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Νο

ΕΤΟΣ:

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με το παρόν Πρόγραμμα Παρασκευής η Eπιχείρηση δηλώνει ότι θα παρασκευάσει, ακολουθώντας τις παρακάτω παρασκευαστικές εργασίες, τα εξής προϊόντα στις παρακάτω μονάδες:

ΠΡΟΪΟΝ

(1)

ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΒΠ, ΥΜ, ΣΠ (2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (3)
Μ: Μεταποίηση Σ: Συσκευασία/Τυποποιήση ΑΠ:
Αποθήκευση/Διατήρηση ΕΙΣ: Εισαγωγή από τρίτες
χώρες Ε: Εμπορία/Διακίνηση PL: Χρήση ιδιωτικής
ετικέτας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (4)

(5)

Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 
Μ  Σ  ΑΠ  ΕΙΣ  Ε  PL 

Παρατηρήσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ
ΟΕ&Π
ΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (6)
ΣΗ (Ι/Υ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το Πρόγραμμα Παρασκευής αφορά σε Παρασκευαστικές Επιχειρήσεις.
2. Το Πρόγραμμα Παρασκευής συμπληρώνεται με ευανάγνωστο τρόπο σε τρία (3) αντίτυπα,
υπογράφεται από το νόμιμο, κατά περίπτωση εκπρόσωπο της Επιχείρησης (στην περίπτωση νομικού
προσώπου απαιτείται υποχρεωτικά και η σφραγίδα) και αποστέλλεται στον Οργανισμό ΔΗΩ.
3. Μετά την υπογραφή του, ο Οργανισμός ΔΗΩ, επιστρέφει στον Επιχειρηματία δύο (2) αντίτυπα, για
τήρηση από τον ίδιο ή και για την κατάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Το πρόγραμμα παρασκευής Συμπληρώνεται όταν υπάρχει κάποια αλλαγή σε κάποιο από τα πεδία
(1), (2), (3), (4), (5) και (6), καθώς και ετησίως ένα μήνα πριν την έναρξη σχετικών εργασιών
παρασκευής
5. Το Πρόγραμμα Παρασκευής ελέγχεται κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων από τον αρμόδιο
ελεγκτή.
6. Το Πρόγραμμα Παρασκευής αποτελεί δεσμευτικό για την Επιχείρηση έγγραφο και αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας.
7. Αν απαιτείται μπορεί να χρησιμοποιηθούν και περισσότερα έντυπα, τα οποία αριθμούνται.
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Στο επάνω μέρος αναγράφεται:
Προδιαγραφές Πιστοποίησης: Συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη για τον Καν. (Ε.Κ.) 834/2007. Εάν
αφορά σε άλλες προδιαγραφές, γίνεται σχετική αναφορά.
Έτος: Συμπληρώνεται το έτος που αφορά το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Παρασκευής.
Επωνυμία: Συμπληρώνεται η επωνυμία της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
Νομός: Συμπληρώνεται ο νομός όπου βρίσκεται η επιχείρηση

Κωδικός ΔΗΩ: Συμπληρώνεται ο κωδικό του επιχειρηματία που δίνεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ με
την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας.
ΑΡΧΙΚΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση νέας ένταξης επιχειρηματία.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση μεταβολής της δραστηριότητας της
επιχείρησης σε κάποιο από τα πεδία (1), (2), (3), (4), (5) και (6)
ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Συμπληρώνεται η ένδειξη σε ετήσια βάση όταν δεν υπάρχει καμιά μεταβολή
στις δραστηριότητες της επιχείρησης σε κάποιο από τα πεδία (1), (2), (3), (4), (5) και (6), τα οποία δεν
απαιτείται να συμπληρωθούν.
Στην ένδειξη (1): Αναγράφονται τα προϊόντα που πρόκειται να παρασκευαστούν
Στην ένδειξη (2): Αναγράφεται το στάδιο των υπό πιστοποίηση προϊόντων που παρασκευάζονται στη
μονάδα. Σε περίπτωση που παρασκευάζονται και ομοειδή συμβατικά προϊόντα αναφέρονται
αντιστοίχως. ΒΠ: προϊόν βιολογικής γεωργίας, ΥΜ: προϊόν υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία,
ΣΠ: Συμβατικό προϊόν
Στην ένδειξη (3): Σημειώνεται, για κάθε προϊόν, οι παρασκευαστικές εργασίες που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν στη μονάδα. Εάν οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικές μονάδες,
αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές του πίνακα ανά μονάδα.
Στην ένδειξη (4): Αναγράφεται για κάθε προϊόν που πρόκειται να παρασκευαστεί, η ονομασία και η
διεύθυνση της μονάδας που πραγματοποιείται η παρασκευαστική εργασία.
Στην ένδειξη (5): Αναγράφεται η σχέση κάθε μονάδας με την Επιχείρηση. Ειδικότερα αναγράφεται «Ι»
εάν πρόκειται για μονάδα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και «Υ» εάν πρόκειται για
μονάδα με την οποία η Επιχείρηση συνεργάζεται με υπεργολαβική σχέση.
Στην ένδειξη (6): Αναγράφεται ο φορέας ελέγχου και πιστοποίησης της μονάδας σε περίπτωση που η
επιχείρηση συνεργάζεται με μονάδες με υπεργολαβική σχέση

