
Αποδεικτικό έγγραφο

1.  Αριθμός πρωτ. εγγράφου:

σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

2020-000000051345

Κύρια δραστηριότητα:

2.  Όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία:
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οδος :ΚΙΣΑΜΟΣ
Τ.Κ :73400
Δήμος :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Π.Ε :ΧΑΝΙΩΝ
Περιφέρεια :Κρήτης

Παραγωγός,Χονδρεμπόριο,Λιανικό εμπόριο

3. Όνομα, διεύθυνση και κωδικός Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης:

Κωδικός:

Π.Ε :ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

COSMOCERT

Δήμος :Αθηναίων
Τ.Κ :11525

GR-BIO-18

Οδος :ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25

COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιφέρεια :Αττικής

4.  Ομάδες προϊόντων/δραστηριότητες: 5.  Ορίζεται ως :

Φυτά και φυτικα προϊόντα Παραγωγός

<Άνηθος (Anethum graveolens)>,<Αραβόσιτος γλυκός (Zea mays )>,
<Βαλεριάνα (Valerianella olitoria)>,<Δυόσμος (Mentha spicata)>,
<Κάρδαμο (Carthamus tinctorius)>,<Καυκαλήθρα (Tordylium apulum)>,
<Κρεμμύδι (Allium cepa)>,<Κόλιανδρο (Coriandrum sativum)>,
<Λάχανίδα ή kale (Brassica oleracea)>,<Λάχανο λευκό (Brassica
oleracea)>,<Μάραθο (Foeniculum vulgare)>,<Μέντα (Mentha
rotundifolia)>,<Μαρούλι (Lactuca sativa)>,<Μαϊντανός (Petroselinum
crispum)>,<Μυρώνι ( Scandix pecten-veneris)>,<Παντζάρι (Beta
vulgaris)>,<Ραδίκι (Cichorium intybus)>,<Ρεπάνι (Raphanus sativus)>,
<Σέλινο (Apium graveolens)>,<Σέσκουλο (Beta vulgaris)>,<Σπανάκι
(Spinacea oleracea)>,<Σταμναγκάθι (Cichorium spinosum)>,
<Σχοινόπρασο (Allium schoenoprasum)>

6.   Περίοδος ισχύος:
Απο 18/11/2019 Εως 18/11/2020

Βιολογική παραγωγή

7.   Ημερομηνία Ελέγχου(- 25/10/2019

Φυτά και φυτικα προϊόντα Παραγωγός

<Αγγούρι (Cucumis sativus)>,<Αλμύρα (Salsola soda)>,<Αντράκλα
(Portulaca oleracea)>,<Βλήτο (Amaranthus spp.)>,<Κολοκυθάκια
(Cucurbita pepo)>,<Κολοκύθα (Cucurbita maxima)>,<Κρεμμύδι (Allium
cepa)>,<Λοιπά νωπά λαχανικά>,<Μαρούλι (Lactuca sativa)>,<Πιπεριά
(Capsicum annuum)>,<Τομάτα (Lycopersicon lycopersicum)>,<Φασολάκι
χλωρό  (Phaseolus vulgaris)>

6.   Περίοδος ισχύος:
Απο 08/06/2020 Εως 08/06/2021

Βιολογική παραγωγή

7.   Ημερομηνία Ελέγχου(- 05/06/2020

25/10/2019

Μεταποιημένα προϊόντα Λιανικό εμπόριο

<Φρούτα λαχανικά>
6.   Περίοδος ισχύος:

Απο 08/06/2020 Εως 08/06/2021

Προϊόντα σε μετατροπή

7.   Ημερομηνία Ελέγχου(- 06/06/2020

Μεταποιημένα προϊόντα Λιανικό εμπόριο

<Αλευρα>,<Αποξηραμένα φρούτα>,<Αρτοσκευάσματα>,<Αρωματικά
φυτά>,<Αυγά>,<Βασιλικός πολτός>,<Βούτυρα>,<Γαλακτοκομικά
προϊόντα>,<Διατηρημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης σε ελαιόλαδο /
άλμη / ξύδι>,<Εξαιρετικό παρθένου ελαιόλαδο>,<Ζυμαρικά>,<Καρποί
δημητριακών>,<Καρποί με κέλυφος>,<Μέλι>,<Οσπρια>,<Ρύζι>,<Τσάι>,
<Τυροκομικά προϊόντα>,<Φρούτα λαχανικά>,<Χυμοί>

6.   Περίοδος ισχύος:
Απο 08/06/2020 Εως 08/06/2021

Βιολογική παραγωγή

7.   Ημερομηνία Ελέγχου(- 06/06/2020

Μεταποιημένα προϊόντα Χονδρεμπόριο

<Φρούτα λαχανικά>
6.   Περίοδος ισχύος:

Απο 08/06/2020 Εως 08/06/2021

Προϊόντα σε μετατροπή

7.   Ημερομηνία Ελέγχου(- 06/06/2020

Μεταποιημένα προϊόντα Χονδρεμπόριο

<Φρούτα λαχανικά>
6.   Περίοδος ισχύος:

Απο 08/06/2020 Εως 08/06/2021

Βιολογική παραγωγή

7.   Ημερομηνία Ελέγχου(- 06/06/2020

23/07/2020102691 Σελίδα 1 Από 2



8.  Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.
      Οι δραστηριότητες του επιχειρηματία αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου και πληρούν τις απαιτήσεις των εν λόγω κανονισμών.

Ημερομηνία, 23/07/2020,Αθηναίων

COSMOCERT/COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το παρόν έγγραφο έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικά και ισχύει χωρίς υπογραφή.
Μπορεί να ελέγχεται χρησιμοποιώντας τον αριθ. πρωτ. του εγγράφου στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ( www.minagric.gr)


