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Επωνυμία Επιχείρησης :  Υπεύθυνος Μονάδας: 

Έγγραφα τεκμηρίωσης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) : ΑΕΕ ☐, Μητρώο Ζώων ☐ , Φάκελος Πιστοποίησης ☐, Άλλα............................ 

 
1.Ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης:  

1.1  Υπάρχουν στην εκμετάλλευση  ιχθυοκλωβοί οι οποίοι  θα διαχειρίζονται συμβατικά;   Ναι ,Όχι  

1.1.1    Αν ναι, υπάρχει άδεια από την αρμόδια αρχή για την παράλληλη εκτροφή; 
1.1.2   Αν ναι, καταγράψατε ομαδοποιημένα στην αίτηση ένταξης, εκτός τους υπό ένταξη ιχθυοκλωβούς, και αυτούς  που δεν επιθυμείτε να ενταχθούν στο σύστημα πιστοποίησης 
1.1.3   Αν ναι περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ των συμβατικών και των βιολογικών ιχθυοκλωβών. 
............................................................................................................................................................................................................ 
1.1.4   Αν ναι, εφόσον πρόκειται για εκκολαπτήριο ή ιχθυογεννητικό σταθμό, έχει προβλεφθεί χωριστό σύστημα διανομής νερού. 
1.1.5   Τα ζώα προέρχονται από βιολογικές εκμεταλλεύσεις και βιολογικούς γεννήτορες;        Ναι ,Όχι  

1.1.6   Αν όχι, τηρείται το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό εισαγωγής μη βιολογικών ιχθυδίων; 
 
2.Εγκαταστάσεις – Δεξαμενές - Εξοπλισμός: 
2.1 Διαθέτει η εκμετάλλευση άδεια λειτουργίας;     Ναι ,Όχι  
2.2  Να καταγραφεί το σύνολο των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης: 

Α/Α Θέση 
Είδος Εγκατάστασης 

(Ιχθυοκλωβοί/Δεξαμενές/ 
Συσκευαστήριο/Αποθήκες) 

Αριθμός 
(κλωβών κτλ) 

 
Εμβαδό (m2) 

Ιχθυοφόρτιση 
( kg/m3 ) 

 
Παρατηρήσεις 

       

       

       

       

2.3    Χρησιμοποιείται τεχνητή θέρμανση ή ψύξη στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης;          Ναι ,Όχι  

2.4   Στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται μεταποίηση ή/και συσκευασία ιχθύων;         Ναι ,Όχι      Αν ναι, αναφέρατε σχετικά……………………………………………………………………………… 
 
3. Διατροφή Ζώων 
3.1 Στα ζώα χορηγούνται μόνο βιολογικές  ζωοτροφές;          Ναι ,Όχι  

3.1.1 Αν όχι, το ποσοστό μη βιολογικών ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται είναι εντός των ορίων του Καν 889/2008, Άρθρο 25ια §2; 

 

4. Κτηνιατρική Αγωγή 
4.1 Έχουν πραγματοποιηθεί κτηνιατρικές αγωγές στα ζώα της εκμετάλλευσης;     Ναι ,Όχι  
4.2 Να αναφερθούν όλοι οι κτηνιατρικοί χειρισμοί που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες 
 

Είδος Ζώου Ασθένεια Ημερομηνία Σκεύασμα Δοσολογία Χρόνος Αναμονής Επιβλέπων Κτηνίατρος 

       

       

       

4.3 Πραγματοποιείται απολύμανση και καθαρισμός στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης;    Ναι ,Όχι  
4.3.1 Αν ναι, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Κανονισμών;  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
  
5. Ζωοτεχνικές πρακτικές υδατοκαλλιέργειας 
5.1  Πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση ζωοτεχνικές πρακτικές μη σύμφωνες με τις  απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ;  Ναι ,Όχι  
5.1.1 Αν ναι, αναφέρατε:............................................................................................................................................................................................................... 
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5.2 Οι κτηνοτροφικές πρακτικές εξασφαλίζουν την κάλυψη όλων των αναγκών των ζώων;       Ναι ,Όχι  
5.3 Γίνεται χρήση τεχνητού φωτισμού;       Ναι ,    Όχι              
5.4 Αν ναι, είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις των Κανονισμών;  ………………………………………………………………………………………………………… 
5.5 Γίνεται χρήση οξυγόνου;       Ναι ,    Όχι                
5.6 Αν ναι, είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις των Κανονισμών;  ………………………………………………………………………………………………………… 
5.7 Οι πρακτικές αναπαραγωγής είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Κανονισμών               Ναι ,Όχι  
 
6. Προϊόντα της εκμετάλλευσης 

Παραγόμενο προϊόν (kg) Περίοδος  
παραγωγής 

Συνολική ποσότητα περιόδου 

   

   

   

   

 
7. Μητρώα & αρχεία εκμετάλλευσης 
7.1. Γνωρίζετε την υποχρέωση τήρησης αρχείων (ημερολόγιο εργασιών, παραστατικά αγορών-πωλήσεων, μητρώο κτηνιατρικής αγωγής, βιβλίο παραπόνων), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 889/2008, τα οποία θα πρέπει 
να είναι ενημερωμένα και διαθέσιμα;   Ναι ,   Όχι  
7.2  Εφόσον θα εξουσιοδοτηθεί κάποιο πρόσωπο ως υπεύθυνο για τη διενέργεια της επιθεώρησης και την υπογραφή των σχετικών με την επιθεώρηση της μονάδας εντύπων να συμπληρωθούν τα στοιχεία του 
εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου :   Ονοματεπώνυμο:                                               Τηλέφωνα:                             Διεύθυνση:    

 
8. Παράρτημα (συμπληρώνονται πληροφορίες για τις οποίες δεν υπήρξε αρκετός χώρος παραπάνω  

Πεδίο Παρατηρήσεις 

  
 
 
 
 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων, καθώς και τον Κανονισμό της COSMOCERT, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

1. Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι αληθή και θα αποτελέσουν τη δέσμευση από πλευράς μου για την σύναψη σύμβασης μεταξύ εμού και της COSMOCERT. 
2. Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες να σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (Κανονισμοί (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008). 
3. Αποδέχομαι σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω δέσμευσής μου, την επιβολή των κυρωτικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 254090/10-02-2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) καθώς και στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. 

4. Δεσμεύομαι να προβαίνω άμεσα σε έγγραφη ενημέρωση των αγοραστών των προϊόντων μου καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλίζω την αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων και σημάτων του άρθρου 8 της ΚΥΑ 254090/10-02-2006 (ΦΕΚ 157/Β/10-2-2006) από όλα τα προϊόντα ή τη συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντων μου, σε περιπτώσεις που 
διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 254090/10-02-2006 (ΦΕΚ 157/Β/10-2-2006), με ευθύνη και δαπάνες μου. 

5. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που οι υπεργολάβοι μου ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε από το σχετικό κράτος μέλος, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών ή φορέων·  
6. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που αλλάξω αρχή ή φορέα ελέγχου, τη διαβίβαση των φακέλων ελέγχου στην επόμενη αρχή ή φορέα ελέγχου. 
7. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που ο αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, να ενημερώσω χωρίς καθυστέρηση τη σχετική αρμόδια αρχή και την αρχή ή τον φορέα ελέγχου·  
8. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που ο αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, ότι θα διατηρώ τον φάκελο ελέγχου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών· 
9. Αποδέχομαι να ενημερώσω πάραυτα τη σχετική αρχή/τις σχετικές αρχές ή τον φορέα/τους φορείς ελέγχου για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος μου ή των βιολογικών προϊόντων που λαμβάνει από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους.». 
10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο/ έγγραφο, σχετικό με την πιστοποίηση της μονάδας μου, ζητηθεί, θα προσκομιστεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τη COSMOCERT. 
11. Θα διατηρώ τα μέτρα ελέγχου που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, βάσει του άρθρου 63, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008, και δεσμεύομαι να σας γνωστοποιώ οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά.  

 

Ημερομηνία Υποβολής  : ……/……/……                                Ο/Η Αιτών/ούσα: ………………………………………… 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOCERT 

Κωδικός Επιχείρησης : Αρ. Πρωτ. :  

Αξιολογητής :  Ημερομηνία Αξιολόγησης : 

 


