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ΑΗΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΩΖ
ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ 1
ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΠΟΛΟΚΖ ΔΙΙΖΛΗΘΟΤ ΖΚΑΣΟ
Πξνο: ΔΙ.Γ.Ο. – «ΓΖΚΖΣΡΑ»
Γεληθή Γ/λζε Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ (ΓΓΓΠΑΠ)
Γ/λζε Πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθώλ (ΓΠΠ)
1. ΣΟ ΗΥΔΗ Α ΔΠΗ ΥΔΗΡΖ Ζ
Δ πσλπ κία Δπ ηρε ίξε ζε ο / Λ ν κ ηθ ή Κνξ θ ή / Γηα θ ξηη ηθόο Σ ίη ιν ο:

Πόιε/ Σ.Θ.:

Γηεύζπλζε:

ΑΦΚ :

ΓΟΤ :

Σειέθσλν:

Α ξ. Fax :

Ολ/κν Λόκ ηκν π Δθ π ξόζ σ πνπ :

Δ- ma il:

We b s ite :

 ην ηρ εία Δπηθ νηλσ λ ίαο :

Έδξα πε ξηθ εξ ε ηα θώ λ κν λάδ σ λ ή ε γ θαη αζ ηάζ ε σλ /
α πνζ εθεπ ηηθ ώ λ ρώ ξ σλ ( η ε ο ί δ η α ο ή ά ι ι σ λ ε π η ρ ε η ξ ή ζ ε σ λ π ν π ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ε ί ) :

2. ΓΡ ΑΣΖΡΗΟ ΣΖ ΣΑ ΣΖ  ΔΠΗΥΔΗΡΖ Ζ 
Κ εηα πν ίεζε ή/ θα η π εξα ηη έξ σ ε πεμε ξ γαζ ία ή/ θα η η ππν πν ίεζ ε – ζ πζ θ επα ζ ία,
ή εκ πν ξία κ ε ηδ ηση ηθή ε ηηθ έηα :
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3. ΠΡΟΪΟΛ ΣΑ

Α/Α

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ
(ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 3 & 6 ηνπ
ΠΓ 221/1979)
π.ρ. Πξάζηλεο
ειηέο ζε άικε –
νιόθιεξεο Jumbo

ΘΑΣΑΥΩΡΗ
ΚΔΛΖ
ΟΛΟΚΑΗΑ
ΠΟΠ/ΠΓΔ
(εθόζνλ ε
επηρείξεζε ζαο
είλαη
πηζηνπνηεκέλε
από ηνλ
ΔΙ.Γ.Ο.ΓΖΚΖΣΡΑ)

ΔΚΠΟΡΗΘΖ
ΟΛΟΚΑΗΑ

ΚΔΓΔΘΟ/
ΔΗΓΟ
ΤΘΔΤΑΗΑ

ΘΩΓΗΘΟ
ΔΣΗΘΔΣΑ
ΘΑΣΑΥΩΡΗΖ
(επηζπλάπηε
ΣΟ ΙΟΓΗΣΗΘΟ
ηαη)
ΤΣΖΚΑ

Αλαζέηεηε
ππεξγνιαβηθά κέξνο
ηεο δξαζηεξηόηε
ηάο ζαο;
(ζε επηρ. θαζόλ)
(αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία
ζηνλ Πίλαθα 4Α)

Έρεηε άκεζε ζπλεξγαζία
κε επηρείξεζε πνπ
εκπιέθεηαη ζηε δηαθίλεζε
πξώηεο ύιεο ή κε
πξνζπζθεπαζκέλεο
επηηξαπέδηαο ειηάο;
(αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ζηνλ
Πίλαθα 4Β)

GRM.OLIVE-A-01/1: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΗΓΗΘΖ ΒΔΒΑΗΩΖ Δ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΙΗΔ
Θνπξηίδνπ 56-58 & Ληξβάλα, 11145 Αζήλα, Σει: 210 - 8392000, Fax: 210 – 8231438, E-mail: agrocert@otenet.gr , Website: www.elgo.gr

3

4. ΤΛΔΡ ΓΑΕΟ ΚΔΛΔ ΔΠΗ ΥΔ ΗΡΖ ΔΗ 
4Α. Δπ ηρ είξ εζε πν π ιεηη νπ ξγ εί γ ηα ινγ αξ ηαζκ ό κ νπ (θ αζό λ)
(άξζξν 6 παξ. 1ii & iii θαη άξζξν 9 ηεο Θ.Τ.Α 63585/2017)

ΔΓΡΑ

ΔΠΩΛΤΚΗΑ

(εγθαηαζηάζεσλ/
Πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ/
απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ)

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

(κεηαπνίεζε θαη πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ή/θαη ηππνπνίεζε
θαη ζπζθεπαζία)

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΠΡΟΪΟΛΣΟ

(ζύκθσλα κε
Πίλαθα 3 - ζηήιε 2)

Τπεύζπλε
Γήισζε
απνδνρήο
ειέγρνπ
(βι. Παξάξηεκα I)
(επηζπλάπηεηαη)

4Β . Δ π ηρ είξ εζε πν π εκπ ιέθ εη αη ζ ηε δ ηαθίλεζε κε π ξν ζπζ θ επ αζκ έλ νπ π ξν τόλη ν ο θα η
δ ύλ αη α η λα απ νη ειεί «πξ νκε ζεπ ηή » κ νπ
(άξζξν 6 παξ. 1 ii & iv θαη άξζξν 8 ηεο Θ.Τ.Α 63585/2017)

ΔΓΡ Α

ΔΠΩΛ ΤΚΗΑ

(εγθαηαζηάζεσλ/
πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ/
απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ)

ΓΡ ΑΣΖΡ ΗΟ ΣΖΣ Α

(κεηαπνίεζε ή/θαη πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη
εκπνξία)

ΘΑΣΖ ΓΟΡ ΗΑ ΠΡΟ ΪΟΛΣΟ
(ζύκθσλα κε
Πίλαθα 3-ζηήιε 2)
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5. ΓΗ ΘΑΗΟΙΟ ΓΖ ΣΗ ΘΑ *
Α/Α

1

2

3

4

ΔΓΓΡΑΦΑ

Δπηζπλάπηεηαη

Αξηζκόο
ζπλεκκέλσλ
ζειίδσλ

πκπιεξώλεηαη
από ηνλ
ΔΙ.Γ.Ο.ΓΖΚΖΣΡΑ

Λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν ζύζηαζεο ηεο Δπηρείξεζεο
αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο (π.ρ. ΦΔΘ ζύζηαζεο,
θαηαζηαηηθό, ζύζηαζε αξραηξεζηώλ γηα ζπλεηαηξηζκνύο
θ.ά.).
Λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηρείξεζεο ζε ηζρύ.
Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
όπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο
Δπηρείξεζεο, γηα ηα πξντόληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Αίηεζε
Θάηνςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, από
αξκόδην κεραληθό.

5

Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηώλ ηεο Δπηρείξεζεο

6

Τπεύζπλε Γήισζε ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο
(Απνδνρή ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 9.3i ηεο Θ.Τ.Α
63585/ ΦΔΘ Β’ 2120/21.06.17)

*Αλ ζηνλ Πίλαθα 3 ηεο παξνύζεο Αίηεζεο έρεηε δειώζεη πξντόλ ΠΟΠ/ΠΓΔ, δελ ππνρξενύζηε λα απνζηείιεηε ηα

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθόζνλ απηά δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΚΠΙΖΡΩΖ & ΣΖΛ ΤΠΟΒΟΙΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ

1. H αίηεζε ππνβάιιεηαη είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε agrocert@otenet.gr είηε
ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε Θνπξηίδνπ 56-58 & Ληξβάλα, Σ.Θ. 11145 Θάησ Παηήζηα Λ. Αηηηθήο (Τπόςε:
Γ/λζε Πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθώλ-ΓΠΠ, Γεληθή Γ/λζε Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αγξνηηθώλ ΠξντόλησλΓΓΓΠΑΠ).
2. Ζ επηρείξεζε πνπ δειώλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4Α σο «επηρείξεζε θαζόλ» θαη είλαη ήδε θαηαρσξηζκέλε ζην
«Κεηξών» ή ζην «Δηδηθό κεηξών» ηνπ ΔΙ.Γ. Ο. – « ΓΖΚ ΖΣΡ Α», δελ ειέγρεηαη θαη σο εθ ηνύηνπ δελ
ππνβάιιεηαη κε ηελ παξνύζα ε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Παξαξηήκαηνο I.
3. Ζ επηρείξεζε πνπ δειώλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4Β σο «πξνκεζεπηήο» θαη δελ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην «Δηδηθό
κεηξών» ηνπ ΔΙ.Γ. Ο.

– « ΓΖΚΖΣ ΡΑ »,

ππνβάιιεη ηελ Αίηεζε-Τπεύζπλε Γήισζε-Τπόδεηγκα 2.

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ρνλδξηθήο πώιεζεο ειαηνθάξπνπ σο «πξνκεζεπηήο» δε λνείηαη ν
παξαγσγόο ηνπ.
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ηνηρεία ηνπ Λνκίκνπ ή ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Δθπξνζώπνπ
Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν
Κεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο:
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Θαηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΘ:

E-mail

Κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1) Έιαβα γλώζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πεγάδνπλ από ηελ Θ.Τ.Α. 63585/ΦΔΘ Β’ 2120/21.06.17 «Θαλνληζκόο
Απνλνκήο Διιεληθνύ ήκαηνο ζηηο Δπηηξαπέδηεο Διηέο», όπσο ηζρύεη θάζε θνξά.
2) Σα πξντόληα γηα ηα νπνία αηηνύκαη ην Διιεληθό ήκα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαπάλσ Θ.Τ.Α.,
θαζώο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηάζζνληαη από ηελ Διιεληθή – Δπξσπατθή θαη Γηεζλή Λνκνζεζία ηδίσο
όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή, ηππνπνίεζε, θαη δηαλνκή ηνπο, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα απηώλ θαηά ηελ
ρξήζε θαη ηελ αλάισζή ηνπο.
3) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί δηαλνεηηθήο
ηδηνθηεζίαο, ηεο αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο εηδηθόηεξεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηα πξντόληα γηα ηα
νπνία αηηνύκαη ηελ απνλνκή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο.

Ο ΑΗ ΣΩΛ /Ζ ΑΗ ΣΟ ΤΑ

………………………………………………………………………………………..
( Ολνκα ηε πώ λ πκν & θ ξα γί δα)
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Τ π εύ ζπ λε δή ισζε ζπ λεξγ α δόκ ελε ο επ ηρ είξεζε ο .

(πκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν επηρείξεζεο ε νπνία απνηειεί
«πξνκεζεπηή» κε πξνζπζθεπαζκέλνπ πξντόληνο γηα ηελ «Δπηρείξεζε»)

Δ πσλπ κία επ ηρε ίξε ζε ο/
Λνκ ηθή Κνξθ ή/
Γηαθξηη ηθόο Σίη ιν ο
Δ ίδν ο Γξα ζη εξηόη εηα ο
Έδξα Δγθαη αζηάζ εσ λ/
Πό ιε/ Λνκ όο
Α ξ. Σ ειεθώλν π

Οδόο

Α ξ ηζ.

Σ Θ:

Α ξ. Fax

E- ma il

We b s ite

Α .Φ.Κ.

Γ. Ο.Τ.

Ο Λόκηκνο ή ν Δμνπζηνδνηεκέλνο Δθπξόζσπνο
Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Κεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο:
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Θαηνηθίαο:
E-mail

Οδόο
:

Σει
:

Αξηζ:

ΣΘ:

Κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α πνδ έρνκ αη ην λ έ ιε γρν η εο ε π ηρε ίξε ζ ήο κνπ α πό ην λ ΔΙ. Γ.Ο. – « ΓΖΚ ΖΣΡ Α», ζύκ θσ λα κ ε η ελ
π αξ. 3 i ηνπ άξζξν π 9 η εο Θ.Τ.Α. 63585/ΦΔΘ Β’ 2120/21.06.17.

Ζ κε ξνκ ελ ία :
Ολν καη επ ώλ πκ ν

Τ πν γ ξαθ ή /  θξ αγ ίδα

GRM.OLIVE-A-01/1: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΗΓΗΘΖ ΒΔΒΑΗΩΖ Δ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΔΙΗΔ
Θνπξηίδνπ 56-58 & Ληξβάλα, 11145 Αζήλα, Σει: 210 - 8392000, Fax: 210 – 8231438, E-mail: agrocert@otenet.gr , Website: www.elgo.gr

