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ΔΗΛΩΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
 

0. Στοιχεία Επιχείρησης  Έλεγχος 

 Επώνυμο:  Όνομα:  
Συμπληρώνεται 

από την 
επιχείρηση 

Συμπληρώνεται 
από την 

Q-CERT 

Πατρώνυμο:  Κωδικός (Q-CERT)  

Επωνυμία:  (Αφορά νομικά πρόσωπα) 

1. Περιγραφή εκτροφής  ΝΑΙ ΟΧΙ 

1.1   Η επιχείρηση θα παράγει: 
   

 Προϊόντα βιολογικής γεωργίας    Προϊόντα βιολογικής γεωργίας και συμβατικά προϊόντα   

2. Ζωικό κεφάλαιο επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας    

2.1 Αναφέρετε τα είδη που παράγετε στην εκμετάλλευσής σας 

 

  

 Βιολογική παραγωγή σολομοειδών σε γλυκά ύδατα 

 Πέστροφα η κοινή (Salmo trutta)    Πέστροφα η ιριδίζουσα (Oncorhynchus mykiss 

 Σολομός (Salmo salar)      Λιμνοπέστροφα της Αμερικής (Salvelinus namaycush)     

 Σολομός του Δούναβη (Hucho hucho)  Αρκτοσαλβελίνος (Salvelinus alpinus)     

 Θύμαλλος (Thymallus thymallus)  Σαλβελίνος Βόρειας Αμερικής (Salvelinus fontinalis)     

Βιολογική παραγωγή σολομοειδών σε θαλάσσια ύδατα 

 Πέστροφα η κοινή (Salmo trutta)  Πέστροφα η ιριδίζουσα (Oncorhynchus mykiss)         

 Σολομός (Salmo salar)   

Βιολογική παραγωγή των ακολούθων ειδών 

 Γάδος (Gadus morhua}  Καλκάνι (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux])     

 Λαυρακι (Dicentrarchus labrax)  Στικτομυλοκόπι (Sciaenops ocellatus) 

 Τσιπούρα (Sparus aurata)  Φαγκρί (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus])  

 Μαγιάτικο (Argyrosomus regius)  Αγριοσάλπης (Siganus spp) 

Βιολογική παραγωγή σε μικρές τεχνητές λίμνες σε περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια και παράκτιες λιμνοθάλασσες 

 Λαυρακι (Dicentrarchus labrax)  Κεφάλος (Liza, Mugil)   

  Τσιπούρα (Sparus aurata)  Χέλι (Anguilla spp) 

 Μαγιάτικο (Argyrosomus regius)   
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 Βιολογική παραγωγή οξύρυγχου σε γλυκά ύδατα 

   

 Είδη της Οικογένειας Acipenseridae   

Βιολογική παραγωγή ιχθύων σε εσωτερικά ύδατα 

 Πέρκα  Είδη της Οικογένειας κυπρινιδών (Cyprinidae), 

 Λούτσος  Κορέγονος 

 Γατόψαρο  Οξύρρυγχος 

Βιολογική παραγωγή  

 Γαρίδες της οικογένειας Penaeidae     Ποταμογαρίδα Αμερικής (Macrobrachium sp.) 

Μαλάκια και εχινόδερμα:  

  (Διευκρινήστε) 

Τροπικά ψάρια γλυκών υδάτων  

 Γαλατόψαρο (Chanos chanos)    Γατόψαρο (Pangasius sp.) 

 Τιλάπια (Oreochromis sp.)    

Φύκια: 

 Καλλιέργεια φυκιών      Συλλογή φυκιών 

2.2 Οι χώροι που χρησιμοποιείτε για τις εγκαταστάσεις σας χρησιμοποιούνται και από άλλον παραγωγό;  Ναι 
  

 Όχι 

Αν ναι, αναφέρετε το είδος των ζώων υδατοκαλλιέργειας  
 

 Μ/Ε   

2.3  Αν η επιχείρηση σας παράγει και συμβατικά προϊόντα αναφέρατε τα είδη που εκτρέφονται συμβατικά: 
 
 
 

 Μ/Ε   

2.4 Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των μονάδων των βιολογικών και των μη βιολογικών ζώων;                Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

 Πως θα εξασφαλίσετε τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ των ζώων αυτών;   

   Ξεχωριστά συστήματα διανομής νερού  Χωρικός διαχωρισμός εγκαταστάσεων 

 Τήρηση ικανοποιητικών αποστάσεων  Άλλο: 
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 Σε περίπτωση ύπαρξης στην ευρύτερη περιοχή μη βιολογικών πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιεργειών 
τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις των πλωτών εγκαταστάσεων μεταξύ μονάδων βιολογικής και μη βιολογικής 
παραγωγής σε εφαρμογή της ΥΑ 95767/2010 (ΦΕΚ 1343/Β/31-8-2010); 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

2.5 Από πού προέχονται τα ζώα για την ανανέωση των εκτροφών; (περιγράψτε) 

   

2.6 Υπάρχει σύστημα σήμανσης - τήρησης της ιχνηλασιμότητας;  
Αν ναι περιγράψτε το: 
 
 
 

 Ναι 

  
 Όχι 

 Μ/Ε 

3. Χώροι – Εγκαταστάσεις - Δραστηριότητες Επιχείρησης    

3.1 Η επιχείρηση παράγει μόνη της τους γεννήτορες; 
Αν όχι ποιά είναι η προέλευση των γεννητόρων; 

 Ναι 
  

 Όχι 

3.2 Η εκτροφή των γεννητόρων μέχρι το στάδιο της ωοτοκίας γίνεται αποκλειστικά στην επιχείρηση;  Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.3 Η επιχείρηση ασκεί την εκκόλαψη των αυγών μόνη της;  Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

Αν Ναι, διασφαλίζει την μη ανάμειξη με αυγά άλλων μη βιολογικών εκτροφών;  Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.4 Η επιχείρηση διεκπεραιώνει μόνη της τη θανάτωση;  Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.5 Η επιχείρηση αναλαμβάνει μόνη της την τυποποίηση ή/και τον τεμαχισμός ή/και την επισήμανση ή/και τη 
συσκευασία; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 
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3.6 Ασκείται άλλη συναφής δραστηριότητα;     Ναι 
  

 Όχι 

3.7 Σε περίπτωση παραγωγής/συλλογής φυκιών, οι τοποθεσίες συλλογής/καλλιέργειας πληρούν τις απαιτήσεις της 
σχετικής νομοθεσίας; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

Να επισυναφθούν σχέδια/σκαριφήματα των εγκαταστάσεων που αναφέρατε ή άλλων χώρων που χρησιμοποιείτε (αποθήκες, χώροι τυποποίησης, 
συσκευαστήριο, κλπ) 

  

4. Διατροφή    

4.1 Αναφέρατε τα είδη ζωοτροφών και τις ποσότητες που χρησιμοποιείτε σε ένα έτος;  

  

Είδος ζώου: Είδος ζώου: 

Είδος ζωοτροφών Ποσότητα (τόνοι) Είδος ζωοτροφών Ποσότητα (τόνοι) 

    

    

    

    

4.2 Είναι διαθέσιμες οι απαιτούμενες ποσότητες ζωοτροφών για την τρέχουσα παραγωγική περίοδο;         Ναι 
  

 Όχι 

5. Κτηνιατρικές αγωγές    

5.1 Τι είδους κτηνιατρικές αγωγές εφαρμόζετε;  

 

  

 Φυτοθεραπευτικά εκχυλίσματα (φυτικά εκχυλίσματα, αποστάγματα κλπ)    Αντιπαρασιτικά 

 Ομοιοπαθητικά (φυτικές, ζωικές ή ανόργανες ουσίες)    Αντιβιοτικά 

 Κτηνιατρικά φάρμακα (συνθετικά αλλοπαθητικά)  Βιταμίνες 

 Κοκκιδιοστατικα   Ιχνοστοιχεία 

 Άλλο:  Ορμόνες 

6. Διαχείριση αποβλήτων    

6.1 Περιγράφεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Διαχείρισης η διαχείριση των αποβλήτων για τον περιορισμό των περιβαλοντικών 
επιπτώσεων της δραστηριότητας;  
 

 Ναι 
  

 Όχι 
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6.2 Περιγράψτε σύντομα την εφαρμοζόμενη διαχείριση: 
 
 
 
 

   

7. Μηχανολογικός εξοπλισμός    

7.1 Διασφαλίζεται από την επιχείριση η ορθή διαχείριση συσκευασία ή/και συντήρηση του προϊόντος;   Ναι 
  

 Όχι 

7.2 Περιγράψτε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και την υποδομή της εκμετάλλευσης: 
 
 
 
 
 

   

8. Αποθήκευση    

8.1 Υπάρχουν εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των εισροών (ιχθυοτροφές) αλλά και των παραγόμενων τελικών 
προϊόντων; 

 Ναι 
  

 Όχι 

8.2 Περιγράψτε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις: 
 
 
 
 

   

8.3 Διασφαλίζεται η χωριστή αποθήκευση βιολογικού από άλλο προϊόν;   Ναι 
  

 Όχι 

9. Παραγόμενα προϊόντα    

9.1 Αναφέρετε τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση:   

   

Είδος ζώου Προϊόν Παραγωγική περίοδος Ποσότητα (κιλά) 

Από: Έως: 
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10. Τήρηση αρχείων, υποβολή πληροφοριών   

10.1 Γνωρίζετε τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 σχετικά με την τήρηση αρχείων μετά την ένταξη σας στο 
σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης; 

 Ναι 
  

 Όχι 

10.2 Γνωρίζετε πως πρέπει να τηρείτε όλα τα πρακτικά μέτρα σε επίπεδο μονάδας, εγκαταστάσεων, δραστηριότητας 
ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848;  

 Ναι 
  

 Όχι 

10.3 Γνωρίζετε πως πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης των 
προϊόντων σας από μη επιτρεπόμενα προϊόντα, καθώς και τα μέτρα καθαρισμού σε αποθήκες και σε όλη την 
αλυσίδα παραγωγής;  

 Ναι 
  

 Όχι 

11. Παρατηρήσεις/σχόλια  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Δήλωση συμμόρφωσης  

12.1 Πέραν των όσων δηλώνω με την υποβολή της αίτησης μου προς την Q-CERT, επίσης δηλώνω- αποδέχομαι και τα ακόλουθα: Σχόλια 

12.2 Οι πληροφορίες που αναφέρω με την παρούσα δήλωση είναι αληθείς.  

12.3 Παρέλαβα τον Κανονισμό Πιστοποίησης και τον τιμοκατάλογο της Q-CERT.  

12.4 Θα ενημερώνω άμεσα την Q-CERT για κάθε αλλαγή των μέτρων/περιγραφής.  

12.5 Σε περίπτωση όπου οι υπεργολάβοι μου ελέγχονται από άλλον οργανισμό και όχι από την Q-CERT, οι Οργανισμοί μπορούν να ανταλλάσουν 
πληροφορίες μεταξύ τους όσον αφορά το αντικείμενο του ελέγχου. 

 

12.6 Σε περίπτωση όπου αιτηθώ την αλλαγή Οργανισμού πιστοποίησης, η Q-CERT  θα μεταβιβάσει αντίγραφο του φακέλου μου όπως ορίζει η νομοθεσία, 
στον επόμενο Οργανισμό πιστοποίησης. 

 

12.7 Σε περίπτωση όπου αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου (καταγγείλω τη σύμβαση μου με την Q-CERT), η Q-CERT θα ενημερώσει άμεσα τη σχετική 
αρμόδια αρχή, ωστόσο θα διατηρήσει για τουλάχιστον 5 έτη τον φάκελο μου. 

 

12.8 Θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια αρχή ή/και την Q-CERT για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των προϊόντων 
που λαμβάνω από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους. 
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13.  Επιπλέον καταθέτω στην Q-CERT  με την παρούσα δήλωση τα ακόλουθα: 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα*  Κωδικός Αριθμός Οικίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας  Σχεδιαγράμματα ή σκαριφήματα εγκαταστάσεων* 

 Σχέδιο Βιώσιμης Διαχείρισης *    Περιβαλλοντική εκτίμηση (όπου απαιτείται)*      Κατάλογος Υπεργολάβων    

 Σύστημα ιχνηλασιμότητας*  Έγγραφο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου  Άλλο: 

* Τα έγγραφα/έντυπα που σημειώνονται με αστερίσκο μπορούν να ελεγχθούν από τον ελεγκτή κατά τον πρώτο έλεγχο 

 

      

 Ονοματεπώνυμο  Υπογραφή  Ημερομηνία 

      

Το παρών έντυπο περιέχει πληροφορίες για την περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητάς της.  
Επιπλέον περιλαμβάνει στοιχεία για τα πρακτικά μέτρα που θα λάβει η επιχείρηση σε όλη τη διαδικασία παραγωγής (σε επίπεδο μονάδας, εγκαταστάσεων, δραστηριότητας) ώστε να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας, όπως επίσης και για τα μέτρα προφύλαξης και καθαρισμού που πρέπει να ληφθούν ώστε να περιορισθεί ο 
κίνδυνος μόλυνσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες. 
Τα στοιχεία αυτά καθώς και όσα άλλα, σχετικά με τα παραπάνω, συντάσσει και διατηρεί η επιχείρηση επιβεβαιώνονται με τον αρχικό έλεγχο ή σε οποιαδήποτε μεταβολή τους κατά τον 
ετήσιο έλεγχο από την Q-CERT .  
Το παρών έντυπο υποβάλλεται εκ νέου: 
1) Σε περίπτωση μεταβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,  
2) Σε περίπτωση μεταβολής των πρακτικών μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο μονάδας, εγκαταστάσεων, δραστηριότητας για την τήρηση του Κανονισμού 
3) Σε περίπτωση μεταβολής των μέτρων προφύλαξης για τον περιορισμό κινδύνου επιμόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα, ή των μέτρων καθαρισμού. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Q-CERT 

Ο ΟΕ&Π Βιολογικών Προϊόντων Q-CERT: 

 
Δεν εντόπισε πιθανές ελλείψεις ή/και πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης  της επιχείρησης στο σύστημα ελέγχου, να 
εκδοθεί το έγγραφο F-3043  Έκθεση επαλήθευσης . 

 
Εντόπισε πιθανές ελλείψεις ή/και πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, οι οποίες αφορούν στα σημεία: 
Να δηλωθούν τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, τα οποία θα ληφθούν μέσω του εγγράφου F-3043  Έκθεση επαλήθευσης. 

 Υπεύθυνος παραλαβής και ελέγχου: Υπογραφή:  

  
  


