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Επωνυμία Ομάδας Παραγωγών / Name of 

the Farmer Group: 

1. Στοιχεία Καλλιέργειας και Παραγωγών / Farmer and Crop Data

Δηλώστε το συνολικό αριθμό μελών της Ομάδας Παραγωγών / Indicate the total number of members in the Farmer Group:

Ανοικτή / Open field crop Υπο Κάλυψη / covered 

crop*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Δεύτερη Καλλιέργεια / 

Second crop?*** Yes or 

No

Επωνυμία /Company name Επώνυμο / Family name Όνομα / First name Δ/νση / Address Τ.Κ. / Postcode Δήμος / 

Municipality

Καλλιέργεια / Name of the 

Crop

Χειρισμός Προιόντος / 

Produce Handling** (Yes 

or No)

Έκταση / Surface 

(in ha)

Appendix 2: Πιστοποίηση Ομάδας Παραγωγών / Farmer Group Certification (GLOBALGAP option 2): 

Στοιχεία Καλλιέργειας και Παραγωγών / Farmer and Crop Data

Διευκρινίστε τον αριθμό Παραγωγών της Ομάδας και τις αντίστοιχες καλλιέργειες τους / Specify the members of the Farmer Group and their respective crop(s) where you apply for Globalgap certification:

Παρακαλώ, καταγράψτε τα παρακάτω με ακρίβεια. Μόνο οι παραγωγοί και οι καλλιέργεις που αναφέρονται παρακάτω θα αξιολογηθούν για πιστοποίηση / Please, do this very precise and accurate, only farmers and crops mentioned hereunder will be 

considered for certification. 

Αριθμός παραγωγών που έφυγαν από την ομάδα / Number of Growers that left the Producer Group:

Κωδικοί παραγωγών που έφυγαν από την ομάδα / TUV HELLAS numbers of the growers that left the group:

Απαιτούμενες πληροφορίες σε περίπτωση επαναπιστοποίησης / Extra information needed for second or subsequent certifications : 

Καλλιέργεια / Crop

Σε περίπτωση περισσότερων καλλιεργειών άνα παραγωγό, χρησημοποιήστε μία γραμμή ανά καλλιέργεια. In case of more than one crop per farmer, use a new row for each crop. So, for each farmer, there are as many rows as 

crops registered.

Αριθμός παραγωγών εγγεγραμένων/πιστοποιημένων κατά το προηγούμενο έτος / Number of Growers registered/certified last year :

Αριθμός νέων παραγωγών / Number of New Growers in the Producer Group :
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Εάν απαιτήται προσθέστε νέες σειρές στον Πίνακα Excel / (If necessary, you can add extra rows to this Excel table or, if you're filling in a paper version, continue on a copy of this sheet) (If necessary, you can add extra rows to this Excel table or, if you're filling in a paper version, continue on a copy of this sheet)

                                *Covered Crop=

** Produce handling =

                                 ***second crop =

Remark :

2.Διάφορες Ερωτήσεις /  Various questions

Το προιόν προορίζεται για πώληση στις παρακάτω χώρες / The products are intended to be traded in the following countries:

Προσοχή: Η υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπει στην εταιρία να αναφέρεται στη Globalgap

Attention: the submission of the Globalgap application form does not allow the company to refer to Globalgap.

Για το αληθές / Duly certified as true                           Ημερ/νία & Υπογραφή /  Date and signature

Crop produced in a greenhouse (structure in plastic, glass or other similar materials), accessible by persons (walk-in possible ), not 

including individual plant/tree covers, nets, low tunnels or hail protection.

If you're growing 3 cycles of lettuce in a year on a parcel of 1 ha, you have to declare 1 ha of lettuce, and not 3 ha

Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα εκτελεί όλες τις δηλωθείσες δραστηριότητες της αίτησης σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Globalgap και δηλώνει ότι έχει αναθέσει την 

επιθεώρηση στον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV Nord) Α.Ε., Λασκαράτου 23, 54646, Θεσ/νίκη, ΕΛΛΑΣ. / The company commits itself to carry out all 

the activities for which the application of Globalgap certification has been done following the General Regulations of Globalgap, and declares having entrusted the audit to 

the accredited certification body TUV HELLAS (TUV Nord) S.A., Laskaratou 23, 54646,  Thessaloniki, Greece.

Δηλώστε ΟΛΑ τα κτήματα και εγκαταστάσεις χειρισμού προιόντος όπου στα Globalgap προιόντα γίνεται χειρισμός ή παραγωγή κάτω από την δικαιωδοσία της Ομάδας Παραγωγών:(οι περιοχές κάτω από την ιδιοκτησία των μελών 

της ομάδας αγροτών δεν πρέπει να καταχωρηθούν εδώ) / ( Indicate ALL the farms and produce handling sites where the Globalgap crops are handled (or grown) under the ownership of the farmer group: (sites under the ownership of 

the members of the farmer group don't need to be registered here)

Low Risk produce handling activities on-farm, i.e., packing, storage, chemical treatments, trimming, washing, or any other handling 

where the product may have physical contact with other materials or substances.

A crop which, after the harvest of a first Globalgap crop, is cultivated on the same parcel (e.g. In a greenhouse where first tomatoes 

are grown and afterwards lettuce, than lettuce is considered a second crop)
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