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ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Στοιχεία Επιχείρησης  Έλεγχος 

 Όνομα:  Επώνυμο:  Συμπληρώνεται 
από την 

επιχείρηση 

Συμπληρώνεται από 
την 

Q-CERT 

Πατρώνυμο:  Κωδικός:  

Επωνυμία: (Αφορά νομικά πρόσωπα) 

2. Περιγραφή μονάδας (επιλέξτε το είδος και τον αριθμό των ζώων που θέλετε να εντάξετε στη βιολογική παραγωγή)  ΝΑΙ ΟΧΙ 

2.1  Είδος Θηλυκά Αρσενικά  Είδος Αριθμός πτηνών 

  

 Αίγες:     Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής:  

 Πρόβατα:     Κοτόπουλα αυγοπαραγωγής:  

 Βοοειδή:     Γαλοπούλες:  

 Χοίροι:    Άλλο:  

2.1.1 Καταγράψτε τους κωδικούς σήμανσης της μονάδας σας: 

  
Είδος ζώου:                        EL _____________ 

Είδος ζώου:                        EL _____________ 

Είδος ζώου:                        EL _____________ 

2.2 Υπάρχουν ζώα/πτηνά  που δεν θα εκτρέφονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007 για την παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων; (παράλληλη παραγωγή)  

 Ναι 
  

 Όχι 

2.2.1 Εάν ναι, γνωρίζετε τις απαιτήσεις του Κανονισμού 834/2007 και 889/2008 για την ταυτόχρονη παραγωγή βιολογικών και 
μη βιολογικών προϊόντων; (παράλληλη παραγωγή) 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

2.2.2 Αναφέρετε το είδος των ζώων που θα εκτρέφετε ως μη βιολογικό:  
 
 

 Μ/Ε   

2.2.3 Υπάρχουν διαφορετικοί χώροι για τη στέγαση των μη βιολογικών ζώων;  Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

2.2.4 Οι εγκαταστάσεις σας χρησιμοποιούνται και από άλλον κτηνοτρόφο κατά τη στιγμή της αίτησης σας;  (Συστέγαση) 
Προσοχή: Η συστέγαση με άλλον κτηνοτρόφο ο οποίος δεν εντάσσεται στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται. 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

2.3 Γνωρίζετε τους περιορισμούς για την εισαγωγή μη βιολογικών ζώων στη μονάδα σας;  Ναι 
  

 Όχι 
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3. Διατροφή  Μ/Ε  

3.1 Διαθέτετε αγροτεμάχια για την καλλιέργεια ζωοτροφών για τα ζώα της μονάδας σας;   Ναι 
  

 Όχι 

3.1.1 Έχετε ζητήσει την ένταξη των αγροτεμαχίων αυτών στη βιολογική γεωργία;  
Προσοχή: Εάν όχι τότε θα πρέπει να φροντίσετε, πρώτον να προμηθευτείτε βιολογικές ζωοτροφές και δεύτερον να αποδεικνύετε πως 

οι δικές σας ζωοτροφές δεν δίνονται στα ζώα που εντάσσετε για βιολογική εκτροφή.  

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.1.2 Τα αγροτεμάχια που καλλιεργείτε για ζωοτροφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για τη διατροφή των ζώων σας (σε 
συνδυασμό με τη βόσκηση); 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.2 Διαθέτουν τα ζώα της μονάδας σας, μόνιμη πρόσβαση σε βοσκοτόπους;  (η διατροφή των φυτοφάγων πρέπει να 
βασίζεται κυρίως σε βόσκηση). 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.2.1 Διαθέτετε χωράφια προς βόσκηση, τεχνητούς λειμώνες (πέραν των κοινοτικών βοσκοτόπων); Εάν ναι, τα αγροτεμάχια 
αυτά πρέπει να δηλωθούν με την αίτηση σας για ένταξη στο σύστημα βιολογικής γεωργίας.  

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

3.3.2 Αναφέρετε την περίοδο βόσκησης των ζώων σας:  Όλο το έτος 

 
 

   
 Ιανουάριο  Φεβρουάριο  Μάρτιο  Απρίλιο  Μάιο  Ιούνιο 

 Ιούλιο  Αύγουστο  Σεπτέμβριο  Οκτώβριο  Νοέμβριο  Δεκέμβριο 

3.3 Γνωρίζετε τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τις ποσότητες ζωοτροφών σε βιολογικό στάδιο και σε βιολογικό υπό 
μετατροπή στάδιο, που επιτρέπεται να δίνετε στα ζώα της μονάδας σας; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4. Στέγαση και υπαίθριοι χώροι   

4.1 Αναφέρτε τις σταυλικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιείτε για τα ζώα/πτηνά που εντάσσονται στη βιολογική 
κτηνοτροφία: 

  

 Χειμερινές σταυλικές εγκαταστάσεις  Έκταση (τ.μ.):  

 
   Θερινές σταυλικές εγκαταστάσεις Έκταση (τ.μ.): 

 Τίποτα από τα παραπάνω 

4.2 Οι στεγασμένοι χώροι διαθέτουν την απαιτούμενη έκταση για τη στέγαση των ζώων/πτηνών που εντάσσονται στη 
βιολογική κτηνοτροφία (τετραγωνικά μέτρα ανά ζώο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία);  
Οι χώροι που θα χρησιμοποιείτε για τα ζώα/πτηνά θα πρέπει να προσφέρουν ελευθερία κινήσεων. 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 
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4.3 Υπάρχει δάπεδο σε μορφή γρίλιας ή δικτυωτού στα κτήρια όπου στεγάζονται τα ζώα/πτηνά; 

Αν ναι, σε τι ποσοστό του συνολικού δαπέδου;  ___________% 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.3 Διαθέτετε υπαίθριους χώρους (περιγραγμένους ή μη, καλυμμένοι ή όχι) τα οποίους έχουν πρόσβαση τα ζώα/πτηνά τα 
μονάδας τα που εντάσσονται στη βιολογική κτηνοτροφία; (Δεν περιλαμβάνονται οι βοσκότοποι) 

Έκταση (τ.μ.): _____________ 

Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή λίμνη ή γούρνα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες 

 Ναι 

  
 Όχι 

 Μ/Ε 

4.4 Οι στεγασμένοι χώροι των ζώων/πτηνών διαθέτουν στρωμνή; 

Αν ναι τι χρησιμοποιείτε ως στρωμνή; ___________________ 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.5 Μόνο για πτηνά  M/E  M/E 

4.5.1 Γνωρίζετε τις απαιτήσεις που αφορούν την εκτροφή πτηνών όσον αφορά τους χώρους (ενδιαιτήματα) στέγασης των 
πτηνών; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.5.2 Διαθέτουν τα ενδιαιτήματα των πτηνών, τον απαιτούμενο αριθμό και μήκος για  κούρνιες ή/και φωλιές για τα πτηνά της 
μονάδας, βάσει του Κανονισμού; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.5.3 Διαθέτουν τα ενδιαιτήματα των πτηνών αρκετά ανοίγματα εισόδου/εξόδου (τουλάχιστον 4 μέερα συνολικά για κάθε 100 
τετραγωγικά μέτρα χώρου)   

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.5.4 Χρησιμοποιείται συμπληρωματικός φωτισμός, στην περίπτωση των ωοπαραγωγών ορνίθων, και αν ναι πόσες ώρες είναι 
ο συνολικός χρόνος (φυσικού και τεχνητού); _________  

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.5.5 Αν τα πουλερικά θα εκτρέφονται σε παρτίδες, έχετε προβλέψει να εκκενώνεται τα κτήρια με σκοπό τον καθαρισμό και 
την απολύμανση τους, μεταξύ των δυο παρτίδων; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

4.5.6 Γνωρίζετε πως πρέπει να τηρείτε τους υπαίθριους χώρους όπου βόσκουν τα πτηνά κενούς για κάποιο διάστημα, ώστε 
να αναπτύσσεται βλάστηση, εφόσον τα πτηνά εκτρέφονται σε παρτίδες και κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους 
χώρους (δεν κυκλοφορούν ελεύθερα όλη την ημέρα);  

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

5. Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρικές αγωγές   

5.1 Γνωρίζετε πως απαγορεύεται η προληπτική χρήση των χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων; 
Η πρόληψη βασίζεται σε επιλογή φυλών, στις κτηνοτροφικές πρακτικές, σε υψηλής ποιότητας ζωοτροφές, στη σωματική άσκηση, στην 
κατάλληλη πυκνότητα και σε επαρκείς και κατάλληλους χώρους σταυλισμού με τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής. 

 Ναι 
  

 Όχι 
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5.2 Γνωρίζεται πως απαγορεύεται η χρήση ουσιών που βοηθούν στην ανάπτυξη ή την παραγωγή όπως τα αντιβιοτικά, τα 
κοκκιδιοστατικά, οι ορμόνες και άλλα τεχνολογικά βοηθήματα; 

 Ναι 
  

 Όχι 

5.3 Συνεργάζεστε με κτηνίατρο ο οποίος παρακολουθεί τα ζώα/πτηνά της μονάδας σας;  Ναι 
  

 Όχι 

6. Κτηνοτροφικές πρακτικές   

6.1 Γνωρίζετε πως ενέργειες όπως η τοποθέτηση ελαστικών ιμάντων στις ουρές των προβάτων, η κοπή των δοντιών, του 
ράμφους ή των κεράτων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνήθης πρακτική; 

 Ναι 
  

 Όχι 

6.2 Γνωρίζετε πως η φόρτωση και η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής διέγερσης για τον εξαναγκασμό 
των ζώων. 

 Ναι 
  

 Όχι 

7. Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων   

7.1 Αναφέρετε που γίνεται η αποθήκευση της κοπριάς;  

   Κοπροσωρός  Ουροδεξαμενή 
 

 Άλλο:   

7.2 Αναφέρετε πως θα διαχειριστείτε τα κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριά/ούρα) που παράγονται από τη μονάδα σας; 

Η διασπορά της κόπρου πρέπει να γίνεται μόνο σε χωράφια που καλλιεργούνται ως βιολογικά. Αν η επιχείρηση δεν καλλιεργεί 

χωράφια ως βιολογικά τότε απαιτείται να υπογράψει συμφωνία με άλλο βιοκαλλιεργητή.  
   

 Διασπορά σε χωράφια της εκμετάλλευσης  Σε βοσκότοπο 

 Συμφωνία με άλλον παραγωγό  Κομποστοποίηση 

8 Αποθηκευτικοί χώροι   

8.1 Αναφέρετε τους χώρους που θα χρησιμοποιείτε στην εκμετάλλευση σας για αποθήκευση ζωοτροφών: 
 

 
   Υπόστεγο  Κλειστή αποθήκη 

 Σιλό χωρητικότητας: ______________ τόνων  Άλλο: 

8.2 Γνωρίζετε τα προϊόντα που επιτρέπει η νομοθεσία για τα βιολογικά να χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα και 
απολύμανση των αποθηκών;  

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

8.3 Αν κάποιος από τους χώρους που θα χρησιμοποιείτε δεν ανήκει σε εσάς, μπορείτε να εξασφαλίσετε πως ια 
αποθηκεύονται μόνο οι βιολογικές ζωοτροφές για τα ζώα που εντάσσετε στη βιολογική κτηνοτροφία; 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 

8.4 Εάν θα εκτρέφετε και μη βιολογικά ζώα, έχετε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης των ζωοτροφών που θα 
χρησιμοποιείτε; 
 

 Ναι 

   Όχι 

 Μ/Ε 
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9. Περιγραφή εξοπλισμού   

9.1 Διαθέτετε κάποιο από τον ακόλουθο εξοπλισμό;   Όχι   

  Παγολεκάνη  Αλμεκτήριο  

    Σπαστήρα ζωοτροφών  Χαρμανιέρα 

 Μηχανημάτων συγκομιδής κόπρου  Άλλο: 

10. Τήρηση αρχείων, υποβολή πληροφοριών   

10.1 Γνωρίζετε τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008 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 των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008;  

 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   
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12. Δήλωση συμμόρφωσης    

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

12.2 Οι πληροφορίες που αναφέρω με την παρούσα δήλωση είναι αληθείς 

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

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 ΕΠΕ 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. 

12.9 Πρόκειται να εξουσιοδοτήσω άλλο άτομο για να παραβρίσκεται στην επιθεώρηση, το οποίο θα έχει την ευθύνη να υποδείξει τα αγροτεμάχια, τις 
εγκαταστάσεις και τα αρχεία της επιχείρησης και να υπογράψει για λογαριασμό μου τα έντυπα που θα του υποδείξει ο επιθεωρητής. 
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………. Πατρώνυμο:………………………… 

 

13. Επιπλέον καταθέτω στην Q-CERT ΕΠΕ με την παρούσα δήλωση τα ακόλουθα: 

 Πρόγραμμα Εκτροφής    Εκτροφικό σχέδιο  Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 

 Τίτλους ιδιοκτησίας/ενοικιαστήρια   Έγγραφο εξουσιοδότησης εκπροσώπου  Συμφωνητικά με βιοκαλλιεργητές (διασπορά κόπρου) 

 Κατάλογο υπεργολάβων  Συμφωνητικά με υπεργολάβους  Άλλο: 

 
     

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Παρατηρήσεις επιθεωρητή 
1. Συμπληρώνεται εις διπλούν, και ένα αντίγραφο παραμένει στον επιθεωρούμενο, μαζί με αντίγραφο της Αναφοράς Επιθεώρησης και της Αναφοράς Μη 
Συμμόρφωσης-όπου απαιτείται 
2. Συμπληρώνεται από τον Επιθεωρητή της Q-CERT  κατά την αρχική επιθεώρηση, ή κατά τις επόμενες επιθεωρήσεις εφόσον υπάρχουν μεταβολές στην Δήλωση 
μεταγραφή 
Κωδικός επιχείρησης: 

Ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπογράφοντας το παρών, επιβεβαιώνω την ορθότητα των παραπάνω και δηλώνω πως αποδέχομαι το πρόγραμμα επιθεώρησης όπως αυτό μου έχει κοινοποιηθεί από 
το φορέα πιστοποίησης. Επιπλέον, αποδέχομαι τους επιθεωρητές του φορέα και επιβεβαιώνω πως αυτοί δεν έχουν σχέση με τη επιχείρηση μου τα 2 τελευταία έτη, 
εκτός επιθεωρήσεων. 

Ονοματεπώνυμο Επιθεωρητή:  Υπογραφή επιθεωρητή 

Ονοματεπώνυμο Επιχειρηματία:  Υπογραφή Επιχειρηματία 


