συγκομιδή στα όρια των αγροτεμαχίων    
Επισήμανση αγροτεμαχίων με πινακίδες    
Ειδοποίηση γειτόνων     
Άλλο (προσδιορίστε)................................................................... 

 
2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙΔΩΝ 

α/α Είδος Εποχή Συλλογής Περιοχή/ές συλλογής 
(Δημ. Διαμέρισμα) 

Τμήμα του φυτού που 
συλλέγεται 

Άδεια συλλογής 
(από Αρμόδια Αρχή)  

Τελευταία χρήση μη 
επιτρεπόμενων εισροών*

       

       
       

*Η τελευταία χρήση μη επιτρεπόμενων εισροών αποδεικνύεται με γραπτή βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής, η οποία πρέπει να επισυνάπτεται του 
παρόντος.  
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3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αυτοκινούμενα 

Τρακτέρ 
Χορτοκοπτικό  
Μοτοσκαπτικό     
Άλλο ..............     

Παρελκόμενα     
ή/και           

φερόμενα 

Φρέζα                          Καλλιεργητής              Βυτίο              
Ψεκαστικό                 Άροτρο      Ρίπερ                        
Λιπασματοδιανομέας Σπαρτική              Σκαλιστήρι          
Κλαδευτικό                 Άλλο (Περιγραφή)..................................... 

.............................................................................................................    
Οχήματα μεταφοράς προϊόντων:                    Ιδιόκτητο όχημα                   Ενοικιαζόμενο/μισθωμένο όχημα  
Σε περίπτωση ενοικίασης/μίσθωσης μηχανημάτων, για την αποφυγή επιμόλυνσης των καλλιεργειών/προϊόντων 
της επιχείρησης τα μηχανήματα Θα καθαρίζονται πριν τη χρήση; Ναι   Όχι  Δ/Ε*

Κατά τη μεταφορά των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης θα διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής 
τους με αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα; Ναι   Όχι  Δ/Ε*

 
4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Η επιχείρηση διαθέτει και χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση: 

 Προϊόντων                      Εισροών                        Άλλων βοηθητικών υλών 
Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης θα διασφαλίζεται η αποφυγή της ανάμειξής 
τους με αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα; Ναι   Όχι   Δ/Ε*

Κατά τη αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων της επιχείρησης θα διασφαλίζεται η αποφυγή της επαφής 
τους με προϊόντα λίπανσης ή φυτοπροστασίας; Ναι   Όχι   Δ/Ε*

    *Δ/Ε = Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα επιχείρηση 
 
5. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Εκτός από την πρωτογενή παραγωγή η επιχείρηση θα κάνει και 
 Αποθήκευση       Διαλογή      Επισήμανση        Τυποποίηση       Μεταποίηση      Άλλο (Περιγραφή).......................................... 
Πλήρης περιγραφή των ως άνω δραστηριοτήτων: 
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

 
6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ a Cert Α.Ε. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

 Σχέδια ή σκαριφήματα εγκαταστάσεων 
 Νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής 
 Καλλιεργητικό σχέδιο 
 Τοπογραφικοί χάρτες αγροτεμαχίων 
 Έγγραφο εξουσιοδότησης εκπροσώπου (εφόσον ο ιδιοκτήτης εκπροσωπείται στην παρούσα διαδικασία από τρίτο άτομο)  
 Άδεια συλλογής αυτοφυών ειδών από Δημόσια Αρχή  
 Κατάλογος αγρών (Έντυπο ICS-BIO-D1.8)  
 Περιγραφή υποστρώματος μανιταριών (Έντυπο ICS-BIO-D1.40) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 Κατάλογος υπεργολάβων (Έντυπο ICS-BIO-D1.9)  
 Περιγραφή συστήματος ιχνηλασιμότητας 

 
 
 

ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ: 
α) Να εκτελώ τις εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 6α του Κανονισμού 2092/91, 
β) Να αποδέχομαι σε περίπτωση παράβασης ή παρατυπιών, την επιβολή μέτρων που προβλέπονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία και από τον Κανονισμό Πιστοποίησης της  a Cert A.E.,  

γ) Να ενημερώνω εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων ώστε να εξασφαλίζεται η απαλοιφή των 
ενδείξεων για βιολογική παραγωγή από την εν λόγω παραγωγή, 

δ) Πως έχω λάβει γνώση των απαιτήσεων του Κανονισμού 2092/91 και του Κανονισμού Πιστοποίησης, καθώς και της υποχρέωσής μου 
να τηρώ τις διατάξεις τους. 

ε) Να γνωστοποιώ κάθε τροποποίηση της ως άνω περιγραφής ή των ληπτέων μέτρων στην  a Cert A.E, εντός 10 εργάσιμων ημερών από 
την πραγματοποίησή τους. 

 
 

 

 
Ημερομηνία:     Ονοματεπώνυμο:                                                         Υπογραφή:  
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