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ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου
–Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:
i) Βεβαίωση Κτηνιατρείου και Μητρώο Εκμετάλλευσης που αφορούν τη μονάδα σας,
ii) Άδεια λειτουργίας της Εκμετάλλευσής σας,
iii) Κατόψεις των σταβλικών σας εγκαταστάσεων και περιγραφή των επιμέρους χώρων,
Iv) Βεβαίωση παραχώρησης βοσκοτόπου (κοινόχρηστος, κοινοτικός βοσκότοπος),
v) Επιλέξιμα δικαιώματα ζώων
vi) Εκτροφικό Σχέδιο
vii) Τα έντυπα που ζητούνται στην παρούσα αίτηση
viii) Επιπλέον σελίδες με δεδομένα και περιγραφές, εφόσον ο χώρος αυτός δεν σας επαρκεί

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛ.:
ΦΑΞ:
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.
1.1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Σκοπεύετε να εκτρέφετε το ίδιο είδος με βιολογικό και συμβατικό τρόπο;  ΝΑΙ  ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, πως θα διαχωρίζετε το συμβατικό και το βιολογικό τμήμα της εκμετάλλευσης (ζώα και
ζωοτροφές);.......................................................................................................……………………………….
……………………………………………………………………………………………………....…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Επισυνάπτονται τα έντυπα Φ.2.4 και Φ.2.5;

1.2.

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγράψτε το σύστημα αναγνώρισης – ταυτοποίησης των ζώων (στοιχεία που το
αποτελούν):....................................................................................................................................................
.............................................................................................................…………………………………………

2.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΖΩΩΝ

Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
2.1.
Είδος κατασκευής στάβλου:
Ωφέλιμο εμβαδόν στάβλου: ………..τ.μ.
Είδος δαπέδου:Συνεχές…………… τ.μ.
Δικτυωτό…………………… τ.μ.
Στρωμνή  ΟΧΙ
 ΝΑΙ
από: ……………………….
2.2.

Εμβαδόν αύλιου χώρου: ………………τ.μ.

2.3.

Περιγράψτε το πρόγραμμα καθαριότητας και αναφέρετε τα μέσα απολύμανσης που
χρησιμοποιείτε:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Β. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
2.1.
Ηλικία εισαγωγής των πουλερικών στη μονάδα:
2.2.
Εμβαδόν κούρνιας/ πτηνό:
2.3.
Αριθμός πτηνών/ φωλιά και συνολικό εμβαδόν φωλιάς:
2.4.
Αριθμός ανοιγμάτων εισόδου/ εξόδου ανά 100 τ.μ. διαθέσιμου ενδιαιτήματος:
2.5.
Πληθυσμός πτηνών ανά ενδιαίτημα:
2.6.
Χρησιμοποιείτε κινητά ενδιαιτήματα;  ΟΧΙ  ΝΑΙ,…………………………………….
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2.7.
Φωτισμός ενδιαιτημάτων:  Φυσικός
 Τεχνητός
 Συνδυασμός
2.8.
Αν χρησιμοποιείται τεχνητό φωτισμό ποια είναι η φωτοπερίοδος σε ώρες;
2.9.
Εμβαδόν αύλειου χώρου: ………………τ.μ.
2.10. Περιγράψτε το πρόγραμμα καθαριότητας και αναφέρετε τα μέσα απολύμανσης που χρησιμοποιείτε:
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. ΜΕΛΙΣΣΙΑ
2.1.
Αναφέρετε τη θέση του μελισσοκομείου:…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.

Αναφέρετε τις τοποθεσίες μελιτοσυλλογών,
και περιγράψτε τη τοποθεσία σε ακτίνα 3km:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…………………

2.3.

Οι κηρύθρες της μονάδας κατασκευάζονται με κεριά δικής σας παραγωγής;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Αν ΟΧΙ, από πού σκοπεύετε να τα προμηθεύεστε; ………………………………………………………………

2.4.

Καταφεύγετε σε τεχνητή διατροφή των μελισσών;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Αν
ΝΑΙ,
τι
χρησιμοποιείτε
και
από
πού
σκοπεύετε
να
τα
προμηθεύεστε;
……………………………………………………………………………………………………....…………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Η εκτροφή είναι:
 Υπαίθρια
 Ημι-υπαίθρια  Ενσταβλισμένη
Έκταση διαθέσιμου βοσκότοπου: …………………….. στρ
Είδος βοσκότοπου:  Τεχνητός
 Αυτοφυής  Ιδιόκτητος  Κοινόχρηστος
Η διάρκεια βόσκησης κάθε έτος είναι…………………………………………………..μήνες
Ο βοσκότοπος διαθέτει στέγαστρα, ποτίστρες και ταΐστρες;  ΟΧΙ  ΝΑΙ…………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
4. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

4.1.

Περιγράψτε τη σύνθεση των σιτηρεσίων που χρησιμοποιείτε κατά είδος/ φάση και τη ποσότητα:………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.

Θα παράγετε μόνοι σας τις βιολογικές ζωοτροφές;  ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Αν ΟΧΙ, από πού σκοπεύετε να τις προμηθεύεστε; ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3.

Χρησιμοποιείτε συμπληρώματα διατροφής;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, από πού σκοπεύετε να τα προμηθεύεστε; ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4. Σε περίπτωση παράλληλης επιχείρησης, πώς θα διαχωρίζονται οι βιολογικές ζωοτροφές από τις συμβατικές
κατά την αποθήκευση;........................................................... ..........................……………………………………
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ΠΡΟΪΟΝ
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Με ποιο τρόπο προμηθεύετε τα προϊόντα σας στην αγορά;
Χονδρική  Λιανική  Συμφωνία με παρασκευαστή  Άλλο:................................
6. ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

6.1.

Περιγράψτε τις κυριότερες ασθένειες των ζώων της εκμετάλλευσης και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
έως
σήμερα.
Αναφέρετε
και
αν
υπάρχουν
χώροι
απομόνωσης
των
νοσούντων
ζώων.............................................................................................................…………………………………..
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

6.2.

Καταγράψτε
τους
εμβολιασμούς
που
έγιναν
στα
ζώα
το
προηγούμενο
έτος..................................................................................................................................…………………….
.......................................................................................................................................................................

6.3.

Καταγράψτε τα στοιχεία του κτηνιάτρου που επιβλέπει τα ζώα.......................................…………………….
.........................................................................................................................................…………………….
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΠΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)

7.1.

Πως διαχειρίζεστε τα απόβλητα ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον;......................
..................................................................................................………………………………………………….
8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

9. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
9.1.
9.2.

Εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων: ………………τ.μ.
Περιγράψτε το πρόγραμμα καθαριότητας που χρησιμοποιείτε:.......................................…………………….
.........................................................................................................................................……………………

9.3.

Διαθέτει η εκμετάλλευση άλλους βοηθητικούς χώρους;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, αναφέρετε ποιούς, το εμβαδόν τους, και περιγράψτε το πρόγραμμα καθαριότητας που
χρησιμοποιείτε σε αυτούς................................................................... …………………………………………
…………….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
10. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10.1.

Τα προϊόντα συλλέγονται:  Μηχανικά
 Με τα χέρια
και τοποθετούνται σε δοχεία:  Πλαστικά  Χάρτινα  Ξύλινα

 Μεταλλικά

10.2.

Σε περίπτωση παράλληλης επιχείρησης, πώς θα διακρίνονται τα δοχεία συλλογής βιολογικών προϊόντων
από αυτά των συμβατικών;........................................................... ...............................................…………..
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

10.3.

Περιγράψτε το τρόπο μεταφοράς των προϊόντων στον αγοραστή και αναφέρετε ποιός είναι ο υπεύθυνος
για τη μεταφορά τους........................................................................... .............................……………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................................
......................……………………………………………………………………………………………………………
11. ΑΡΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τα αρχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στους ελεγκτές του Πιστοποιητικού Οργανισμού:
 Τιμολόγια Αγοράς - Δελτία Αποστολής
 Ημερολόγια εισροών, εκροών, χειρισμών και θεραπευτικών αγωγών
 Τιμολόγια πώλησης – Δελτία Αποστολής
Σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Καν. (ΕΚ) 889/2008, ο Επιχειρηματίας οφείλει να τηρεί διαρκές και
αδιάλειπτο αρχείο με βάση το οποίο θα τεκμηριώνονται όλα τα εισερχόμενα/ εξερχόμενα προϊόντα κατά
είδος, ποσότητα, σύσταση και προορισμό.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω εν γνώσει των συνεπειών περί ψευδούς δηλώσεως ότι:
- Όλα τα παραπάνω είναι αληθή.
- Θα συμμορφώνομαι με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008 και τις όποιες τροποποιήσεις
τους.
- Θα δέχομαι οποιαδήποτε στιγμή τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της επιχείρησής μου καθώς και την λήψη δείγματος από
κάθε αγρό, ζώο, εισερχόμενο εξερχόμενο, παρασκευαζόμενο προϊόν.
- Θα παρέχω κάθε πρόσθετη πληροφορία στον ελεγκτή του Πιστοποιητικού Οργανισμού.
- Θα ενημερώνω εγγράφως τον Πιστοποιητικό Οργανισμό για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει για τα παραπάνω.
- Δέχομαι σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω δέσμευσής μου, την επιβολή των κυρωτικών μέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 11 της 245090 Κ.Υ.Α
όπως τροποποιείται και ισχύει, και στο Ποινολόγιο της
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.
- 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 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 245090 Κ.Υ.Α, όπως τροποποιείται και ισχύει, με ευθύνη και δαπάνες μου.
…………………………..
…………………………..
……………………………..
Ο Δηλών
Ο Παραλαβών
Ημερομηνία
Έχω κρατήσει αντίγραφο της παρούσας Αίτησης - Έκθεσης
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Έχω παραλάβει τα κάτωθι έγγραφα της “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” :
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Προδιαγραφές βιολογικής παραγωγής, Κανονισμό Πιστοποίησης, Κατάλογο αμοιβών
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