ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.
T: 210 8211940, F: 210 8211015
W: www.bio-hellas.gr, E: systems@bio-hellas.gr

Αίτηση
Ένταξης Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Σύµφωνα µε το Πρότυπο BIO Kouzina
1. Πληροφορίες για την Επιχείρηση
Επωνυµία Επιχείρησης:
1α) Έδρα της Επιχείρησης
∆ιεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Νοµός:

Χώρα:

Τηλέφωνα:

Φαξ:

ΑΦΜ:

∆.Ο.Υ.:

Web:

1β) Στοιχεία Υπεύθυνου της Επιχείρησης ως προς το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς
Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου:

Α∆Τ:

Θέση στην επιχείρηση:

e-mail:

Τηλέφωνο:

Κινητό Τηλέφωνο:

1γ) Κατηγορία/ δραστηριότητα της επιχείρησης
Εστιατόριο

Εστιατόριο ξενοδοχείου

Καφέ / Μπαρ

Εστιατόριο τουριστικού καταλύµατος

Ζαχαροπλαστείο

Κυλικείο

Catering

Εστιατόριο κατασκήνωσης

Delivery / take away

Εστιατόριο παιδικού σταθµού

Εστιατόριο νοσοκοµείου

Εστιατόριο σχολείου

Άλλο (περιγράψτε):

.

.
1δ) Εφόσον πρόκειται για ξενοδοχειακή µονάδα ή κατάλυµα, αναφέρατε:
∆υναµικότητα σε κλίνες:

Κατηγορία σε αστέρια ή κλειδιά:

1ε) Εφόσον πρόκειται για εστιατόριο, αναφέρατε:
∆υναµικότητα σε κουβέρ:

Περίοδος/ συχνότητα λειτουργίας (π.χ. από Μάιο
έως Οκτώβριο, τρεις µέρες ανά εβδοµάδα κτλ):

1στ) Άλλες Εγκαταστάσεις της Επιχείρησης (Υποκαταστήµατα-Παραρτήµατα)
∆ιεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Νοµός:

Χώρα:

Τηλέφωνα:

Φαξ:

Web:

∆ραστηριότητα:
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1ζ) Υπεργολάβοι
Η επιχείρησή σας αναθέτει εργασίες σχετιζόµενες µε την µαζική εστίαση σε τρίτο (υπεργολαβική δραστηριότητα);
Ναι

,

Όχι

Αν ναι, να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας σχετικά µε τα στοιχεία του υπεργολάβου και να περιγραφεί το είδος της
υπεργολαβικής δραστηριότητας.
Επωνυµία:
∆ιεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας:

Νοµός:

Χώρα:

Τηλέφωνα:

Φαξ:

ΑΦΜ:

∆.Ο.Υ.:

e-mail:

Περιγραφή Υπεργολαβικής ∆ραστηριότητας:
1η) Προφίλ της επιχείρησης
Περιγράψτε εν συντοµία τη δραστηριότητα της επιχείρησης µε ιδιαίτερη έµφαση στις υπηρεσίες εστίασης (π.χ είδος
κουζίνας, τρόπος διάθεσης των εδεσµάτων - π.χ. buffet, «a la carte menus», «table d'hote menus», κυκλικά menus,
σερβίρεται µόνο πρωινό, διατίθενται µόνο έτοιµα γεύµατα σε αδιάρρηκτες συσκευασίες, επιχείρηση διανοµής φαγητού delivery κλπ).

2. Πιστοποίηση
2.1. Περιγράψτε το συνολικό εδεσµατολόγιο (menu) της επιχείρησης και σηµειώστε τα προς πιστοποίηση γεύµατα
/εδέσµατα. Σε περίπτωση που το επιθυµείτε, µπορείτε να επισυνάψετε στην παρούσα αίτηση το εδεσµατολόγιο της
επιχείρησης και παρακάτω να σηµειώσετε µόνο τα προς πιστοποίηση εδέσµατα.

2.2. Σηµειώστε, κατά προσέγγιση, το συνολικό αριθµό των εδεσµάτων (πιάτων) που σερβίρονται ηµερησίως και τον
αριθµό για τα οποία αιτείσθε πιστοποίηση, είτε ως είτε ως βιολογικά εδέσµατα είτε ως εδέσµατα µε βιολογικά συστατικά.
Συνολικός αριθµός εδεσµάτων:
Αριθµός εδεσµάτων προς πιστοποίηση:
i) Ως βιολογικά εδέσµατα:
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2.3. Επιθυµώ να ενταχθώ στην κατηγορία
Α. ΒΙΟ Kouzina Gold

(1)

:

Β. ΒΙΟ Kouzina Silver

∆. Πιστοποίησης πρώτων υλών ή/και οµάδας πρώτων υλών (2)
1)

Γ. ΒΙΟ Kouzina Bronze
(2)
, για τις παρακάτω πρώτες ύλες :

2)

3)

.

3. Εξοπλισµός της επιχείρησης
Περιγράψτε τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας (αποθηκευτικοί χώροι - ψυγεία, εξοπλισµός προετοιµασίας εδεσµάτων, εξοπλισµός συντήρησης κλπ).

4. Παρασκευή εδεσµάτων
Περιγράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες παρασκευής των εδεσµάτων (πεδία παραλαβής α' υλών, αποθήκευσης α' υλών,
επεξεργασίας α' υλών / παρασκευής εδεσµάτων, σερβιρίσµατος κλπ).

5. Προσωπικό
Σύνολο εργαζοµένων:
Αριθµός εργαζοµένων στον τοµέα της προς πιστοποίηση µονάδας µαζικής εστίασης:

6. Επισήµανση & διαχωρισµός των προϊόντων
Περιγράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες σήµανσης και διαχωρισµού που ακολουθεί η επιχείρηση προκειµένου να διαχωρίζονται οι πρώτες ύλες, τα ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης από αντίστοιχα συµβατικά:
Κατά την αποθήκευση:

Κατά την επεξεργασία των πρώτων υλών και την παρασκευή των εδεσµάτων:

Κατά το σερβίρισµα:

(1)

Επιλέξετε µια από τις κατηγορίες πιστοποίησης Gold, Silver ή Bronze. Ενηµερωθείτε για τις απαιτήσεις ανά κατηγορία πιστοποίησης,
από το site του ΒΙΟ Ελλάς (http://www.bio-hellas.gr). Η οριστική, ωστόσο, κατάταξη της επιχείρησή σας σε κάποια από τις
παραπάνω κατηγορίες και η χορήγηση του αντιστοίχου πιστοποιητικού, θα αποφασιστεί κατόπιν της επιτόπιας αξιολόγησης της
επιχείρησή σας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου «BIO Kouzina».

(2)

Η πιστοποίηση πρώτων υλών ή/και οµάδας πρώτων υλών, µπορεί να χορηγηθεί, είτε µεµονωµένα, είτε σε συνδυασµό µε κάποια
από τις κατηγορίες Gold, Silver ή Bronze. Εφόσον επιθυµείτε την πιστοποίηση της επιχείρησής σας σύµφωνα µε την κατηγορία των
πρώτων υλών ή/και οµάδας πρώτων υλών, σηµειώστε σε ποιες πρώτες ύλες ή/και οµάδες πρώτων υλών αφορά η πιστοποίηση
αυτή.
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7. Προγράµµατα καθαρισµού, απολύµανσης, απεντόµωσης / µυοκτονίας
Εφαρµόζεται στην επιχείρηση πρόγραµµα καθαρισµού των εγκαταστάσεων/ εξοπλισµού;

Ναι

Όχι

Εφαρµόζεται στην επιχείρηση πρόγραµµα απεντόµωσης / µυοκτονίας;

Ναι

Όχι

8. Συνοδευτικά Έγγραφα (3)
Τα παρακάτω έγγραφα/ αρχεία υπάρχουν ενηµερωµένα και διαθέσιµα για έλεγχο στην επιχείρηση (παρακαλώ σηµειώστε):
Άδεια Λειτουργίας.
Αγορανοµική Άδεια.
Κάτοψη των εγκαταστάσεων.
Μενού (το οποίο θα περιλαµβάνει τόσο τα πιστοποιηµένα όσο και τα συµβατικά εδέσµατα).
Έγγραφα υγειονοµικού ελέγχου.
Πιστοποιητικά της επιχείρησης (π.χ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000) / Λοιπά.
Αρχεία προγραµµάτων απεντόµωσης/ µυοκτονίας.
∆ιαφηµιστικό υλικό.
Άλλο (περιγράψτε):

.

9. ∆ηµοσιοποίηση Στοιχείων της Επιχείρησης
Επιθυµείτε στοιχεία της επιχείρησής σας (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, ιστοσελίδα,
Ναι
προσφερόµενα προϊόντα κτλ) να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΒΙΟ Ελλάς;

,

Όχι



10. ∆ήλωση
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος
της επιχείρησης δηλώνω ότι:

ως υπεύθυνος

i)

Όλες οι πληροφορίες που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ακριβείς και αληθείς και θα αποτελέσουν τη
δέσµευση από πλευράς µου για τη σύναψη σύµβασης µεταξύ εµού και του ΒΙΟ Ελλάς.

ii)

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο/ έγγραφο, σχετικό µε την πιστοποίηση της επιχείρησής µου, ζητηθεί, θα προσκοµιστεί εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που θα καθοριστεί σε συνεννόηση µε το ΒΙΟ Ελλάς.

iii) Αποδέχοµαι την καταβολή του ποσού των 150 €, ως προκαταβολή επί του ετησίου κόστους πιστοποίησης. Το
ποσό αυτό θα το καταβάλλω µετά την υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του ΒΙΟ Ελλάς και πριν από την πρώτη επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής µου.
Ηµεροµηνία:

.

Υπογραφή/ Σφραγίδα

Μη συµπληρώνετε κάτω από τη γραµµή. Συµπληρώνεται από το ΒΙΟ Ελλάς
1. Αριθµός Σελίδων:

.

3. Ηµεροµηνία παραλαβής:

.

2. Αριθµός Πρωτοκόλλου:

.

4. Υπεύθυνος Παραλαβής:

.

(3)

∆εν απαιτείται να επισυνάψετε στην παρούσα αίτηση κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα/ αρχεία. Θα ελεγχθούν κατά την διάρκεια
της επιτόπιας αξιολόγησης της επιχείρησής σας από το ΒΙΟ Ελλάς.
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