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ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
 

1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

Πνομα  

Επίκετο  

Ρατρώνυμο  

Επωνυμία 
Επιχείρθςθσ  

 

Α.Δ.Τ.  

Εκδίδουςα Αρχι  

ΕΔΑ  

Ρόλθ ι Διμοσ  

Δθμοτικό Διαμζριςμα  

Οδόσ  

Αρικμόσ  

Τ.Κ.  

Τθλζφωνα επικοινωνίασ  Στακερό  

Κινθτό  

Φαξ  

E-mail  

 

2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

Επωνυμία Επιχείρθςθσ/ 
Επιχειρθματίασ 

 

Επάγγελμα  

Νομόσ  

Ρόλθ  

Διεφκυνςθ  

Τ.Κ.  

Τθλζφωνο  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

 

3. ΕΙΔΟ ΑΙΣΗΗ 

  Αρχική  Επικυμώ να εντάξω ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ QMSCERT: 

  Επέκταςη Επικυμώ να εντάξω επιπλέον ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ QMSCERT: 

  Μείωςη Επικυμώ να αφαιρέςω από το ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ QMSCERT: 

  Μεταγραφή Επικυμώ να μεταγραφώ από άλλο φορζα ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ 
QMSCERT: 

 Ρροϊόντα φυτικισ παραγωγισ                                                                (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗ) 

 Αγενζσ πολλαπλαςιαςτικό υλικό και ςπόρουσ προσ ςπορά                   (ΦΥΤΩΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΟΡΑΑΓΩΓΗ) 

 Ρροϊόντα ηωικισ παραγωγισ                                                                  (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗ) 

 Τθν παραςκευι προϊόντων  με  πρώτεσ φλεσ φυτικισ ι/και ηωικισ προζλευςθσ  (ΜΕΤΑΡΟΙΗΣΗ/ΤΥΡΟΡΟΙΗΣΗ) 

 Τθν παραςκευι ηωοτροφών                                                                   (ΜΕΤΑΡΟΙΗΣΗ/ΤΥΡΟΡΟΙΗΣΗ) 

 Τθν ειςαγωγι προϊόντων από Τρίτεσ Χώρεσ/εξαγωγι προσ Τρίτεσ χώρεσ      (ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) 

 Τθ διάκεςθ ςτθν αγορά προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ                    (ΜΕΤΑΦΟΑ/ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΧΟΝΔΙΚΗ/ΛΙΑΝΙΚΗ) 
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4. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
  (ΔΕΝ ςυμπλθρώνεται από επιχειριςεισ που ζχουν ιδθ ςφμβαςθ πιςτοποίθςθσ με τθν QMSCERT)  

  Πρώτη φορά αιτοφμαι τθν ζνταξθ τθσ επιχείρθςισ μου για τθν πιςτοποίθςθ των προϊόντων τθσ 

  Ζχω εντάξει τθν επιχείρθςι μου παλαιότερα ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ άλλου φορζα, αλλά τθ 
ςτιγμι τθσ αίτθςθσ δεν είναι ενταγμζνθ ςε άλλον φορζα 

Επωνυμία φορζα: 

Ημερομθνία  ζνταξθσ: 

Ημερομθνία διακοπισ ςφμβαςθσ: 

Αιτία διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ: 
 

   Η επιχείρθςι μου είναι ενταγμένη ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ άλλου φορζα 

Επωνυμία φορζα: 

Ημερομθνία  ζνταξθσ: 

 

Αιτοφμαι τθν πιςτοποίθςθ των προϊόντων που παράγονται, παραςκευάηονται, ειςάγονται,  από τθν επιχείρθςι 
μου ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και με τισ τροποποιιςεισ αυτών. 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ-ΔΕΜΕΤΗ 
Με ατομικι μου ευκφνθ και ζχοντασ γνώςθ των ςυνεπειών του νόμου δθλώνω ότι: 
1) Τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ αίτθςθσ είναι αλθκι, 
2) Ζχω λάβει γνώςθ των απαιτιςεων και των κυρώςεων που προβλζπει θ κοινοτικι και θ εκνικι νομοκεςία, αλλά 
και των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ Πιςτοποίθςθσ του φορζα QMSCERT ςχετικά με τθν παραγωγι, παραςκευι, 
ειςαγωγι, πώλθςθ βιολογικών προϊόντων, 
3) Θα ςυμμορφώνομαι πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ αυτζσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ 
QMSCERT και εμοφ του ιδίου, 
4) Δζχομαι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των ανωτζρω, τθν επιβολι κυρωτικών μζτρων που προβλζπονται ςτθν 
εκνικι νομοκεςία, 
5) Δεςμεφομαι να προβαίνω άμεςα ςε ζγγραφθ ενθμζρωςθ των αγοραςτών των προϊόντων μου κακώσ και ςτισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ και να διαςφαλίηω τθν αφαίρεςθ των ςχετικών ενδείξεων και ςθμάτων που αναφζρονται 
ςτθ ςχετικι νομοκεςία από όλα τα προϊόντα ι τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα προϊόντων ςε περιπτώςεισ που 
διαπιςτωκοφν παρατυπίεσ ι και παραβάςεισ ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία, με ευκφνθ και δαπάνεσ μου. 
6) Θα διευκολφνω τθν επικεώρθςθ τθσ επιχείρθςισ μου από εντεταλμζνα όργανα τθσ QMSCERT για τον ζλεγχο και 
πιςτοποίθςθ των προϊόντων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο ςυμφωνθτικό,  
7) Θα παρζχω οποιαδιποτε πλθροφορία είναι απαραίτθτθ για τθν διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ των προϊόντων 
μου. 
 
Με τθν αίτθςθ κατακζτω ςτθν QMSCERT τα ακόλουκα ζγγραφα: 

5 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

 Διλωςθ-Ρεριγραφι Επιχείρθςθσ Φυτικισ Ραραγωγισ 

 Διλωςθ-Ρεριγραφι Επιχείρθςθσ Συλλογισ Αυτοφυών φυτών 

 Διλωςθ-Ρεριγραφι Επιχείρθςθσ Ζωικισ Ραραγωγισ 

 Διλωςθ-Ρεριγραφι Επιχείρθςθσ Ραραςκευισ/Ειςαγωγών 

 Διλωςθ-Ρεριγραφι Επιχείρθςθσ Μελιςςοκομίασ 

 
 

  Ημερομθνία                Ονοματεπώνυμο     Υπογραφι/Σφραγίδα 
Για οποιαδιποτε απορία ςχετικά τθν αίτθςθ επικοινωνιςτε με τθν QMSCERT 

 
ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ QMSCERT 

1.Ημερομθνία παραλαβισ αίτθςθσ: 

2. Υπεφκυνοσ παραλαβισ: 

3. Αρικμόσ Σελίδων: 

4. Αποδοχι αίτθςθσ: 
 Ναι  Πχι 

Ονοματεπώνυμο: 
 
Υπογραφι 


