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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ON FARM) 
Παράρτημα της Αίτηση Πιστοποίησης Επιχείρησης Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής 

Κωδικός Εγγράφου: QMS.BIO.F240.35 Σελίδα 1 από 3 Έκδοση 1η, Ημερομηνία Ισχύος: 01/06/2017 

 
Στοιχεία Επιχείρησης 

Επωνυμία  ΑΦΜ  

Δραστηριότητα  ΔΟΥ  

Οδός/ Αριθμός/ TK  

Περιφερειακή Ενότητα 
 

 
 

Νομιμοποιητικά Έγγραφα (Επισυνάψτε αντίγραφα ή αποστείλετε ηλεκτρονικά) 

Επισυνάψτε αντίγραφα ή αποστείλετε ηλεκτρονικά τα έγγραφα που διαθέτει η επιχείρηση 

Άδεια λειτουργίας & Εγκατάστασης της Επιχείρησης για τις Δραστηριότητες προς Πιστοποίηση ☐ 

 Για Α.Ε.: Καταστατικό, ΦΕΚ, Τυχόν τροποποιήσεις ΦΕΚ/ Καταστατικού ☐ 

 Για Ο.Ε. & Ε.Ε.: Συμφωνητικό Σύστασης, Τυχόν Τροποποιήσεις Συμφωνητικού ☐ 

 Για Ε.Π.Ε.: Καταστατικό, ΦΕΚ, Τυχόν τροποποιήσεις ΦΕΚ/ Καταστατικού, Νόμιμοι Εκπρόσωποι ☐ 
 Για Ι.Κ.Ε.: Συμφωνητικό Σύστασης, Τυχόν Τροποποιήσεις Συμφωνητικού ☐ 
 Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Έναρξη Δραστηριότητας από ΔΟΥ ☐ 

 Άλλο, Αναφέρετε (πχ Οικοτεχνία, κ.λπ.): Click here to enter text. ☐ 
 

Έχω επισυνάψει κάτοψη της μονάδας η οποία απεικονίζει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ☐ 

Αποθήκευση/Συντήρηση ☐ Μεταποίηση ☐ Σφαγή ☐ Εμπορία ☐ Συσκευασία ☐ Ανα-Συσκευασία ☐ 

Υπεργολαβία (PL) ☐ Επισήμανση ☐ Μεταβολή Επισήμανσης ☐ Εισαγωγή από 3ες  Χώρες ☐ 
Εξαγωγή σε 3ες 

Χώρες ☐ 

Εξαγωγή σε Αμερική με την Ισοδυναμία EU-US ☐ (συμπληρώστε & επισυνάψτε το OSP EU-US) 

 

Τα προϊόντα προς Πιστοποίηση 

Περιγράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε να πιστοποιήσετε. Για παράδειγμα, γάλα, τυροκομικά, φρέσκα φρούτα. Εάν είναι μεγάλος αριθμός, 
παρακαλώ ομαδοποιήστε ή επισυνάψτε αναλυτικό κατάλογο 

      

Σημειώστε αν χρησιμοποιείτε πρόσθετες ή/ και αρτυματικές ύλες κατά την παραγωγική διαδικασία  ☐ 

Αν ναι, σημειώστε ποιες        

Σημειώστε αν επεξεργάζεστε βιολογικά και μη-βιολογικά προϊόντα / α’ ύλες στις εγκαταστάσεις σας ☐ 

 

Διαχωρισμός βιολογικών και μη-βιολογικών υλών Δεν υπάρχουν μη βιολογικές ύλες ☐ 

Περιγράψτε εν συντομία τις διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχου που έχετε λάβει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι βιολογικές και οι μη βιολογικές 
ύλες είναι σαφώς διαχωρισμένες κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και αποθήκευσης α’ υλών και τελικών προϊόντων (επισυνάψτε 
ξεχωριστό φύλλο αν είναι απαραίτητο) 
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Παραγωγική Διαδικασία/ Εγκαταστάσεις Επισυνάπτεται διάγραμμα ροής ☐ 

Περιγράψτε αναλυτικά την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, παραλαβή, παστερίωση, εμφιάλωση, τυποποίηση κλπ. 
Επίσης αναφέρετε τους χώρους και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε 

      

 

Προδιαγραφές προϊόντων και ετικετών Δεν χρησιμοποιώ ετικέτες ☐ 

Επισυνάπτω δείγμα ετικέτας ☐ 

Επισυνάπτω δήλωση μη χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) ☐ 

Επισυνάπτω συνταγές παρασκευής προϊόντων ☐ Τα προϊόντα παράγονται/ αποτελούνται από μια α’ ύλη ☐ 

Επισυνάπτω αποδεικτικά καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα  ☐ 

 

Καθαρισμός & Απολύμανση 

Περιγράψτε εν συντομία τις διαδικασίες καθαρισμού & απολύμανσης (επισυνάψτε ξεχωριστό φύλλο αν είναι απαραίτητο) 

      

 

Απεντομώσεις - Μυοκτονίες 

Περιγράψτε εν συντομία τις διαδικασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας (επισυνάψτε ξεχωριστό φύλλο αν είναι απαραίτητο, η περιγραφή είναι 
απαραίτητη σε κάθε περίπτωση) Χρησιμοποιώ εξωτερικό συνεργάτη ☐ 

      

 

Συστήματα Διαχείρισης 

Σημειώστε αν εφαρμόζετε ήδη κάποιο από τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης 

ISO 22000 ☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000 ☐ BRC/IFS ☐ Άλλο ☐ 

 

Πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας 

Σημειώστε αν ενδιαφέρεστε για την πιστοποίηση με κάποιο από τα παρακάτω Ξένα Πρότυπα για τη βιολογική Γεωργία 

National Organic Program (NOP)          ☐  

BioSuisse ☐ KRAV ☐ Naturland ☐ Άλλο:      ☐ 

Επιπλέον Πιστοποιήσεις  

Σημειώστε αν ενδιαφέρεστε για την πιστοποίηση με κάποιο από τα παρακάτω Συστήματα  

ISO (22000, 9001, 14000) ☐ We Do Local (Local Food) ☐ VLOG - "Ohne Gentechnik"  ☐ Άλλο:      ☐ 
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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 Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της COSMOCERT, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι αληθή και θα αποτελέσουν τη δέσμευση από πλευράς μου για την σύναψη Σύμβασης μεταξύ εμού 
και της COSMOCERT. 

 Δεσμεύομαι να εκτελώ το ως άνω σχέδιο διαχείρισης της μονάδας κτηνοτροφικής παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής 
(Κανονισμοί (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008 και τροποποιήσεις αυτών). 

 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. 

 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. 

 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. 

 Αποδέχομαι, σε περίπτωση που αλλάξω αρχή ή φορέα ελέγχου, τη διαβίβαση των φακέλων ελέγχου στην επόμενη αρχή ή φορέα ελέγχου. 
 Αποδέχομαι, σε περίπτωση που αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, να ενημερώσω χωρίς καθυστέρηση τη σχετική αρμόδια αρχή και την 

αρχή ή τον φορέα ελέγχου. 
 Αποδέχομαι, σε περίπτωση που αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, ότι θα διατηρηθεί ο φάκελος ελέγχου για περίοδο τουλάχιστον πέντε 

ετών. 
 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. 

 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. 

 Θα διατηρώ τα μέτρα ελέγχου που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, βάσει των άρθρων 80, 82, 86, 88 του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008, και 
δεσμεύομαι να σας γνωστοποιώ οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά. 

 

 
 
 
 

Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης : ……/……/……                                Ο/Η Δηλών /ούσα: ………………………………………… 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOCERT 

Κωδικός Επιχείρησης : Αρ. Πρωτ. :  

Αξιολογητής :  Ημερομηνία Αξιολόγησης : 
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