ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
(άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής & άρθρο 8 της ΥΑ αριθ.
2543/103240/2017)

ΠΡΟΣ:
1. Δ/νση ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Γ.Ε. του
ΥΠΑΑ&Τ,
2. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Agrocert),
3. Τον ΟΕΠ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗΩ»
Στο πλαίσιο του από .…../…../201…. αιτήματος μου, προς τον ΟΕΠ με την επωνυμία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗΩ», με σκοπό την
ένταξη μου στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής, τα
αναφερόμενα σχετικά στοιχεία που αφορούν στην πλήρη περιγραφή:
-

της γεωργικής μου εκμετάλλευσης και ειδικότερα όσον αφορά τα δηλωθέντα
αγροτεμάχια, το είδος των καλλιεργειών μου καθώς και κάθε άλλη εγκατάσταση που
χρησιμοποιώ σε σχέση με την δραστηριότητά μου,

-

τις σταβλικές εγκαταστάσεις για τα εκτρεφόμενα ζώα, πτηνά (που αναφέρονται στο άρθρο
7 Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής) ή τις εγκαταστάσεις εκτροφής για τα ζώα
υδατοκαλλιέργειας (που αναφέρονται στο άρθρο 25α του Καν. (ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής) και για τα φύκη, τους βοσκοτόπους, αποθηκευτικούς χώρους και κάθε άλλη
εγκατάσταση που χρησιμοποιώ σε σχέση με την δραστηριότητά μου,

-

τις εγκαταστάσεις παραγωγής μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων που προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση,

-

τις εγκαταστάσεις παραγωγής μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων που προορίζονται
για ζωοτροφές καθώς επίσης και

-

τα αναφερόμενα στοιχεία που αφορούν στην πλήρη περιγραφή της/των δηλούμενης/-ων
δραστηριότητάς / δραστηριοτήτων μου, είναι αληθή και δεσμεύομαι:

α) ότι θα ασκώ όλες τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, όπως
αυτοί ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
β) να αποδέχομαι, σε περίπτωση αποκλίσεων, παρατυπιών ή παραβάσεων, την επιβολή των
κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, διορθώσεων ή κυρωτικών μέτρων που προβλέπονται
αντίστοιχα στο πίνακα κυρώσεων του άρθρου 19 της αριθ. 2543/103240/2017 Υπουργικής
Απόφασης,
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γ) να ενημερώνω εγγράφως άλλους αγοραστές του/των προϊόντος/ων μου, σε περίπτωση
παραβάσεων παρατυπιών που επηρεάζουν τη βιολογική ιδιότητα άλλους, ώστε άμεσα να
απαλειφθούν από το/τα προϊόν/τα οι ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο
παραγωγής,
δ) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που εγώ ως επιχειρηματίας ή/και ο/οι υπεργολάβος/-οι
μου ελεγχόμαστε από διαφορετικούς ΟΕΠ, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω
ΟΕΠ,
ε) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που εγώ ως επιχειρηματίας και/ή ο/οι υπεργολάβος/-οι
μου αλλάξουμε ΟΕΠ, τη διαβίβαση των ατομικών φακέλων ελέγχου μας στον επόμενο
αρμόδιο για τον έλεγχο μας ΟΕΠ,
στ) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που ως επιχειρηματίας αποσυρθώ από το σύστημα
ελέγχου να ενημερώσω άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τον
αρμόδιο για τον έλεγχό μου ΟΕΠ,
ζ) να αποδέχομαι, στην περίπτωση που ως επιχειρηματίας αποσυρθώ από το σύστημα
ελέγχου, ότι ο ατομικός φάκελος ελέγχου μου να διατηρηθεί για περίοδο τουλάχιστον πέντε
ετών από τον αρμόδιο για τον έλεγχό μου ΟΕΠ,
η) να αποδέχομαι, να ενημερώσω άμεσα τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τον αρμόδιο για τον
έλεγχό μου ΟΕΠ, για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα
των βιολογικών προϊόντων που προμηθεύομαι από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους.

Τόπος & Ημερομηνία

Υπογραφή επιχειρηματία

_____________________
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