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ΔΗΛΩΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

 
1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

1.1.1  Η επιχείρηση θα παράγει:     Προϊόντα βιολογικής γεωργίας   

 
1.2 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.2.1 Αναφέρετε τον αριθμό των κυψελών της εκμετάλλευσής σας: 

1.2.2 Από πού προέχονται οι κυψέλες για την ανανέωση του σμήνους;   Από τη διαίρεση των παλιών κυψελών    Από άλλη μονάδα βιολογικών σμηνών  Άλλο:  
 

 Αν η επιχείρηση σας παράγει και συμβατικά κτηνοτροφικά προϊόντα απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τον Κανονισμό 889/2008 επιτρέπεται η διατήρηση μη 
βιολογικών σμηνών μόνο για εργασίες επικονίασης. Τα εν λόγο μελίσσια πρέπει να εκτρέφονται όπως και τα βιολογικά εκτός από την απαίτηση για τις περιοχές βόσκησης. 

1.2.3 Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των μονάδων των βιολογικών και των συμβατικών σμηνών;                Ναι                     Όχι 

1.2.4 Πως θα εξασφαλίσετε τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ των σμηνών αυτών;  

 

1.3 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1.3.1 Θέση μονάδας  τη 
στιγμή της ένταξης 

Δήμος: Δ.Δ.: Τοποθεσία: Αριθμός κυψελών: 

Δήμος: Δ.Δ.: Τοποθεσία: Αριθμός κυψελών: 

1.3.2 Υπάρχει κωδικός μονάδος;     Όχι       Ναι :   

1.3.3 Υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες χρησιμοποιείτε (π.χ. αποθήκη, χώρος συσκευασίας);       Όχι             Ναι :                

Να επισυναφθούν σχέδια/σκαριφήματα των εγκαταστάσεων που αναφέρατε ή άλλων χώρων που χρησιμοποιείτε (αποθήκες, χώρος συσκευασίας, κλπ) 
 

1.4 ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

1.4.1 Αναφέρετε τις τοποθεσίες τις οποίες χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του έτους για την τοποθέτηση των μελισσιών: 

Νομός Δήμος Δ. Δ. Τοποθεσία Είδος βλάστησης Περίοδος παραμονής 

      

      

      

      

1.4.2 Υπάρχουν πηγές μόλυνσης όπως αστικά κέντρα, αυτοκινητόδρομοι, βιομηχανικές περιοχές, χώροι απόρριψης απορριμμάτων κλπ σε κοντινή απόσταση από τις περιοχές που 
αναφέρατε; 
         Δεν γνωρίζω     Όχι        Ναι (παρακαλώ περιγράψτε): 
 
   

Όνομα:  Επώνυμο:  Επωνυμία: 
(για νομικά πρόσωπα) 
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1.4.3 Υπάρχουν συμβατικές καλλιέργειες σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από τις τοποθεσίες που αναφέρατε;  
         Δεν γνωρίζω    Όχι        Ναι (παρακαλώ περιγράψτε): 
 
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 889/2008 
 
η θέση των μελισσοκομείων πρέπει να εξασφαλίζει σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων πηγές νέκταρος και γύρης από βιολογικές καλλιέργειες και αυτοφυή 

βλάστηση. Η γεωργική εκμετάλλευση οφείλει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες (έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία) μαζί με τις κατάλληλες αναλύσεις εάν είναι απαραίτητο, ώστε να 
αποδειχθεί πως οι τοποθεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια πληρούν τους όρους του Κανονισμού. 

 
 

1.5 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

1.5.1 Πως καλύπτετε τις ανάγκες διατροφής των μελισσών κατά τη χειμερινή περίοδο; 
  

1.5.2 Τι ποσότητες χρησιμοποιείτε για τις ανάγκες αυτές; 

1.5.3 Ποια περίοδο του έτους χρειάζεται η τεχνητή διατροφή για τα μελίσσια σας (εάν εφαρμόζεται); 
 

 
1.6  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 

1.6.1  Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζεται από άποψη ασθενειών; 
 
 
 

1.6.2 Πως αντιμετωπίζατε τα προβλήματα αυτά μέχρι σήμερα;  
 
 
 

1.6.3 Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίζετε τα παραπάνω προβλήματα από την ένταξή σας και μετά; 
 
 
 

1.6.4 Τηρείτε αρχείο των θεραπευτικών αγωγών που εφαρμόζετε;   Ναι       Όχι 

 
 
1.7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.7.1 Αναφέρετε το μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για τις κυψέλες που εντάσσετε στη βιολογική γεωργία: 

 
 

1.7.2 Χρησιμοποιείται εξοπλισμός για και για κυψέλες που εκτρέφονται 
συμβατικά;       Ναι         Όχι          

1.8.3 Αν ναι, ποιος:  
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1.8 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

1.8.1 Που γίνεται η αποθήκευση των προϊόντων: 
 
 

1.8.2 Που γίνεται η τυποποίηση των προϊόντων;          
 
  

 
 
1.10 ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ– ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.10.1 Αναφέρετε τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση:   Παραγωγική περίοδος Αιτούμαι πιστοποίηση Ποσότητα (λίτρα ή κιλά) 

Προϊόν:  Από: Έως:  Ναι            Όχι  

Προϊόν:  Από: Έως:  Ναι            Όχι  

Προϊόν:  Από: Έως:  Ναι            Όχι  

Προϊόν:  Από: Έως:  Ναι            Όχι  
 

 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα πως:  1) Όλες οι πληροφορίες που αναφέρω παραπάνω είναι αληθής 
   2) Παρέλαβα τον Κανονισμό Πιστοποίησης και τον τιμοκατάλογο της Q-CERT 
   3) Θα ενημερώνω εντός 10 εργάσιμων ημερών την Q-CERT για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραπάνω περιγραφή και τα μέτρα.    
 
Με τη Δήλωση αυτή υποβάλλω στην Q-CERT και τα ακόλουθα: 
 Τοπογραφικούς χάρτες για τους χώρους βόσκησης*  Σχεδιαγράμματα ή σκαριφήματα εγκαταστάσεων*  Εκτροφικό Σχέδιο*   Έγγραφο εξουσιοδότησης 
αντιπροσώπου  Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις τοποθεσίες των μελισσιών*,   Άλλο έγγραφο:                  
 
Εάν θα ανατεθούν σχετικές με τα παραπάνω εργασίες σε τρίτους (υπεργολάβους) τότε πρέπει να υποβληθούν στην Q-CERT και τα εξής: 
 Κατάλογος Υπεργολάβων    Σύστημα ιχνηλασιμότητας*  
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  Υπογραφή  

 
 
* Τα έγγραφα/έντυπα που σημειώνονται με αστερίσκο μπορούν να δοθούν στον επιθεωρητή κατά την αρχική επιθεώρηση
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F-2054 REVISIONS 

Revision 
No: 

Revision Date Nature of Change Review and 
Approval 

0 18/02/2008 Αρχική έκδοση LDK/FV 

1 25/8/2008 Προστίθεται η Άδεια Λειτουργίας στα έντυπα που κατατίθενται από την επιχείρηση για την 
ανασκόπηση και έγκριση της αίτησης  

LDK/FV 

2 09/01/2009 Προσαρμογή στους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 
Προστίθεται διευκρίνιση στο σημείο 1.2.2 για τη διατήρηση μη βιολογικών σμηνών. 
Διαγράφεται το σημείο 1.7 Παραγόμενα προϊόντα και προσαρμόζεται η αρίθμηση 

LDK/FV 

3 18/05/2009 Διαγράφονται 3 από τις δεσμεύσεις στο σημείο «Δηλώνω υπεύθυνα…» (αριθμ. 3,4, και 5) LDK/FV 

4 01/09/2009 Αλλαγή του σήματος στην κεφαλίδα LDK/FV 

5 16/03/2011 Αλλαγή σήματος στην κεφαλίδα 
Διόρθωση του QMSCERT σε Q-CERT 

LDK/FV 

6 14/04/2011 Διαγράφεται στο 1.1 η περίπτωση παραγωγής μη βιολογικών προϊόντων LDK/FV 

7 30/04/2013 Στο σημείο 1.4 προστίθεται επιπλέον η απαίτηση για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για 
τις τοποθεσίες των μελισσιών 
Στο σημείο για την υποβολή των εντύπων προστίθεται σημείο ελέγχου για την υποβολή των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο 1.4.  

LDK/FV 

8 20/11/2013 Το σημείο 1.10 τροποποιείται στο τίτλο και προστίθεται η φράση « ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΡΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» 
Στο σημείο 1.10.1 προστίθεται στήλη με τίτλο: «Αιτούμαι πιστοποίηση» 

LDK/FV 

 


