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ΔΗΛΩΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΑ 

 
1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΡΟΦΗ 

1.1.1  Η επιχείρθςθ κα παράγει:     Προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ   

 
1.2 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.2.1 Αναφζρετε τον αρικμό των κυψελϊν τθσ εκμετάλλευςισ ςασ: 

1.2.2 Από ποφ προζχονται οι κυψζλεσ για τθν ανανζωςθ του ςμινουσ;   Από τθ διαίρεςθ των παλιϊν κυψελϊν    Από άλλθ μονάδα βιολογικϊν ςμθνϊν  Άλλο:  
 

 Αν θ επιχείρθςθ ςασ παράγει και ςυμβατικά κτθνοτροφικά προϊόντα απαντιςτε ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. ΠΡΟΟΧΗ: ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 889/2008 επιτρζπεται θ διατιρθςθ μθ 
βιολογικών ςμθνών μόνο για εργαςίεσ επικονίαςθσ. Σα εν λόγο μελίςςια πρζπει να εκτρζφονται όπωσ και τα βιολογικά εκτόσ από τθν απαίτθςθ για τισ περιοχζσ βόςκθςθσ. 

1.2.3 Υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ των μονάδων των βιολογικϊν και των ςυμβατικϊν ςμθνϊν;                Ναι                     Όχι 

1.2.4 Πωσ κα εξαςφαλίςετε τον πλιρθ διαχωριςμό μεταξφ των ςμθνϊν αυτϊν;  

 

1.3 ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1.3.1 Θζςθ μονάδασ  τθ 
ςτιγμι τθσ ζνταξθσ 

Διμοσ: Δ.Δ.: Τοποκεςία: Αρικμόσ κυψελϊν: 

Διμοσ: Δ.Δ.: Τοποκεςία: Αρικμόσ κυψελϊν: 

1.3.2 Υπάρχει κωδικόσ μονάδοσ;     Όχι       Ναι :   

1.3.3 Υπάρχουν άλλεσ εγκαταςτάςεισ τισ οποίεσ χρθςιμοποιείτε (π.χ. αποκικθ, χϊροσ ςυςκευαςίασ);       Όχι             Ναι :                

Να επιςυναφκοφν ςχζδια/ςκαριφιματα των εγκαταςτάςεων που αναφζρατε ι άλλων χώρων που χρθςιμοποιείτε (αποκικεσ, χώροσ ςυςκευαςίασ, κλπ) 
 

1.4 ΘΕΗ ΜΕΛΙΟΚΟΜΕΙΩΝ  

1.4.1 Αναφζρετε τισ τοποκεςίεσ τισ οποίεσ χρθςιμοποιείτε κατά τθ διάρκεια του ζτουσ για τθν τοποκζτθςθ των μελιςςιϊν: 

Νομόσ Διμοσ Δ. Δ. Τοποκεςία Είδοσ βλάςτθςθσ Περίοδοσ παραμονισ 

      

      

      

      

1.4.2 Υπάρχουν πθγζσ μόλυνςθσ όπωσ αςτικά κζντρα, αυτοκινθτόδρομοι, βιομθχανικζσ περιοχζσ, χϊροι απόρριψθσ απορριμμάτων κλπ ςε κοντινι απόςταςθ από τισ περιοχζσ που 
αναφζρατε; 
         Δεν γνωρίηω     Όχι        Ναι (παρακαλϊ περιγράψτε): 
 
   

Όνομα:  Επϊνυμο:  Επωνυμία: 
(για νομικά πρόςωπα) 
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1.4.3 Υπάρχουν ςυμβατικζσ καλλιζργειεσ ςε απόςταςθ μικρότερθ των 3 χιλιομζτρων από τισ τοποκεςίεσ που αναφζρατε;  
         Δεν γνωρίηω    Όχι        Ναι (παρακαλϊ περιγράψτε): 
 
 

φμφωνα με τον Κανονιςμό 889/2008 
 
θ κζςθ των μελιςςοκομείων πρζπει να εξαςφαλίηει ςε ακτίνα 3 χιλιομζτρων πθγζσ νζκταροσ και γφρθσ από βιολογικζσ καλλιζργειεσ και αυτοφυι 

βλάςτθςθ. Η γεωργικι εκμετάλλευςθ οφείλει να παρζχει επαρκείσ πλθροφορίεσ (ζγγραφα και αποδεικτικά ςτοιχεία) μαηί με τισ κατάλλθλεσ αναλφςεισ εάν είναι απαραίτθτο, ώςτε να 
αποδειχκεί πωσ οι τοποκεςίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ τα μελίςςια πλθροφν τουσ όρουσ του Κανονιςμοφ. 

 
 

1.5 ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

1.5.1 Πωσ καλφπτετε τισ ανάγκεσ διατροφισ των μελιςςϊν κατά τθ χειμερινι περίοδο; 
  

1.5.2 Τι ποςότθτεσ χρθςιμοποιείτε για τισ ανάγκεσ αυτζσ; 

1.5.3 Ποια περίοδο του ζτουσ χρειάηεται θ τεχνθτι διατροφι για τα μελίςςια ςασ (εάν εφαρμόηεται); 
 

 
1.6  ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΑΓΩΓΕ 

1.6.1  Ποια είναι τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηεται από άποψθ αςκενειϊν; 
 
 
 

1.6.2 Πωσ αντιμετωπίηατε τα προβλιματα αυτά μζχρι ςιμερα;  
 
 
 

1.6.3 Με ποιον τρόπο κα αντιμετωπίηετε τα παραπάνω προβλιματα από τθν ζνταξι ςασ και μετά; 
 
 
 

1.6.4 Τθρείτε αρχείο των κεραπευτικϊν αγωγϊν που εφαρμόηετε;   Ναι       Όχι 

 
 
1.7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

1.7.1 Αναφζρετε το μθχανολογικό εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείτε για τισ κυψζλεσ που εντάςςετε ςτθ βιολογικι γεωργία: 

 
 

1.7.2 Χρθςιμοποιείται εξοπλιςμόσ για και για κυψζλεσ που εκτρζφονται 
ςυμβατικά;       Ναι         Όχι          

1.8.3 Αν ναι, ποιοσ:  
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1.8 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

1.8.1 Που γίνεται θ αποκικευςθ των προϊόντων: 
 
 

1.8.2 Που γίνεται θ τυποποίθςθ των προϊόντων;          
 
  

 
 
1.10 ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

1.10.1 Αναφζρετε τα προϊόντα που παράγει θ επιχείρθςθ:   Παραγωγικι περίοδοσ Ποςότθτα (λίτρα ι κιλά) 

Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

Προϊόν:  Από: Ζωσ:  
 

 
 
 
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.    
 
Με τη Δήλωςη αυτή υποβάλλω ςτην Q-CERT και τα ακόλουθα: 
 Τοπογραφικοφσ χάρτεσ για τουσ χϊρουσ βόςκθςθσ*  Σχεδιαγράμματα ι ςκαριφιματα εγκαταςτάςεων*  Εκτροφικό Σχζδιο*   Ζγγραφο εξουςιοδότθςθσ 
αντιπροςϊπου  Αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ τοποκεςίεσ των μελιςςιϊν*,   Άλλο ζγγραφο:                  
 
Εάν κα ανατεκοφν ςχετικζσ με τα παραπάνω εργαςίεσ ςε τρίτουσ (υπεργολάβουσ) τότε πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Q-CERT και τα εξισ: 
 Κατάλογοσ Υπεργολάβων    Σφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ*  
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  Τπογραφή  

 
 
* Τα ζγγραφα/ζντυπα που ςθμειϊνονται με αςτερίςκο μποροφν να δοκοφν ςτον επικεωρθτι κατά τθν αρχικι επικεϊρθςθ


