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ΔΗΛΩΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΡΟΦΗ 

1.1.1  Η επιχείρθςθ κα παράγει:     Προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ      Προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ και ςυμβατικά προϊόντα   

1.2 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.2.1 Αναφζρετε τον αρικμό των παραγωγικϊν ηϊων τθσ εκμετάλλευςισ ςασ 

Είδοσ ηϊου Αρικμόσ ηϊων Είδοσ ηϊου Αρικμόσ ηϊων Είδοσ ηϊου Αρικμόσ ηϊων Είδοσ ηϊου Αρικμόσ ηϊων 

Αρςενικά Θθλυκά Αρςενικά Θθλυκά Αρςενικά Θθλυκά Αρςενικά Θθλυκά 

Αίγεσ   Αγελάδεσ 
γαλακτοπαραγωγισ 

  Θθλάηουςεσ 
αγελάδεσ 

  Άλλο:  
(περιγράψτε) 

  

Πρόβατα   Αγελάδεσ 
κρεοπαραγωγισ 

  Χοίροι   

Κοτόπουλο 
Ωοπαραγωγισ 

 Κοτόπουλα 
Κρεοπαραγωγισ 

  

1.2.2 Οι χϊροι που χρθςιμοποιείτε για τθ ςτζγαςθ των ηϊων ςασ χρθςιμοποιοφνται και από άλλον κτθνοτρόφο;               Ναι                     Όχι 

Αν ναι, αναφζρετε το είδοσ των ηϊων  
Αναφζρετε τα εξισ ςτοιχεία του άλλου κτθνοτρόφου: Όνομα:                                             Επίκετο:                                                                         Πατρϊνυμο:                      

1.2.3 Αν θ επιχείρθςθ ςασ παράγει και ςυμβατικά κτθνοτροφικά προϊόντα αναφζρατε: 

Είδοσ ηϊου που εκτρζφεται ςυμβατικά:    Αίγεσ      Πρόβατα    Αγελάδεσ γαλακτοπαραγωγισ    Αγελάδεσ κρεοπαραγωγισ    Κοτόπουλα κρεοπαραγωγισ    Κοτοπουλα 
ωοπαραγωγισ 
 Άλλο:   

1.2.4 Υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ των μονάδων των βιολογικϊν και των ςυμβατικϊν ηϊων;                Ναι                     Όχι 

Πωσ κα εξαςφαλίςετε τον πλιρθ διαχωριςμό μεταξφ των ηϊων αυτϊν;   Διαφορετικοί χϊροι ςτζγαςθσ  και προαφλιοι χϊροι       Διαφορετικοί βοςκότοποι   
 Άλλο 
 

1.2.5 Από ποφ προζχονται τα ηϊα για τθν ανανζωςθ του κοπαδιοφ/ςμινουσ;   Από το ίδιο το κοπάδι    Από άλλο κοπάδι βιολογικϊν ηϊων    Από άλλο κοπάδι ςυμβατικϊν ηϊων   

1.2.6 Υπάρχει ςιμανςθ των ηϊων;        Ναι         Όχι Αν ναι με ποιο τρόπο γίνεται;      ενϊτια        θλεκτρονικι (βϊλοι)       άλλο: 

1.3 ΧΩΡΟΙ ΣΑΤΛΙΜΟΤ – ΠΡΟΑΤΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

1.3.1 Αναφζρετε τουσ χϊρουσ ςταυλιςμοφ: 

`Είδοσ ηϊου: Εμβαδόν ςτάβλου (τ.μ.) Προαφλιοσ χϊροσ (τ.μ.) 
Χρθςιμοποιείται 

Περιοχι 
από μζχρι 

  
 

    

Όνομα:  Επϊνυμο:  
Επωνυμία: 

(για νομικά πρόςωπα) 
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1.3.2 Ποια προϊόντα χρθςιμοποιείτε για τον κακαριςμό των χϊρων ςταυλιςμοφ:   Σαποφνι    Άςβεςτο   Χλωρίνθ   Καυςτικι ςόδα   Καυςτικι ποτάςα   Καυςτικι άςβεςτο   
 Άλλο: 

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

1.4 ΒΟΚΟΣΟΠΟΙ-ΑΓΡΟΣΕΜΑΧΙΑ 

1.4.1 Αναφζρατε τουσ χϊρουσ βόςκθςθσ των ηϊων:   Φυςικοί βοςκότοποι     Καλλιεργοφμενα αγροτεμάχια     Άλλο:  

1.4.2 Είναι οι χϊροι αυτοί ενταγμζνοι ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ;                      Ναι                         Όχι                              (Απαίτθςθ του Κανονιςμοφ 889/2008)     

1.4.3 Υπάρχει κίνδυνοσ επιμόλυνςθσ κατά τθ βόςκθςθ των ηϊων:    Ναι                     Όχι                 

Αν, ναι από ποφ:   Γειτονικζσ καλλιζργειεσ (ςυμβατικζσ)      Αυτοκινθτόδρομοι      Βιομθχανικά λφματα       Σκουπίδια        Άλλο: 
 

1.4.4 Τθροφνται τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ;     Ναι                     Όχι        Μθ εφαρμόςιμο 

1.4.5 Καλλιεργείτε εκτάςεισ για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν;      Ναι                     Όχι 

1.4.6 Αν ναι, είναι ενταγμζνεσ οι εκτάςεισ ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ για βιολογικζσ ηωοτροφζσ;      Ναι                     Όχι                  Όχι όλεσ   
 

1.5 ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

1.5.1 Αναφζρατε τα είδθ ηωοτροφϊν και τισ ποςότθτεσ που χρθςιμοποιείτε ςε ζνα ζτοσ; 1.5.2 Περίοδοι βόςκθςθσ (ςθμειϊςτε τθν περίοδο βόςκθςθσ των ηϊων) 

Είδοσ ηϊου: Είδοσ ηϊου:  Είδοσ ηϊου Από Ζωσ Τοποκεςία 

Είδοσ ηωοτροφϊν Ποςότθτα 
(τόνοι) 

Είδοσ ηωοτροφϊν Ποςότθτα 
(τόνοι) 

    

        

        

    Βάςει του Κανονιςμοφ 889/2008 οι βοςκότοποι μποροφν να χαρακτθριςκοφν ωσ 
βιολογικοί μετά από περίοδο 6 μθνών εφόςον δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε αυτοφσ 
προϊόντα πζραν αυτών που αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΙΙ του Κανονιςμοφ, 

    

1.5.3 Ζχετε προμθκευτεί τισ απαιτοφμενεσ ηωοτροφζσ για τθν τρζχουςα παραγωγικι περίοδο (βιολογικοφ, μεταβατικοφ ςταδίου;)        Ναι         Όχι 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 889/2008 μζχρι το 30% του ςιτθρεςίου μπορεί να αποτελείται από ηωοτροφζσ μεταβατικοφ ςταδίου, ενώ μπορεί να φτάςει το 100% εάν οι ηωοτροφζσ αυτζσ 
παράγονται από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ. Στουσ χοίρουσ μποροφν να δοκοφν ζωσ 5% ςυμβατικισ προζλευςθσ ηωοτροφζσ ετθςίωσ ενώ το μζγιςτο ποςοςτό ςυμβατικών ηωοτροφών θμερθςίωσ  
δεν πρζπει να ξεπερνά το 25%, εφόςον ο παραγωγόσ αδυνατεί  να προμθκευτεί βιολογικισ προζλευςθσ ηωοτροφζσ. Όλα τα ποςοςτά που αναφζρονται εδώ  υπολογίηονται ωσ ποςοςτά επί 
τθσ ξθράσ ουςίασ. 
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1.6  ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΑΓΩΓΕ 

1.6.1  Πωσ αντιμετωπίηονται οι αςκζνειεσ των ηϊων;  
 Φυτοκεραπευτικά εκχυλίςματα (φυτικά εκχυλίςματα, αποςτάγματα κλπ)   Ομοιοπακθτικά (φυτικζσ, ηωικζσ ι ανόργανεσ ουςίεσ)   Ιχνοςτοιχεία   Κτθνιατρικά φάρμακα (ςυνκετικά 
αλλοπακθτικά    Αντιβιοτικά   Κοκκιδιοςτατικα   Ορμόνεσ   Βιταμίνεσ   Αντιπαραςιτικά χάπια   Άλλο: 
 
 
 

 
1.7 ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

1.7.1 Πωσ γίνεται θ ςυγκζντρωςθ τθσ κόπρου;  Κοπροδεξαμενι   Ουροδεξαμενι   Κοπροςωρόσ   Άλλο:  
 

1.7.2 Που γίνεται θ διαςπορά τθσ κόπρου;  Σε αγροτεμάχια τθσ επιχείρθςθσ   Στο βοςκότοπο   Γίνεται κομποςτοποίθςθ    Συμφωνία με άλλον παραγωγό (αναφζρατε όνομα και 
επϊνυμο):                                                                                                               Άλλο: 
 
 
 
Βάςει του Κανονιςμοφ 889/2008 απαγορεύεται θ βιολογικι εκτροφι κατά τθν οποία ο κτθνοτρόφοσ δεν ζχει ιδιόκτθτα/ενοικιαηόμενα αγροτεμάχια ι δεν ζχει ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ με 
άλλθ μονάδα βιολογικισ παραγωγισ για τθ διαςπορά τθσ κόπρου. 

 
1.8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

1.8.1 Αναφζρετε το μθχανολογικό εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείτε ςτθν  κτθνοτροφικι μονάδα που εντάςςετε ςτθ βιολογικι γεωργία: 

 Μθχάνθμα ςυγκομιδισ κόπρου   Αμελκτικι μθχανι   Σπαςτιρασ ηωοτροφϊν   Παγολεκάνθ (χωρθτικότθτα):                            Δοχεία /περιζκτεσ γάλακτοσ (χωρθτικότθτα):  
 Άλλο (αναφζρετε): 

 
1.8.2 Παραςκευάηει ςφνκετεσ ηωοτροφζσ θ επιχείρθςθ (μίγματα ηωοτροφϊν –φυράματα);               Ναι         Όχι 

1.8.3 Χρθςιμοποιείται εξοπλιςμόσ για ςυμβατικά ηϊα;       Ναι         Όχι          1.8.4 Αν ναι, ποιοσ:  

 
1.9 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

1.9.1 Που γίνεται θ αποκικευςθ των ηωοτροφϊν:  Σταφλο   Υπόςτεγο   Αποκικθ   Σιλό   Άλλο:…………………………………………………………………………………………… 

1.9.2 Μπορείτε να εξαςφαλίςετε χωριςτι αποκικευςθ βιολογικοφ και μεταβατικοφ ςταδίου ηωοτροφζσ:                Ναι         Όχι           

1.9.3 Αν ναι, πωσ: 
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1.10 ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

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

Είδοσ ηϊου: Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

Είδοσ ηϊου: Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

Είδοσ ηϊου: Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

Είδοσ ηϊου: Προϊόν:  Από: Ζωσ:  

ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 
1.11 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΣΗΝΩΝ 

1.11.1 Αρικμόσ πτθνϊν ςτθ μονάδα:  

1.11.2 Από ποφ προμθκεφεςτε τα πτθνά τθσ μονάδασ ςασ;   Από ςυμβατικζσ μονάδεσ   Από μονάδεσ βιολογικισ εκτροφισ   Άλλο: 

1.11.3 Ηλικία ειςαγωγισ των πτθνϊν ςτθ μονάδα:   μικρότερθ των 3 θμερϊν          μικρότερθ των 18 εβδομάδων        άλλο: 

1.12 ΧΩΡΟΙ ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ 

1.12.1 Αναφζρετε τα χαρακτθριςτικά του ορνικϊνα:  Εμβαδόν (τ.μ.): Αρικμόσ ηϊων/φωλιά: Κοφρνιεσ (εκ.)/ ηϊο: 

1.12.2 Δάπεδο:  Συνεχζσ    Δικτυωτό ι Γρίλιεσ   Μζροσ του δαπζδου είναι ςυνεχζσ:       

1.12.3 Ζχουν τα πουλερικά ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε υπαίκριο χϊρο;   Ναι          Όχι Εμβαδόν υπαίκριου χϊρου (τ.μ.): 

1.13 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

1.13.1 Ποια είναι τα προϊόντα που παράγει θ επιχείρθςθ;        Αυγά       Κρζασ   

1.13.2 Στθν περίπτωςθ που εκτρζφετε κοτόπουλα κρεοπαραγωγισ που γίνεται θ ςφαγι (αναφζρατε επωνυμία του ςφαγείου);  

1.13.3 Το ςφαγείο που ςυνεργάηεςτε είναι ενταγμζνο ςτο ςφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ;      Ναι          Όχι 

 
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: 
  Άδεια λειτουργίασ   Πρόγραμμα εκτροφισ   Τοπογραφικοφσ χάρτεσ βοςκοτόπων*  Νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τουσ χϊρουσ βόςκθςθσ*  Σχεδιαγράμματα ι 
ςκαριφιματα εγκαταςτάςεων*  Εκτροφικό Σχζδιο*   Ζγγραφο εξουςιοδότθςθσ αντιπροςϊπου  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


