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ΔΗΛΩΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ/ΕΙΑΓΩΓΩΝ 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 
Επωνυμία Επιχείρθςθσ: 

Ονοματεπϊνυμο νόμιμου εκπροςϊπου: 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

1.1.1 Ζτοσ ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ: 

1.1.2 Αρικμόσ εργαηομζνων:  Μόνιμοι: Εποχιακοί: 

1.1.3 Υπάρχουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ; 
          Ναι    Όχι - διευκρινίςτε:  
 
    

1.1.4 Υπάρχουν αρμόδια άτομα ςτισ παρακάτω κζςεισ; 

α) Προμικειεσ  Όχι  Ναι (Ονοματεπϊνυμο): 
β) Παραγωγι  Όχι  Ναι (Ονοματεπϊνυμο): 

γ) Λογιςτιριο  Όχι  Ναι (Ονοματεπϊνυμο): 
δ) Πωλιςεισ  Όχι  Ναι (Ονοματεπϊνυμο): 

1.1.5 Θ επιχείρθςθ κα δραςτθριοποιείται ςτθν παραςκευι/ειςαγωγι*: 
        βιολογικϊν προϊόντων    βιολογικϊν και ςυμβατικϊν προϊόντων    

1.1.6 Θ επιχείρθςθ εφαρμόηει κάποιο ςφςτθμα ποιότθτασ;    Ναι       Όχι 

1.1.7 Αν, ναι ποιο;  

1.1.8 Ποιοσ είναι ο οργανιςμόσ που πιςτοποιεί το ςφςτθμα αυτό; 

1.1.9 Ονοματεπϊνυμο Υπεφκυνου Ποιότθτασ:  

*Όπου γίνεται αναφορά ςε ειςαγωγι εννοείται ειςαγωγι από Τρίτεσ Χϊρεσ (εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
 
1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

1.2.1 Υπάρχουν τθ ςτιγμι τθσ αίτθςθσ βιολογικά προϊόντα (πιςτοποιθμζνα από άλλον οργανιςμό) αποκθκευμζνα ςε μορφι χφδθν 
(χφμα) για τα οποία αιτείςτε πιςτοποίθςθ;     Ναι       Όχι 

1.2.2 Τα προϊόντα για τα οποία αιτείςκε πιςτοποίθςθ κα φζρουν: 
    τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ ςασ. 
    τθν επωνυμία άλλθσ επιχείρθςθσ (υπεργολαβικι εργαςία),  
       Αναφζρατε: 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 834/2007, θ παραςκευι προϊόντοσ μπορεί να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 
Μεταποίθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ  τθσ ςφαγισ και κοπισ κτθνοτροφικών προϊόντων), Τυποποίθςθ (Διαλογι και Συςκευαςία), 
Αναςυςκευαςία, Επιςιμανςθ ι/και μεταβολι ςτθ ςιμανςθ νωπών, ςυντθρθμζνων ι/και μεταποιθμζνων προϊόντων 
φυτικισ/ηωικισ προζλευςθσ.   

1.2.3 Θ επιχείρθςθ κα:  

 Μεταποιεί  Βιολογικά  και Συμβατικά      προϊόντα 
 Συςκευάηει  Βιολογικά  και Συμβατικά      προϊόντα   

 Αποκθκεφει  Βιολογικά  και Συμβατικά προϊόντα 

 Μεταφζρει  Βιολογικά  και Συμβατικά προϊόντα 
 Εμπορεφεται 
 

 Βιολογικά 
 Βιολογικά 

 και Συμβατικά 
 και Συμβατικά 

προϊόντα 
προϊόντα 

1.2.4 Ζχω επιςυνάψει ςχεδιάγραμμα/τοπογραφικό ςκαρίφθμα των εγκαταςτάςεων ςτο οποίο επιςθμαίνονται οι χϊροι   
Παραλαβισ   Μεταποίθςθσ   Συςκευαςίασ   Επιςιμανςθσ   Αποκικευςθσ (πριν και μετά τισ εργαςίεσ).  Αν όχι εξθγιςτε:  
 

1.2.5 Τα προϊόντα που κα παραςκευάηει/ειςάγει  θ επιχείρθςθ ανικουν ςτθν εξισ κατθγορία: 

 Επεξεργαςμζνα και μθ οπωροκθπευτικά και προϊόντα 
αυτϊν 

 Κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 
 

 Παραγωγι αμφλου και προϊόντων αμφλου    Γαλακτοκομικά προϊόντα 
 Φυτικά ι Ηωικά ζλαια και λίπθ  Ποτοποιεία 
  Ηωοτροφζσ  Άλλα προϊόντα: 
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1.2.6 Υπάρχουν κίνδυνοι επιμόλυνςθσ των βιολογικϊν προϊόντων από απαγορευμζνεσ ουςίεσ ι γειτονικζσ πθγζσ ρφπανςθσ; 
 Ναι:     
 Όχι: 

1.2.7 Εάν θ επιχείρθςθ κα παραςκευάηει/ειςάγει και ςυμβατικά προϊόντα πωσ κα γίνεται ο διαχωριςμόσ; 
 Χωρικά (χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί χϊροι για βιολογικά και ςυμβατικά προϊόντα) 
 Χρονικά (χρθςιμοποιοφνται οι ίδιοι χϊροι για βιολογικά και ςυμβατικά προϊόντα ςε διαφορετικζσ περιόδουσ) 

1.2.8 Υπάρχει μζριμνα για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων;   
 Ναι    Όχι    Μθ ςχετικό: 
 
 

1.2.9 Με ποιο τρόπο γίνεται θ απεντόμωςθ ςτουσ χϊρουσ ςτθσ επιχείρθςθσ:  
 
 
 
 

1.2.10 Πωσ διαςφαλίηετε τθν αποφυγι μόλυνςθσ των βιολογικϊν προϊόντων κατά τθ διάρκεια των απεντομϊςεων; 
 
 
 
 

1.2.11 Ζχετε κακιερϊςει διαδικαςίεσ που βαςίηονται  ςτο ςυςτθματικό εντοπιςμό κρίςιμων ςταδίων κατά τθ μεταποίθςθ;     Ναι   
 Όχι    
 
 

 
 
1.3 ΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

1.3.1 Αναφζρετε τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείτε για τισ παραςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με τα βιολογικά προϊόντα 
και τα ςυμβατικά προϊόντα (εάν κα παραςκευάηετε και ςυμβατικά): 

Είδοσ μθχανιματοσ Λειτουργία/χριςθ Βιολογικά Συμβατικά 

    

    

    

    

    

    

    

1.3.2 Γνωρίηετε τισ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν παραςκευι των προϊόντων ςασ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 834/2007 και 889/2008;         
 Ναι        Όχι    

1.3.3 Γνωρίηετε τισ απαιτιςεισ όςον αφορά τα πρόςκετα τροφίμων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 889/2008;  
                        Ναι        Όχι    

1.3.4 Γνωρίηετε τισ απαιτιςεισ όςον αφορά τθν παραγωγι μαγιάσ; 
                        Ναι        Όχι      Δεν χρθςιμοποιοφμε μαγιά ςτα προϊόντα μασ 

 Κάκε προϊόν που κα παραςκευάςετε πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο Πρόγραμμα Παραςκευισ Προϊόντων που κατακζτετε ςτθν 
Q-CERT. 

 Για να χρθςιμοποιιςετε το ςιμα του οργανιςμοφ ςτθν ετικζτα του προϊόντοσ κα πρζπει να λάβετε άδεια χριςθσ του ςιματοσ 

 
1.4 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

1.4.1 Οι πρϊτεσ φλεσ αποκθκεφονται χωριςτά από τα τελικά προϊόντα;           Ναι        Όχι    

1.4.2 Εξαςφαλίηεται θ αναγνϊριςθ παρτίδων κατά τθν αποκικευςθ των 
-πρϊτων υλϊν;                Ναι        Όχι  
-τελικϊν προϊόντων;        Ναι        Όχι      

Σε περίπτωςθ όπου θ επιχείρθςθ κα παραςκευάηει και ςυμβατικά προϊόντα απαντιςτε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ. 

1.4.3 Πωσ διαςφαλίηετε τθν μθ ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν με ςυμβατικζσ πρϊτεσ φλεσ και τθν αποφυγι επιμόλυνςισ τουσ με 
απαγορευμζνεσ ουςίεσ κατά τθν αποκικευςθ; 
 Χριςθ διαφορετικοφ χϊρου αποκικευςθσ   Χριςθ μερικϊσ διαχωριςμζνου χϊρου αποκικευςθσ 
 Κανζνα από τα προθγοφμενα   Άλλο:   
 



  

Number: F-2055 Issue Date: February 18, 2008  
Revision No:6 Revision Date: 03/10/11 Page 3 of 4 

 

 

1.4.4 Πωσ διαςφαλίηετε τθν μθ ανάμιξθ των τελικϊν προϊόντων με ςυμβατικά και τθν αποφυγι επιμόλυνςισ τουσ με 
απαγορευμζνεσ ουςίεσ κατά τθν αποκικευςθ; 
 Χριςθ διαφορετικοφ χϊρου αποκικευςθσ   Χριςθ μερικϊσ διαχωριςμζνου χϊρου αποκικευςθσ 
 Κανζνα από τα προθγοφμενα   Άλλο:   
 

1.4.5 Που αποκθκεφονται τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ; 
 
 

 
1.5 ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

1.5.1 Πωσ πραγματοποιείται θ μεταφορά των πρϊτων υλϊν;  
 Με ιδιόκτθτα οχιματα   Με οχιματα των προμθκευτϊν   Άλλο:  

1.5.2 Πωσ αποφεφγεται θ ανάμιξθ των πρϊτων υλϊν με ςυμβατικζσ πρϊτεσ φλεσ και θ επιμόλυνςι τουσ με απαγορευμζνεσ ουςίεσ 
κατά τθ μεταφορά; 
 

1.5.3  Πωσ πραγματοποιείται θ μεταφορά των τελικϊν προϊόντων; 
 Με ιδιόκτθτα οχιματα   Με οχιματα των αγοραςτϊν   Άλλο: 
 

1.5.4 Πωσ αποφεφγεται θ ανάμιξθ των τελικϊν προϊόντων με ςυμβατικά και θ επιμόλυνςι τουσ με απαγορευμζνεσ ουςίεσ  κατά τθ 
μεταφορά; 
 
 
 

 
1.6 ΕΙΑΓΩΓΗ (μόνο για επιχειρήςεισ που θα ειςάγουν βιολογικά προϊόντα εκτόσ Ε.Ε.) 

1.6.1 Εάν θ επιχείρθςθ ςασ πρόκειται να προβεί ςε ειςαγωγι βιολογικϊν προϊόντων από Τρίτθ Χϊρα, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 
834/2007 άρκρο 33 και τον Κανονιςμό 1235/2008, τότε απαντιςτε ςτα εξισ: 

α) Ζχετε υποβάλει αίτθςθ για τθν ειςαγωγι ςτον αρμόδιο κρατικό φορζα;   Ναι       Όχι 

β) Αναφζρατε τθ χϊρα/χϊρεσ από όπου κα γίνει θ ειςαγωγι των προϊόντων: 
 

γ) Αναφζρατε τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ που πιςτοποιεί τα προϊόντα: 
 

δ) Αναφζρατε τα ςθμεία ειςόδου ςτθν Ε.Ε.: 
 

Η ειςαγωγι κα πρζπει να τεκμθριώνεται με τα αντίςτοιχα ζγγραφα τα οποία κα είναι διακζςιμα προσ ζλεγχο από τον οργανιςμό 
πριν τθν πιςτοποίθςθ.  

1.6.2 Θ επιχείρθςι ςασ είναι υπεφκυνθ μόνο για τθν ειςαγωγι;  
 Ναι (κα διακζςει το ειςαγόμενο προϊόν ωσ ζχει ςε τρίτο άτομο/επιχείρθςθ) 
 Όχι (πρόκειται να χρθςιμοποιιςει το ειςαγόμενο προϊόν για παραςκευι ι διάκεςθ ςτθν κοινοτικι αγορά) 
Αν όχι αναφζρετε τθν ακριβι διεφκυνςθ των εγκαταςτάςεων ςτισ οποίεσ κα παραλάβετε το/τα προϊόν/τα: 
 
 
 
 

Οφείλετε να δθλώςετε όλουσ τουσ αποκθκευτικοφσ χώρουσ που κα χρθςιμοποιιςετε για τθν αποκικευςθ των προϊόντων. Όλοι οι 
χώροι που κα χρθςιμοποιθκοφν υπόκεινται ςε ζλεγχο ακόμθ και αν βρίςκονται ςε άλλθ χώρα τθσ Ε.Ε. 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΑ 
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Με τη Δήλωςη αυτή υποβάλλω ςτην QMSCERT και τα ακόλουθα: 
  Άδεια Λειτουργίασ   Σχεδιαγράμματα ι ςκαριφιματα εγκαταςτάςεων  Πρόγραμμα Παραςκευισ Προϊόντων      
 Διλωςθ Προϊόντοσ  Ζγγραφο εξουςιοδότθςθσ αντιπροςϊπου  Άλλο ζγγραφο:                  
 

Εάν κα ανατεκοφν ςχετικζσ με τα παραπάνω εργαςίεσ ςε τρίτουσ (υπεργολάβουσ) τότε πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν 
QMSCERT και τα εξισ: 
 Κατάλογοσ Υπεργολάβων    Σφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ 
 

Δηλώνω υπεφθυνα πωσ:   
1) Όλεσ οι πλθροφορίεσ που αναφζρω παραπάνω είναι αλθκισ 
2) Παρζλαβα τον Κανονιςμό Πιςτοποίθςθσ και τον τιμοκατάλογο τθσ Q-CERT 
3) Θα ενθμερϊνω εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν τθν Q-CERT για οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν παραπάνω περιγραφι και 
τα μζτρα 
4) Όλεσ οι εγκαταςτάςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκικευςθ ειςαγόμενων προϊόντων μποροφν να 
ελεγχκοφν από τον οργανιςμό. (μόνο για ειςαγωγείσ) 

 
 
 

Ονοματεπϊνυμο  Θμερομθνία  Υπογραφι- Σφραγίδα 


