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AITΗΣΗ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) 
 

Συµπληρώνεται  από τον AGROCERT 
Αριθµός 

Πρωτοκόλλου 

Α ίτησης  
 

Ηµ/ν ια  

Υποβολής  

Α ίτησης 

      
Κωδικός 

Υπόθεσης  
 /    -     .   

 
 

ENOTHTA 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Επωνυµία 
 

 
 

∆ιεύθυνση  

Πόλη  Τ.Κ .      

Νοµός   

Αρ. Τηλεφώνου  

Αρ. Fax  

E-mai l   

ΑΦΜ           ∆ΟΥ     

Νοµική  Μορφή 
Επ ιχε ίρησης  

 

Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναπληρωτής (αν υφίσταται) 

Ον/µο: Ον/µο: 

Τίτλος–Θέση: Τίτλος–Θέση: 

Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Τηλεφώνου: 

 
H Αίτηση αφορά: 
 

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ       

 

 

 ΛΗΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Σε περίπτωση λήξης της πιστοποίησης δε συµπληρώνονται οι ενότητες 2, 3, 4 και 5 της Αίτησης.         

 

ENOTHTA 2 : ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΠ / ΠΓΕ 

 
       Παραγωγή                                Συσκευασία                                        Τυποποίηση    
 
 
       Μεταποίηση                              Παρασκευή                                          Άλλο……………………………………………… 
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ENOTHTA 3 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Ονοµασία προϊόντος:    ΠΟΠ                                 ΠΓΕ 

Ηµεροµηνία Έναρξης Παραγωγικής ∆ιαδικασίας: 

Ηµεροµηνία Λήξης Παραγωγικής ∆ιαδικασίας: 

Αναµενόµενη συνολική ποσότητα πρώτης ύλης 
που θα ενταχθεί στην επιχείρηση προς µεταποίηση: 
 
 
 

∆ιαφορετικά είδη πρώτης ύλης (αν 
υπάρχουν): 
 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
 

Αντίστοιχες ποσότητες διαφορετικών 
ειδών πρώτης ύλης: 
 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

Αναφέρατε αναλυτικά τον αριθµό και το είδος συσκευασιών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ που πρόκειται να παραχθούν κατά την τρέχουσα 
περίοδο: 
 
 

 
Αναφέρατε άλλα προϊόντα (που δε χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ/ΠΓΕ) που πρόκειται να παραχθούν από την επιχείρηση: 
 
 
 
 
 
Ύπαρξη αποθεµάτων όλων των ειδών των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση (σε Kg) συµπεριλαµβανοµένων και παλαιοτέρων ετών: 
 

   ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 
 
 

Αν ναι, επισυνάψτε στην Αίτηση τα απαραίτητα έντυπα δήλωσης αποθεµάτων όλων των ειδών των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση 
(σε Kg) συµπεριλαµβανοµένων και παλαιοτέρων ετών  
 
 
 
 

ENOTHTA 4 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης: 

Αριθµός και Ηµεροµηνία έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης: 

Έδρα µονάδας µεταποίησης / τυποποίησης /συσκευασίας: 

Η επιχείρηση εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO, ΣΟ∆, κλ.π.) ή Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 
(HACCP);         
                          

   ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 
Αν ναι, αναφέρετε τι Σύστηµα εφαρµόζετε, ποιος ο Φορέας Πιστοποίησης και ποιος ο αριθµός του Πιστοποιητικού: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Συµπληρώστε (Χ) στην 1
η
 στήλη για τα στοιχεία που υποβάλλετε καθώς και τον αντίστοιχο αριθµό των συνηµµένων σελίδων 

στη 2
η
 στήλη.  

Η 3
η
 στήλη συµπληρώνεται από τη ∆/νση Γεωργίας κατά τον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων της Αίτησης. 

Η 4
η
 στήλη (η σκιασµένη) συµπληρώνεται από τον AGROCERT κατά την παραλαβή της Αίτησης. 

 
Α/Α 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ 

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ  ΤΗ 

∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ AGROCERT 

1. 
Τοπογραφικό σκαρίφηµα των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
συσκευασίας, τυποποίησης ή/και αποθήκευσης  ………………………   

2. ∆ιάγραµµα ροής της επιχείρησης (αν υπάρχει)  ………………………   

3. 

Κατάλογος συνεργαζόµενων προµηθευτών πρώτης ύλης / 
υπεργολάβων (αν δεν υπάρχει κατάλογος για την τρέχουσα 
περίοδο επισυνάψτε κατάλογο της προηγούµενης 
περιόδου) 

 ………………………   

 

 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δηλώνω ότι: 
 
1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας Αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή. 

2. Έχω λάβει γνώση τους όρους του Κανονισµού Πιστοποίησης και Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ του AGROCERT και 

τους αποδέχοµαι. 

3. Τηρώ την υφιστάµενη Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία που διέπει τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ για τα οποία αιτούµαι την 

Πιστοποίηση.   

4. Θα συνεργάζοµαι στενά µε τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και τον AGROCERT και δεσµεύοµαι να χορηγήσω 

οποιαδήποτε άλλη συµπληρωµατική πληροφορία, έγγραφο ή δείγµα µου ζητηθεί και τα οποία θα σχετίζονται µε την 

εφαρµογή των απαιτήσεων για την πιστοποίηση, έλεγχο και επίβλεψη της επιχείρησης που εκπροσωπώ.  

5. Θα ενηµερώσω εγγράφως τον AGROCERT για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς µου 20 

τουλάχιστον ηµέρες πριν. 

6. Θα καταβάλλω όλα τα έξοδα που σχετίζονται µε την εφαρµογή της διαδικασίας Πιστοποίησης και Ελέγχου του 

προϊόντος. 

 

 

 

 
 

Ηµεροµηνία: ……./……./200…  

 
 

Για την Επιχείρηση 
 
 

 

 

 

 
 

............................................................................................................................... 
 (ονοµατεπώνυµο - υπογραφή νόµιµου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου - σφραγίδα) 

 
 
 
 



 

   

ΠΟΓ-Α-01/1: Αίτηση για ένταξη στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ                                                              Σελίδα 4 από 4 
   

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

1. Για κάθε παραγόµενο προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ υποβάλλεται ξεχωριστή Αίτηση. 

2. Η Αίτηση υποβάλλεται σε (1) αντίγραφο στην οικεία Υπηρεσία της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής όπου 
ανήκει η επιχείρηση του ενδιαφερόµενου. H υποβολή της Αίτησης µπορεί να γίνει είτε προσωπικά είτε ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή. 

3. Η Αίτηση συµπληρώνεται χειρόγραφα ή µε δακτυλογράφηση. 

4. Εφόσον η Αίτηση γίνεται για τη λήξη της Πιστοποίησης συµπληρώνεται µόνο η πρώτη σελίδα και µέχρι την 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. 

5. Εφόσον η επιχείρηση έχει περισσότερες από µια δραστηριότητες που αφορούν το προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, τότε πρέπει να 
σηµειωθούν όλες στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2. 

6. Μαζί µε την Αίτηση επισυνάπτονται τα οριζόµενα στη ΕΝΟΤΗΤΑ 5 δικαιολογητικά. 

7. ∆ικαίωµα υπογραφής της Αίτησης έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή ο εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό 
αυτό εκπρόσωπος. 

 


