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ΔΗΛΩΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΠΡΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  
 

ΟΝΟΜΑ:       ΕΠΩΝΤΜΟ:       

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 
(Γηα λνκηθά πξόζσπα): 

      
 

 

 1 Φσξνζέηεζε θαη πεξηγξαθή ηεο εθκεηάιιεπζεο  

Δίδνο δώνπ 
Αξηζκόο 
θπςειώλ 

Γήκνο: 
Γεκ. 

Γηακέξηζκα: 
Τνπνζεζία: 

Αξηζκόο 
Μειηζζνθνκηθνύ 

Μεηξώνπ 

Τξόπνο εθηξνθήο 

Βηνινγηθά Σπκβαηηθά 

Μέιηζζεο                                 

 
2 Παξαγόκελα πξντόληα 

 Μέιη  Γύξε  Βαζηιηθόο πνιηόο  Αιιν.............................. 

 
3 Σεκεία κεηαθίλεζεο ησλ κειηζζώλ   

 

α/α 
Πεξηνρή κειηζζνθνκείνπ Φαξαθηήξαο 

ηνπνζεζίαο 
Κπξηόηεξα είδε 
κειηζζνβνζθήο Ννκόο Γήκνο ΓΓ 

1 
                  

 Αγξνηηθή     
 Γαζηθή 

 Βηνινγηθέο  
θαιιηέξγεηεο 

 Άγξηα βιάζηεζε     

2 
                  

 Αγξνηηθή     
 Γαζηθή 

 Βηνινγηθέο  
θαιιηέξγεηεο 

 Άγξηα βιάζηεζε     

3 
                  

 Αγξνηηθή     
 Γαζηθή 

 Βηνινγηθέο  
θαιιηέξγεηεο 

 Άγξηα βιάζηεζε     

 
4 Πεξηγξαθή κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 

 Μειηηνεμαγσγέαο               

                     

 
5 Πεξηγξαθή απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ. 

 

Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα ηελ απνζήθεπζε: 

 Πξντόλησλ                      Δηζξνώλ                        Άιισλ βνεζεηηθώλ πιώλ 

Καηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή 
ηεο αλάκεημήο ηνπο κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά πξντόληα; 

Ναη   Όρη   Γ/Δ* 

Καηά ηε απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή 
ηεο επαθήο ηνπο κε πξντόληα ιίπαλζεο ή θπηνπξνζηαζίαο; 

Ναη   Όρη   Γ/Δ* 

 
6 Πεξηγξαθή δηαηξνθήο  
 

Εσνηξνθέο Γηαρείκαλζεο 
 Μέιη ηεο εθκεηάιιεπζεο       Εαραξνδύκαξν         

Άιιν........................................ 

 
7 Σπλεκκέλα ζαο απνζηέιισ: 

 Αδεηα Λεηηνπξγίαο   Τνπνγξαθηθνί ράξηεο κειηζζνθνκείνπ  Μεηξών εθκεηάιιεπζεο 
 
 

 

 

ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΙ ΔΕΜΕΤΟΜΑΙ: 
α) όηη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ ζηαβιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα εθηξεθόκελα δώα (κέιηζζεο) (πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 848/2018 ηεο Δπηηξνπήο), ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη θάζε άιιε εγθαηάζηαζε πνπ 

ρξεζηκνπνηώ ζε ζρέζε κε ηελ δξαζηεξηόηεηά κνπ, είλαη αιεζή. 
β) λα εθηειώ ηηο εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο· 

γ) λα απνδέρνκαη, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή παξαηππηώλ, ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη εθ ησλ θαλόλσλ ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο· 

δ) λα αλαιακβάλσ λα ελεκεξώλσ εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο αγνξαζηέο ησλ πξντόλησλ θαη λα αληαιιάμσ ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο κε ηελ A CERT ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε ππόλνηα κε ζπκκόξθσζεο, ππόλνηα κε ζπκκόξθσζεο πνπ δελ 

κπνξεί λα απνθιεηζζεί ή δηαπηζησκέλε κε ζπκκόξθσζε πνπ ζίγεη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ ελ ιόγσ βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

ε) λα απνδερηώ ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θνξέα ειέγρνπ ή, ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο από ηε 

βηνινγηθή παξαγσγή, ν θάθεινο ειέγρνπ δηαηεξείηαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ· 

δ)  λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηελ A CERT θαη ηελ αξκόδηα αξρή ειέγρνπ ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο από ηε βηνινγηθή παξαγσγή, θαη 

ζη)  λα απνδερηώ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ελ ιόγσ αξρώλ ή θνξέσλ ζε πεξίπησζε πνπ νη ππεξγνιάβνη ειέγρνληαη από 

δηαθνξεηηθέο αξρέο ή θνξείο ειέγρνπ· 

 

Ζκεξνκελία:         Ολνκαηεπώλπκν:                                                          Υπνγξαθή:  

Για διεσκρινήζεις ζτεηικά με ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ενηύποσ παρακαλούμε επικοινωνήζηε με ηην  a Cert A.E. ζηο 
2310210777 


