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ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(άρθρο 39(1)(δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  
 

 

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 .…../…../202…. αιτήματος μου, προς τον ΟΕΠ με την επωνυμία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗΩ», με σκοπό την 
υπαγωγή της εκμετάλλευσής μου στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής, δεσμεύομαι: 
 
- να ενημερώσω εγγράφως και χωρίς άσκοπη καθυστέρηση τους αγοραστές των προϊόντων 

και να ανταλλάξω τις συναφείς πληροφορίες με την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, με 
την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου σε περίπτωση που υπάρχει τεκμηριωμένη υπόνοια 
μη συμμόρφωσης, υπόνοια μη συμμόρφωσης που δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή 
διαπιστωμένη μη συμμόρφωση που θίγει την ακεραιότητα των εν λόγω βιολογικών 
προϊόντων, 

- να αποδεχθώ τη διαβίβαση του φακέλου ελέγχου σε περίπτωση αλλαγής του φορέα 
ελέγχου ή της αρχής ελέγχου ή, σε περίπτωση αποχώρησης από τη βιολογική παραγωγή, 
την τήρηση του φακέλου ελέγχου για τουλάχιστον μία πενταετία από την τελευταία αρχή 
ελέγχου ή φορέα ελέγχου, 

- να ενημερώσω αμέσως την αρμόδια αρχή ή την αρχή ή τον φορέα που έχει ορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 σε περίπτωση 
αποχώρησης από τη βιολογική παραγωγή, και 

- να αποδεχθώ την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών ή φορέων σε 
περίπτωση που οι υπεργολάβοι μου ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου. 
 
Τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία παρέχονται συμπληρωματικά ως προς την ως άνω 
δήλωση, τελούν υπό τη δέουσα επικαιροποίηση, άμεσα μόλις προκύψει οποιαδήποτε 
μεταβολή: 
1. Η πλήρης περιγραφή της μονάδας βιολογικής ή υπό μετατροπή παραγωγής καθώς και 

των δραστηριοτήτων που θα διενεργηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848· 
2. Τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλισθεί η 

συμμόρφωση της εκμετάλλευσής μου προς τον εν λόγω κανονισμό· 
 

 

     Τόπος & Ημερομηνία                                                        Υπογραφή επιχειρηματία 
 
 
 

_____________________ 


