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Αρ. Πρωτοκόλλου :______________ 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. (GR-BIO-08) 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΗΜΑΘΙΑ, ΤΚ  59300, ΤΘ 51 

ΤΗΛ: 23330-64387     ΦΑΞ : 23330-53807     website: www.geolab.gr    e-mail: info@geolab.gr 
 

�  Αίτηση αρχικής ένταξης για την υπογραφή σύμβασης στις δραστηρ/τες  

Φυτ. Παρ/γής�       Ζωικ Παρ/γής�       Μετ/ησης�       Τυπ/ησης�       Εμπορίας�       Μελισ/μίας� 

 

� Αίτηση μεταγραφής από άλλο φορέα ( Όνομα……..……….) (Κωδικός Επιχείρησης…………..) 

Φυτ. Παρ/γής�       Ζωικ Παρ/γής�       Μετ/ησης�       Τυπ/ησης�       Εμπορίας�       Μελισ/μίας� 

 

�  Αίτηση τροποπ/σης πεδίου εντός της δραστ/τας που ασκεί η επιχείρηση (επέκταση �    μείωση �)  

Φυτ. Παρ/γής�       Ζωικ Παρ/γής�       Μετ/ησης�       Τυπ/ησης�       Εμπορίας�       Μελισ/μίας� 

 

� Αίτηση τροποποίησης πεδίου (επέκταση σε νέα δραστ/τα �    μείωση πεδίου με αφαίρεση δραστ/τας�) 
Φυτ. Παρ/γής�       Ζωικ Παρ/γής�       Μετ/ησης�       Τυπ/ησης�       Εμπορίας�       Μελισ/μίας� 

 

 

Το αιτούμενο πεδίο πιστοποίησης αναφέρεται-διαμορφώνεται  ως ακολούθως:  

α/α 

Θέση Αγροτεμαχ / Δ.Δ. 

Θέση Σταυλ. εγκατ./Δ.Δ. 

Θέση βοσκοτ.-λειμώνων/Δ.Δ. 

Θέση Μεταπ–Τυποπ. /Δ.Δ. 

Θέση Εμπορίας Αποθηκ./Δ.Δ. 

Ο.Σ.Δ.Ε. αγροτεμ. - βοσκ.-λειμώνων 

Κωδικός μητρώου ζωικής εκμετ. 

Αρ. άδειας μεταπ/κής επιχείρησης 

Αρ. άδειας εμπορικής επιχείρησης 

Καλλιεργούμ. είδος-ποικιλ. 

Είδος ζώων – φυλή 

Τύπος κυψελών 

Είδος δραστηριότητας 

Είδος εισαγόμενου προϊόντ 

Έκτ (στρ.) 

Αρ. ζώων 

Αρ. κυψελ 

Αρ. προϊόν. 

Παραγόμενα - 

Εισαγόμενα - 

Διακινούμενα- 

Προϊόντα / 

Παρατηρήσεις 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Επωνυμία επιχείρησης:                                                                                                     Κωδικός:  

ΠΕ.:                                                 Δήμος:                                                                         Δ/Δ:    

Οδός:                                               Αριθμός:              ΑΦΜ:                                             ΔΟΥ:   

Τ.Κ.:                   Τηλ.:                                                  Φαξ:                                               e-mail: 

Ονομ/νυμο υπευθύνου επιχείρησης:   
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Υπάρχει  τεχνικός σύμβουλος ο οποίος γνωρίζει τις απαιτήσεις του  Κανονισμού 834/2007 και 889/2008, όπως ισχύουν    

ΝΑΙ   Ονοματεπώνυμο......................................Διεύθυνση............................... Τηλ.................... Fax:............    email:........     

ΟΧΙ       αναλαμβάνω ο ίδιος  τις υποχρεώσεις   όλων των  απαιτήσεων τήρησης του Κανονισμού 

Υπεργολαβική Μετ/ηση – Τυπ/ηση   ΝΑΙ     ΟΧΙ  ,         Όταν υπάρχει  αναφέρατε τα παρακάτω στοιχεία: 

(Όνομα επιχείρησης, έδρα & Τηλ. /Είδος Δραστηριότητας/Αριθ. άδειας λειτουργίας /Αρμόδια Δ/νση /Ημερ/νία έκδοσης )  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Α. Για τις επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής: 
1) Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ – με τα τοπογραφικά σκαριφήματα ή αεροφωτογραφίες)   

(Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

(όταν δεν έχει ολοκληρωθεί, αποστέλλεται το έντυπο «Δήλωση Καλλιέργειας/Αίτηση έκδοσης 

πιστοποιητικού» ΦΔ. 3.1/27/Θ)  

2) Ετικέτες, λογότυποι για υπεργολαβική μετ/ηση-τυπ/ηση ΝΑΙ     (Υποχρεωτικό με την αίτηση)  

3) Πενταετή καλλ/γητικά σχέδια ΝΑΙ      ΟΧΙ    (Υποχρεωτικό με την αίτηση) 

που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και συμφωνητικά  για την:  

α. αμειψισπορά, β. άρδευση (προέλευση νερού, τρόπος άρδευσης και ποσότητα),  γ. πολλαπλ/στικό υλικό 

(σπόρος, σπορείο φυτά, ποικιλίες και υβρίδια που χρησ/νται) δ. γονιμότητα των καλ/μενων εδαφών 

(στοιχεία προηγούμενων εργαστ/κών αναλύσεων, διαπιστωμένες ελλείψεις, παρεμβάσεις και θρεπτικά που 

χρησιμοποιούνται) ε. Μέτρα για την αντιμετώπιση εχθρών/ασθενειών και ζιζανίων (Μόνιμα μέτρα για 

τις αναμενόμενους εχθρούς και ασθένειες - Έκτακτα μέτρα και παρεμβάσεις  με εγκεκριμένα φυτοπρ/τικά 

σκευάσματα που χρησ/νται) ζ. κατ/μηση των ζιζανίων (τρόπος και εποχή) η. κίνδυνος επιμόλυνσης και 
ανταλλαγής προϊόντων, μέτρα πρόληψης (γειτονικές καλλιέργειες, παράλληλη παραγωγή,αποθήκευση και 

μεταφορά, καθαρισμοί απεντομώσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά) θ. Υπεργολαβική μετ/ηση-τυπ/ηση 

(περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και συμφωνητικά, σήματα συμμόρφωσης, ετικέτες, 

συνταγές, βεβαίωση συμμόρφωσης και πιστοποιητικά HACCP &  ISO υπεργολάβου) ι. συλλογή αυτοφυών 

βοτάνων – αρωματικών  φυτών  (είδος προϊόντος-τμήμα του φυτού που συλλέγεται και τρόπος επεξ/σίας) 

   Β. Για τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής: 

1) άδειες λειτουργίας μονάδας εκτροφής        (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

2) ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) όπου αναφέρονται οι βοσκότοποι και οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις για ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές       (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

3) Ετικέτες, λογότυποι για υπεργολαβική μετ/ηση-τυπ/ηση ΝΑΙ    , (Υποχρεωτικό με την αίτηση όταν η 

επιχείρηση προέρχεται από μεταγραφή και διακινεί προϊόντα)  

4) μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης      (Υποχρεωτικό με την αίτηση),   

5) σχέδιο εκτροφής  ΝΑΙ      ΟΧΙ      (Υποχρεωτικό με την αίτηση),   

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – αρχεία  – ιδιωτικά συμφωνητικά  για τις εγκαταστάσεις 

σταυλισμού, άσκησης, βόσκησης των ζώων, το σιτηρέσιο, ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές, αγορά ζωοτροφών, 

αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, χρήση – διάθεση κοπριάς, μέτρα πρόληψης για τον 

κίνδυνο ανάμιξης της αγέλης ή του σμήνους από άλλα μη βιολογικά ζώα     και άλλους κινδύνους 

επιμόλυνσης των προϊόντων,  υπεργολαβική μετ/ηση-τυπ/ηση (περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, έγγραφα και συμφωνητικά, σήματα συμμόρφωσης, ετικέτες, συνταγές, βεβαίωση συμμόρφωσης 

και πιστοποιητικά HACCP &  ISO υπεργολάβου)   

* Σε περιπτώσεις μεταγραφών για την ολοκλήρωσή της διαδικασίας απαιτούνται από τον προηγούμενο φορέα:  

   α) Σύμβαση (συμφωνητικό) ελέγχου κ πιστοποίησης, β) Βεβαίωση καθεστώτος ελέγχου, γ) Πιστοποιητικά Προϊόντος 

σε ισχύ, δ) Έκθεση (πρακτικό) τελευταίας επιθεώρηση 
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    Γ. Για τις  Μελισσοκομικές  Επιχειρήσεις:   
1) Ενιαία Δήλωση  (ΟΣΔΕ)   (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

2) Μελισσοκομικό μητρώο   (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

3) Ετικέτες, λογότυποι για υπεργολαβική μετ/ηση-τυπ/ηση ΝΑΙ     (Υποχρεωτικό με την αίτηση)  

4) Σχέδιο εκτροφής  ΝΑΙ      ΟΧΙ      (Υποχρεωτικό με την αίτηση),   

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – αρχεία  – ιδιωτικά συμφωνητικά  για τις: εγκαταστάσεις κυψελών 

(σκαριφ/τα της περιοχής καθώς και της σύνδεσης με το οδικό δίκτυο, σήμανση  κυψελών και μεταφορά, 

χρησιμοποιούμενα υλικά και εγκεκριμένα σκευάσματα για την θρέψη και προστασία των μελισσών από εχθρούς και 

ασθένειες, αποθηκευτικοί χώροι), υπεργολαβική μετ/ηση-τυπ/ηση (περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

έγγραφα και συμφωνητικά, σήματα συμμόρφωσης, ετικέτες, συνταγές, βεβαίωση συμμόρφωσης και πιστοποιητικά 

HACCP &  ISO υπεργολάβου) 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Τοπωνύμιο/ 

Τοποθεσία 

Μετακίνησης 

Νομός/ 

Δήμος 

Σήμανση 

Κυψελών 

Στάδιο 

παραγωγής 

Χρονική 

περίοδος 

Διάρκεια 

τρύγου 
Είδος μελιού 

* Σε περιπτώσεις μεταγραφών για την ολοκλήρωσή της διαδικασίας απαιτούνται από τον προηγούμενο φορέα:  

   α) Σύμβαση (συμφωνητικό) ελέγχου κ πιστοποίησης, β) Βεβαίωση καθεστώτος ελέγχου, γ) Πιστοποιητικά Προϊόντος 

σε ισχύ, δ) Έκθεση (πρακτικό) τελευταίας επιθεώρησης 

Δ. Για τις επιχειρήσεις μεταποίησης-τυποποίησης:  

1) Άδειες λειτουργίας επιχείρησης    (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

2) Διαγράμματα ροής   (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

3) Συνταγές προϊόντος   (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

4) Ετικέτες, λογότυποι των παραγόμενων προϊόντων  ΝΑΙ     (Υποχρεωτικό με την αίτηση)  

5) Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων   (Υποχρεωτικό με την αίτηση) 

 περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – αρχεία  – ιδιωτικά συμφωνητικά  : (HACCP &  ISO  , υποδείγματα χρήσης 

σημάτων συμμόρφωσης και λογοτύπων των παραγόμενων τυποποιημένων-μεταποιημένων προϊόντων της επιχείρησης, 

ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, αποθήκευσης υπεργολαβικές δραστηριότητες)  

* Σε περιπτώσεις μεταγραφών για την ολοκλήρωσή της διαδικασίας απαιτούνται από τον προηγούμενο φορέα:  

   α) Σύμβαση (συμφωνητικό) ελέγχου κ πιστοποίησης, β) Βεβαίωση καθεστώτος ελέγχου, γ) Πιστοποιητικά Προϊόντος 

σε ισχύ, δ) Έκθεση (πρακτικό) τελευταίας επιθεώρησης 

Ε. Για τις  επιχειρήσεις εμπορίας  

1) Άδειες λειτουργίας επιχείρησης    (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

2) Διαγράμματα ροής   (Υποχρεωτικό με την αίτηση),  

3) Ετικέτες, λογότυποι των παραγόμενων προϊόντων  ΝΑΙ     (Υποχρεωτικό με την αίτηση)  

4) Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των εμπορευόμενων προϊόντων   (Υποχρεωτικό με την αίτηση) 

 περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – αρχεία  – ιδιωτικά συμφωνητικά  : (HACCP &  ISO  , υποδείγματα χρήσης 

σημάτων συμμόρφωσης και λογοτύπων των εμπορευόμενων προϊόντων της επιχείρησης, ιδιωτικά συμφωνητικά 

μίσθωσης, αποθήκευσης υπεργολαβικές δραστηριότητες)  

* Σε περιπτώσεις μεταγραφών για την ολοκλήρωσή της διαδικασίας απαιτούνται από τον προηγούμενο φορέα:  

   α) Σύμβαση (συμφωνητικό) ελέγχου κ πιστοποίησης, β) Βεβαίωση καθεστώτος ελέγχου, γ) Πιστοποιητικά Προϊόντος 

σε ισχύ, δ) Έκθεση (πρακτικό) τελευταίας επιθεώρησης 
* Σε όλες τις δραστηριότητες η επιχείρηση οφείλει να τηρεί ενημερωμένο ημερολόγιο εργασιών, εισροών και εκροών 

ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο στον οργανισμό όποτε ζητηθεί. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος και υπεύθυνος της επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα και εν πλήρη γνώση των συνεπειών, περί 

ψευδούς δηλώσεως και των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις της 

Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας καθώς και με τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Γεωτεχνικού Εργαστηρίου Α.Ε. 

όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά και τους οποίους γνωρίζω, αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση 

μεταποιημένων ή μη αγροτικών βιολογικών προϊόντων Α.Ε , δεσμεύομαι ότι:   

1. Δεσμεύομαι ότι θα συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις  του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου & του Καν. 

889/2008 της Επιτροπής, της Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017 (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017) και τον Καν. 1 του Γεωτεχνικού 

Εργαστηρίου Α.Ε. 

2. Δεσμεύομαι να τηρώ τους κανόνες σήμανσης σύμφωνα με τα άρθρα 23 ως 26 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 & τα άρθρα 

57 ως 62 του Καν. 889/2008 και την Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017 (ΦΕΚ τ. Β`3529/2017), όπως ισχύουν κάθε φορά.  

Επίσης δεσμεύομαι να συμμορφώνομαι με τα άρθρα 63, 64 και 66 του Καν. (ΕΚ) 889/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

3. Αποδέχομαι σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω δέσμευσεών μου,  την επιβολή των κυρωτικών μέτρων που 

προβλέπονται στο άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 και στην Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ (ΦΕΚ τ. 

Β`3529/2017). 

4. Δεσμεύομαι ότι θα  προβαίνω άμεσα, με ευθύνη και δαπάνες μου, σε έγγραφη ενημέρωση των αγοραστών των 

προϊόντων μου καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης ζημιών και θα διασφαλίζω την αφαίρεση των 

σχετικών ενδείξεων και σημάτων από όλα το προϊόντα ή την συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντων μου, σε περιπτώσεις που 

διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ 

(ΦΕΚ τ. Β`3529/2017).  

5. Αποδέχομαι, να ενημερώνω πάραυτα τη σχετική αρχή/-ές ή τον φορέα/-είς ελέγχου για τυχόν παρατυπίες ή  

παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος  του ή των βιολογικών προϊόντων που λαμβάνω από 

άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους. σύμφωνα με  το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 

6. Αποδέχομαι σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω δέσμευσής μου,  την επιβολή των κυρωτικών μέτρων που 

προβλέπονται στο άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 και στην Υ.Α. 2543/103240_02-10-2017_ (ΦΕΚ τ. 

Β`3529/2017). 

7. Αποδέχομαι, σε περίπτωση ελέγχου από διαφορετικές αρχές, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων 

αρχών και των φορέων ελέγχου για την επιχείρησή μου και τους υπεργολάβους μου, σύμφωνα με  το άρθρο 63 του 

Καν. (ΕΚ) 889/2008. 

8. Αποδέχομαι, σε περίπτωση αλλαγής αρχής ή φορέα ελέγχου, τη διαβίβαση των φακέλων ελέγχου στην επόμενη αρχή 

ή φορέα ελέγχου, σύμφωνα με  το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 

9. Αποδέχομαι, σε περίπτωση που αποσυρθώ από το σύστημα ελέγχου, να ενημερώσω χωρίς καθυστέρηση την σχετική 

αρμόδια αρχή και την αρχή ή τον φορέα ελέγχου, καθώς και την διατήρηση του φακέλου της επιχείρησής μου για 

περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, σύμφωνα με  το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008.              

                                                                                                                                            Ο/Η Αιτών/ούσα 
 

Τόπος: …………………………………. 
                                                                                                                                   Υπογραφή - Σφραγίδα 

Ημερομηνία: ……………………………                                        

 
Να συμπληρωθεί από τον Οργανισμό «Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε.» 

1. Υπεύθυνος παραλαβής από την Γραμματεία Πιστοποίησης:……………………… 
 

2. Ημερομηνία παραλαβής:………………………………………………………........ 
 

3. Αριθμός σελίδων:………………………………………………….......................... 


