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ΓΗΛΩΗ – ΓΗΛΩΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΡΙΣΔ ΥΩΡΔ 
ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 
 

Επωλπκία επηρείξεζεο:       

ΑΦΜ επηρείξεζεο       

 

2. Πξνϊόληα πνπ εηζάγεη ε επηρείξεζε 

Α/Α Πξνϊόλ Πεξίνδνο εηζαγωγήο Χώξα εηζαγωγήο Σεκείν εηζόδνπ ζηελ ΕΕ 
Σπζθεπαζκέλν 

πξνϊόλ 
Χύδελ 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

3. Γεληθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγωγήο ηωλ πξνϊόληωλ 

      

 

4. Δλεκέξωζε ηνπ Φνξέα εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ πξόζεζε εηζαγωγήο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ από Σξίηεο ρώξεο: Ναη -  Όρη 

 

5. Απνζηνιή ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζηνλ Φνξέα γηα ηελ θάζε εηζαγωγή πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε: Ναη -  Όρη 

 
6. Κνηλνπνίεζε εθ ηωλ πξνηέξωλ ηεο άθημεο ηνπ θνξηίνπ ζηνλ ζπλνξηαθό ζηαζκό ειέγρνπ ή ζην ζεκείν ζέζεο ζε ειεύζεξε θπθινθνξία, 

ζπκπιεξώλνληαο θαη ππνβάιινληαο ζην ζύζηεκα ειέγρνπ θαη πξαγκαηνγλωκνζύλεο ζηηο ζπλαιιαγέο (TRACES) ην ζρεηηθό κέξνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ: Ναη -  Όρη 

 

7. πκπιήξωζε ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ ζε ζπκθωλία κε ην ελ εθαξκνγή Καλνληζηηθό πιαίζην: Ναη -  Όρη 

 

8: Καηόπηλ αηηήκαηνο ηεο Αξκόδηαο Αξρήο ή ηνπ Φνξέα, ε επηρείξεζε ζα πξνζθνκίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ: Ναη -  Όρη 

 

 

 
 

   

ΓΗΛΩΝΩ ΚΑΙ ΓΔΜΔΤΟΜΑΙ: 

α) λα εθηειώ ηηο εξγαζίεο ζύκθωλα κε ηνπο θαλόλεο βηνινγηθήο παξαγωγήο· 

β) λα απνδέρνκαη, ζε πεξίπηωζε παξαβίαζεο ή παξαηππηώλ, ηελ επηβνιή ηωλ κέηξωλ πνπ πξνβιέπνληαη εθ ηωλ θαλόλωλ ηεο βηνινγηθήο 

παξαγωγήο· 

γ) λα αλαιακβάλω λα ελεκεξώλω εγγξάθωο θαη ρωξίο θαζπζηέξεζε ηνπο αγνξαζηέο ηωλ πξνϊόληωλ θαη λα αληαιιάμω ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο κε ηελ A CERT ζε πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη ηεθκεξηωκέλε ππόλνηα κε ζπκκόξθωζεο, ππόλνηα κε ζπκκόξθωζεο πνπ δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζζεί ή δηαπηζηωκέλε κε ζπκκόξθωζε πνπ ζίγεη ηελ αθεξαηόηεηα ηωλ ελ ιόγω βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ 
δ) λα απνδερηώ ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ ζε πεξίπηωζε αιιαγήο ηνπ θνξέα ειέγρνπ ή, ζε πεξίπηωζε απνρώξεζεο από ηε βηνινγηθή 

παξαγωγή, ν θάθεινο ειέγρνπ δηαηεξείηαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ· 

ε)  λα ελεκεξώζνπλ ακέζωο ηελ A CERT θαη ηελ αξκόδηα αξρή ειέγρνπ ζε πεξίπηωζε απνρώξεζεο από ηε βηνινγηθή παξαγωγή, θαη 

δ)  λα απνδερηώ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηωλ ελ ιόγω αξρώλ ή θνξέωλ ζε πεξίπηωζε πνπ νη ππεξγνιάβνη ειέγρνληαη από 

δηαθνξεηηθέο αξρέο ή θνξείο ειέγρνπ· 

 

 

Δειώλω επίζεκα όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ A CERT Α.Ε κε ηελ αίηεζή κνπ είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο.  Έρω ιάβεη γλώζε 

ηωλ απαηηήζεωλ ηνπ Καλνληζκνύ 848/2007, ηνπ ζρεηηθνύ Καλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο, θαζώο θαη ηεο ππνρξέωζήο 

κνπ λα ηεξώ ηηο δηαηάμεηο ηνπο θαη αλαιακβάλω ηελ ππνρξέωζε λα εηδνπνηώ ακέζωο ηελ Α CERT όπνηε ηξνπνπνηνύληαη ηα κέηξα πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έληππν. 

 

Ηκεξνκελία Ολνκαηεπώλπκν Υπνγξαθή 

             

 

Για διεσκρινήζεις ζτεηικά με ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ενηύποσ παρακαλούμε επικοινωνήζηε με ηην  a Cert A.E. ζηο 2310210777  
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