ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων με την επωνυμία TÜV HELLAS (TÜV
NORD) Α.Ε., εγκεκριμένος με την υπ’αριθμ. Απόφαση 290904/2.11.2010 (αρ. ΦΕΚ: 1757/9.11.2010)
να πιστοποιεί κατά τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε
φορά, μετά από ελέγχους που διενήργησε στις εγκαταστάσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης με
επωνυμία:

ΕΨΑ Α.Ε.

έδρα:

ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ, 37300

η οποία είναι καταχωρημένη στα μητρώα του με τον κωδικό
αριθμό:

342008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ
ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω παρασκευάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ)
834/2007 και 889/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά και ο κάτοχος του παρόντος τηρεί τους κανόνες σήμανσης
των παραπάνω Κανονισμών και του άρθρου 8 της αριθ. 245090/2006 ΚΥΑ όπως ισχύουν.
Είδος προϊόντος
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΡΙΟΥΧΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΡΙΟΥΧΟΣ
ΛΕΜΟΝΑΔΑ

Κατηγορία
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Είδος
συσκευασίας
ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
232 ml
ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
232 ml

Εκτιμώμενη
Παραγωγή

Περίοδος
παραγωγής

*Στάδιο

Διάρκεια
ισχύος

80.000 ΦΙΑΛΕΣ

Όλο το έτος

Β

11.3.2018

50.000 ΦΙΑΛΕΣ

Όλο το έτος

Β

11.3.2018

Ημερομηνία έκδοσης:
Αριθμός απόφασης:
Ισχύει έως:
Αριθμός Πιστοποιητικού:

12.3.2017
001/02032017
11.3.2018
342008

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)Α.Ε.
*

Β = Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας
Μ = Προϊόν υπό Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία

Το παρόν πιστοποιητικό ανήκει στον Ο.Ε.Π. TÜV HELLAS A.E. και επιστρέφεται άμεσα, εφόσον ζητηθεί.
Η ποσότητα της εκτιμούμενης παραγωγής, η οποία έχει ένα ποσοστό ανοχής +/− 10%, θα ξεχρεώνεται με την εγγραφή των παραστατικών πωλήσεως στο
συνημμένο πίνακα, ο οποίος συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον παραγωγό, καθώς και από τον Ο. Ε. & Πιστοποίησης στο τέλος της περιόδου
ισχύος. Στην περίπτωση που η παραχθείσα ποσότητα υπερβαίνει την εκτιμούμενη παραγωγή + 10% αυτής, εκδίδεται συμπληρωματικό πιστοποιητικό
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Η παραπάνω εκτιμώμενη ποσότητα αποτελεί τη μέγιστη παραγωγή, δεν αποτελεί εγγύηση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και προκύπτει απο τις οδηγίες
εργασίας, την εμπειρία του επιθεωρητή καθώς και τα προσκομιζόμενα απο τον παραγωγό στοιχεία.

Πιστοποίηση Προϊόντων
Αρ. Πιστ. 31-4

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε., Λ. Μεσογείων 282, 155 62 Χολαργός, Αθήνα, Ελλάδα e-mail: agrisystems@tuvhellas.gr
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