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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
/ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα
Ελέγχου – Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Επισυνάπτονται:
i) Άδεια Λειτουργίας της εκμετάλλευσης
ii) Σχεδιάγραμμα/ Κάτοψη εγκατάστασης
iii) Διάγραμμα ροής
iv) Άδεια εισαγωγής προϊόντων (αν πρόκειται για επιχείρηση εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από
τρίτες χώρες)
v) Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Πρώτων Υλών
vi) Τα έντυπα που ζητούνται στη παρούσα αίτηση
vii) Επιπλέον σελίδες με δεδομένα και περιγραφές
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛ.:
ΦΑΞ:
Α.Φ.Μ.:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1.1.
Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν:  μεταποίηση
 συσκευασία
 εισαγωγή
 υπεργολαβία (αναφέρετε για ποια επιχείρηση και περιγράψτε το είδος της εργασίας)………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..  άλλο
(περιγράψτε)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Να επισυναφθούν τα έντυπα Φ.2.5, Φ.2.6 (Ετικέτες, Συνταγές Παρασκευής Προϊόντων)
1.2.
Με ποιον τρόπο θα ελέγχετε την ποιότητα των προϊόντων σας;……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………….
1.3.
Υπάρχουν παραπροϊόντα τα οποία αξιοποιούνται;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ, Αν ναι, αναφέρετε ποια
είναι και πώς αξιοποιούνται……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
1.4.
Θα χρησιμοποιούνται ιδιοπαραγόμενες πρώτες και πρόσθετες ύλες;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ, Αν ναι,
αναφέρετε ποιες είναι ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
1.5.
Θα προμηθεύεστε πρώτες και πρόσθετες ύλες;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ, Αν ναι, να επισυναφθεί το
έντυπο Φ.5.2 (Κατάλογος Προμηθευτών Πρώτων, Πρόσθετων και Βοηθητικών Υλών)
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1.6.
Με ποιον τρόπο θα ελέγχετε την ποιότητα των πρώτων υλών που προμηθεύεστε;………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
1.7.
Έχουν ανατεθεί εργασίες σε υπεργολάβους;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ, Αν ναι, να επισυναφθεί το
έντυπο Φ.5.3 (Κατάλογος Υπεργολάβων)
1.8.
Έχουν ενημερωθεί οι υπεργολάβοι για τις απαιτήσεις χειρισμού/ μεταφοράς των βιολογικών προϊόντων;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
1.9.
Εντάσσεται η επιχείρησή σας ως παράλληλη;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ,
Αν ναι, παράγονται ίδια
προϊόντα με βιολογικό και με συμβατικό τρόπο ή παράγονται προϊόντα με συμβατικές πρώτες ύλες ίδιες με τις
βιολογικές;
 ΟΧΙ
 ΝΑΙ, Αν ναι, να επισυναφθεί το έντυπο Φ.1.6 (Κατάλογος Συμβατικών
Προϊόντων)
1.10.

Εφαρμόζει η Επιχείρησή σας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας;  ΟΧΙ  ΝΑΙ…………………………..

1.11. Περιγράψτε το Σύστημα Αναγνώρισης Παρτίδων (κωδικοποίηση) για την εξασφάλιση
ιχνηλασιμότητας:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

της

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕK)834/2007 και (ΕΚ)889/2008 ο παρασκευαστής οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο που θα
διασφαλίζει και θα τεκμηριώνει την Βιολογική Προέλευση των πρώτων και βοηθητικών υλών, τον τρόπο αποθήκευσης,
επεξεργασίας, συσκευασίας, τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας και αναγνωρισιμότητας των παρτίδων, τη καθαριότητα των
παρασκευαστικών διαδικασιών, την υγιεινή της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής, την διαχείριση των όποιων στερεών,
υγρών και αερίων αποβλήτων προκύπτουν.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
2.1.
Α/Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2.2.
Ο πρώτος παραλήπτης και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο;  ΝΑΙ  ΟΧΙ, Αν
ΟΧΙ να καταγραφούν τα στοιχεία του πρώτου παραλήπτη……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
3.1.  Χονδρική  Λιανική  Λαϊκή αγορά  Συμφωνία με παρασκευαστή
 Άλλο………
……………..…..…………………………………………………………………………………………….…………
4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
4.1.
Υπεύθυνος για την:
α) Απεντόμωση – απολύμανση των χώρων είναι:  ειδικό συνεργείο
 προσωπικό επιχείρησης,
και επιτυγχάνεται με (αναφέρετε τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα)…….………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………….………………………………..
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β) Καθαριότητα εξοπλισμού και δοχείων συσκευασίας είναι:
 ειδικό συνεργείο
 προσωπικό επιχείρησης
και επιτυγχάνεται με (αναφέρετε τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα)………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
4.2.

Έχουν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι καθαρισμού για τις απαιτήσεις χειρισμού των βιολογικών προϊόντων;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

4.3.
Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων του εργοστασίου ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση του
περιβάλλοντος;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
Όσον αφορά τη διασφάλιση της υγιεινής στους χώρους της επιχείρησης (προς αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και
ανάπτυξης παθογόνων οργανισμών) η επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας περί
Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων. Για τον καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ του Κανονισμού (EK) 889/2008.

5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΣ

5.1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ

5.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ

2

ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑ (m , lt)

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
5.3.

Υπάρχει η ένδειξη βιολογικό στους χώρους/ δοχεία αποθήκευσης/ μεταφοράς τους;  ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
6.1.
Περιγράψτε τον τρόπο μεταφοράς των πρώτων υλών (αναφέρετε αν παραλαμβάνονται χύμα ή
τυποποιημένες, το είδος του οχήματος με το οποίο γίνεται η μεταφορά π.χ. βυτιοφόρο, φορτηγό
κτλ):………………………………………………………………………………….………..……………………………
……………………………………………………………………………………….…………..…………………………
6.2.

Χρησιμοποιούνται τα ίδια μεταφορικά μέσα και για τη μεταφορά συμβατικών πρώτων υλών;
 ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, πώς διαχωρίζονται;………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3.
Περιγράψτε τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων (αναφέρετε αν διατίθενται χύμα ή συσκευασμένα, το
είδος του οχήματος με το οποίο γίνεται η μεταφορά π.χ. βυτιοφόρο, φορτηγό κτλ):………………………….
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………….…………………………………………………………………………………………………………..………….
..………………………………………………………………………………………………………………..………………
6.4.
Χρησιμοποιούνται τα ίδια μεταφορικά μέσα και για τη μεταφορά συμβατικών προϊόντων;  ΝΑΙ  ΟΧΙ
Αν ναι, πώς διαχωρίζονται;……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Τα αρχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στους ελεγκτές του Πιστοποιητικού Οργανισμού:
 Τιμολόγια Αγοράς - Δελτία Αποστολής
 Ισοζύγιο εισροών- εκροών
 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.

…………………………..
Ο Δηλών

…………………………..
Ο Παραλαβών

Έχω κρατήσει αντίγραφο της παρούσας Δήλωσης
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Ημερομηνία
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