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Πρόλογος 
 
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία εφαρµογής και πιστοποίησης του προτύπου AGRO 2, εκπονήθη-
κε από τον Οργανισµό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε το δια-
κριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και λει-
τουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.  
 
Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να παρέχει κατευθύνσεις, µε στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και 
οµοιόµορφης εφαρµογής των απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2-1 (∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-
βάλλοντος -Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1 : Προδιαγρα-
φή) και AGRO 2-2 (∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος -Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη 
Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη φυτική παραγωγή), από τις γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις, τους φορείς πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης, τις αρµόδιες αρχές και 
γενικά όλους αυτούς που εµπλέκονται µε το αντικείµενο της παρούσας.  
 
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αποτελείται από δύο µέρη: Το πρώτο αφορά τις γενικές απαιτή-
σεις/υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εφαρµόζουν 
το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καθώς και τους φορείς που την πιστοποιούν, ενώ το δεύ-
τερο µέρος αφορά εξειδικεύσεις/οδηγίες για απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 όπως αυτές περι-
γράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του προτύπου. 
 
Η κατάρτιση της παρούσας οδηγίας έγινε από Οµάδα Εργασίας στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι 
των ενδιαφεροµένων. 
 
Η οδηγία αυτή, εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 08/160η/29.07.2009  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του AGROCERT και διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους. 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΤΥΠΟΥ AGRO 2 
 

Εισαγωγή  
 
Τo πρότυπo AGRO 2 παρέχει στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός Συστή-
µατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, προκειµένου τα παραγόµενα προϊόντα  
να ενισχυθούν µε σηµάνσεις, να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία τους και να αποκτήσουν σηµαντικό 
προβάδισµα στις αγορές υψηλού ανταγωνισµού κατακτώντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. 
 
Αν οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις πρόκειται να πιστοποιηθούν ως προς το πρότυπο AGRO 2, είναι 
απαραίτητο να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και της παρούσας κατευ-
θυντήριας οδηγίας. 
 
Η εφαρµογή της οδηγίας αυτής αποτελεί επίσης ένα από τα κριτήρια αναγνώρισης των Φορέων 
Πιστοποίησης των προτύπων AGRO από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT, σύµφωνα µε την K.Υ.Α 
267600/29.03.2007 (ΦΕΚ 510 Β΄/10.04.2007). 
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1.    Σκοπός – Πεδίο Εφαρµογής 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παρέ-
χει τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την ε-
φαρµογή του προτύπου AGRO 2.  
 
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από: 
 
α) τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ώστε να δι-

ευκολυνθούν στην εφαρµογή των απαι-
τήσεων του προτύπου AGRO 2, συµπερι-
λαµβανοµένων των εξειδικεύσεων του 
προτύπου AGRO 2-2 σε διάφορα είδη 
καλλιεργειών. 

 
β) τους Φορείς Πιστοποίησης ώστε να εναρ-

µονίσουν την εφαρµογή του προτύπου 
AGRO 2 ως προς τo οποίο αξιολογούν και 
πιστοποιούν.  

 
γ) τις αρχές ∆ιαπίστευσης των Φορέων Πι-

στοποίησης, ώστε να διευκολυνθούν στο 
έργο της διαπίστευσης. 

 
δ) την εθνική αρχή αναγνώρισης των Φορέ-

ων Πιστοποίησης (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), στο πλαί-
σιο της αρµοδιότητάς της για την ανα-
γνώριση και επίβλεψη των Φορέων που 
πιστοποιούν σύµφωνα µε το πρότυπο 
AGRO 2.  

 
2.    Ορισµοί 

Οι ακόλουθοι ορισµοί ισχύουν για τους σκο-
πούς της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας. 
 
2.1 Πεδίο Πιστοποίησης 
Η/οι καλλιέργεια/ες στην/ις οποία/ες εφαρµό-
ζεται το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρι-
σης κατά το πρότυπο AGRO 2. 
 
2.2  Επιθεώρηση Αξιολόγησης 
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται από το 
Φορέα Πιστοποίησης, προκειµένου να αξιο-
λογηθεί η συµµόρφωση της γεωργικής εκµε-
τάλλευσης ως προς τις απαιτήσεις του προ-
τύπου AGRO 2 και της παρούσας Οδηγίας, µε 
σκοπό την πιστοποίησή της. 
 
2.3  Επιθεώρηση Επιτήρησης 
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται από το 
Φορέα Πιστοποίησης, έτσι ώστε ο Φορέας να 
µπορεί να διατηρεί την εµπιστοσύνη του ότι 
η γεωργική εκµετάλλευση συνεχίζει να ικα-
νοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 
και της παρούσας Οδηγίας.  
 
 

2.4  Πιστοποιητικό  
Το επίσηµο έγγραφο το οποίο εκδίδει ο Φο-
ρέας Πιστοποίησης στη συµβεβληµένη µε 
αυτόν γεωργική εκµετάλλευση, η οποία δια-
πιστώθηκε µετά από επιθεώρηση που πραγ-
µατοποίησε ο Φορέας, ότι πληροί τις απαιτή-
σεις του προτύπου AGRO 2 και της παρούσας 
οδηγίας. 
 
2.5  Σύµβουλος 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που εφόσον χρη-
σιµοποιείται από τη γεωργική εκµετάλλευση, 
επικουρεί τον Επιβλέποντα και ο ρόλος του 
αφορά στην ανάπτυξη του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης, την τεκµηρίωσή 
του, την εσωτερική Επιθεώρηση, την κατάρ-
τιση των παραγωγών και απασχολούµενων 
στη γεωργική εκµετάλλευση.  
 
3.   Παραποµπές σε Πρότυπα 

Πρότυπο AGRO 2 το οποίο αποτελείται από 
δύο µέρη: 

• AGRO 2-1: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-
βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: 
Προδιαγραφή.  

 
• AGRO 2-2: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-

βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στη φυτική παραγωγή. 

 
Εξειδικεύσεις του AGRO 2-2 σε καλλιέργειες: 

• AGRO 2-2/1: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-
βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2/1: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στην καλλιέργεια ροδακινιάς. 

 
• AGRO 2-2/2: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-

βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2/2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στην καλλιέργεια βάµβακος. 

 
• AGRO 2-2/3: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-

βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2/3: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στην καλλιέργεια ελιάς. 

 
4.  Γενικές απαιτήσεις πιστοποίησης 

Η γεωργική εκµετάλλευση που επιθυµεί να 
πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο AGRO 2, πρέ-
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πει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις και 
των δύο µερών (AGRO 2-1 και AGRO 2-2) 
ταυτόχρονα. Πιστοποίηση ως προς ένα από τα 
δύο µέρη δεν νοείται.  
 
4.1 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης 

Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει: 

α) Να απασχολεί Επιθεωρητές, οι οποίοι, µέ-
χρι την ενεργοποίηση του µητρώου της 
παρ. 1.4. του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
267600/29.03.2007 (ΦΕΚ 510 Β΄/ 
10.04.2007), πρέπει κατ΄ελάχιστον να 
αποδεικνύουν τουλάχιστον 20 ώρες συµ-
µετοχή σε εκπαιδευτικά σεµινάρια στο 
πρότυπο AGRO 2, καθώς και διετή εµπει-
ρία. 

β) Κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων να 
ελέγχει κατ’ ελάχιστον:  

o στην Επιθεώρηση Αξιολόγησης την 
τετραγωνική ρίζα των ενταγµένων 
στο Σύστηµα παραγωγών της γεωρ-
γικής εκµετάλλευσης, για κάθε καλ-
λιέργεια του Πεδίου Πιστοποίησης 
(εξαιρούνται οι καλλιέργειες του ιδί-
ου είδους π.χ. ροδάκινα, νεκταρίνια). 

o στην Επιθεώρηση Επιτήρησης ποσο-
στο 80% του παραπάνω αριθµού.     

Ο παραπάνω έλεγχος πρέπει να περιλαµ-
βάνει κατ’ ελάχιστον, έλεγχο τήρησης αρ-
χείων παραγωγού, καταγραφών στα ηµε-
ρολόγια αγρού, προσωπική συνέντευξη µε 
τους παραγωγούς καθώς και επιτόπιο έ-
λεγχο στα αγροτεµάχια του 30% του α-
νωτέρω δείγµατος των παραγωγών και 
όχι σε αγροτεµάχια λιγότερων από 3 πα-
ραγωγούς (π.χ. σε γεωργική εκµετάλλευ-
ση µε 900 παραγωγούς, πρέπει να ελεγ-
χθούν √900=30 παραγωγοί, µε επιτόπιο 
έλεγχο σε αγροτεµάχια των 30x30%=9 
παραγωγών. Σε γεωργική εκµετάλλευση 
µε 64 παραγωγούς πρέπει να ελεγχθούν 
√64=8 παραγωγοί, µε επιτόπιο έλεγχο σε 
αγροτεµάχια των 8x30%=2,4 παραγωγών 
� 2 3 παραγωγών).  

Για την επιλογή του δείγµατος των αγρο-
τεµαχίων πρέπει να λαµβάνει υπόψη κρι-
τήρια όπως το µέγεθος των αγροτεµαχί-
ων, το είδος της καλλιέργειας, οι γειτνιά-
ζουσες καλλιέργειες, το ιστορικό του α-
γροτεµαχίου, καθώς και την ύπαρξη αγρο-
τεµαχίων σε προστατευόµενες περιοχές. 

Στις Επιθεωρήσεις πρέπει να περιλαµβά-
νεται και ο έλεγχος µονάδων ή εγκατα-

στάσεων που εµπλέκονται στη συσκευα-
σία/τυποποίηση των προϊόντων. 

Ο µέγιστος αριθµός των παραγωγών που 
επιλέγονται για έλεγχο αγροτεµαχίου κατά 
ηµέρα επιθεώρησης, δεν πρέπει να ξεπερ-
νά τους πέντε (5) ανά επιθεωρητή.  

γ) Να διασφαλίζει ότι η γεωργική εκµετάλ-
λευση στην οποία έχει χορηγήσει Πιστο-
ποιητικό για την εφαρµογή του Συστήµα-
τος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, πληροί 
τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και 
της παρούσας οδηγίας. 

δ) Να προβαίνει σε Επιθεώρηση Αξιολόγησης 
µόνο εφόσον έχει διαπιστώσει ότι η γε-
ωργική εκµετάλλευση εφαρµόζει το Σύ-
στηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης από 
την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. 

ε) Να διενεργεί Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης 
στη γεωργική εκµετάλλευση σε διάφορα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και 
οπωσδήποτε κατά το στάδιο της συγκοµι-
δής κάθε καλλιέργειας που περιλαµβάνε-
ται στο Πεδίο Πιστοποίησης του Συστή-
µατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. Κατά τη διάρ-
κεια των Επιθεωρήσεων αυτών πρέπει να 
ελέγχεται η τήρηση όλων των απαιτήσεων 
του προτύπου AGRO 2 καθώς και της πα-
ρούσας οδηγίας. 

στ)Να διενεργεί Επιθεωρήσεις Επιτήρησης 
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις κατ΄ ελά-
χιστον µια φορά ανά έτος. Η συχνότητα 
και ο χρόνος διενέργειας των Επιθεωρή-
σεων Επιτήρησης καθορίζεται από το Φο-
ρέα Πιστοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη 
τα ευρήµατα των προηγούµενων Επιθεω-
ρήσεων του Συστήµατος Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης 
και την απαιτούµενη παρακολούθηση της 
εφαρµογής του. 

ζ) Να διενεργεί πέραν των προγραµµατισµέ-
νων Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης/ Επιτή-
ρησης και αιφνιδιαστικές ή έκτακτες Επι-
θεωρήσεις στο 10% τουλάχιστον των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων που πιστοποιεί, 
και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, 
καταγγελιών ή όταν το κρίνει απαραίτητο, 
προκειµένου να διαπιστώνει τη συνεχή 
τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου 
AGRO 2 και της παρούσας οδηγίας. 

η) Να διενεργεί νέα Επιθεώρηση Αξιολόγησης 
στην περίπτωση εισόδου στο Σύστηµα 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης νέων µελών 



                                            Κατευθυντήρια Οδηγία  
 

   8 

2 2 

(παραγωγών) σε ποσοστό άνω του 25% 
των ήδη ενταγµένων.  

θ) Να λαµβάνει ετησίως δείγµατα για ανάλυ-
ση υπολειµµάτων ΦΠΠ σε εργαστήρια δι-
απιστευµένα για τις αναλύσεις αυτές, σε 
ποσοστό 2% επί του συνολικού αριθµού 
παραγωγών σε κάθε πιστοποιηµένη γεωρ-
γική εκµετάλλευση και όχι λιγότερο από 
ένα (1) δείγµα. Η επιλογή του δείγµατος 
βασίζεται σε ανάλυση επικινδυνότητας. 

ι) Να διασφαλίζει ότι η γεωργική εκµετάλ-
λευση συµµορφώνεται µε τις οδηγίες για 
την ορθή χρήση του Πιστοποιητικού και 
του Σήµατος που της έχουν χορηγηθεί, 
πριν και κατά την οποιαδήποτε χρήση αυ-
τών. 

κ) Να µην παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες στη  γεωργική εκµετάλλευση σε περί-
πτωση διαπίστωσης ελλιπούς εφαρµογής 
κάποιας απαίτησης του προτύπου και της 
παρούσας οδηγίας. 

λ) Σε περίπτωση καταγραφής µη συµµορ-
φώσεων, το χρονικό διάστηµα για την 
αποστολή διορθωτικών ενεργειών εκ µέ-
ρους της γεωργικής εκµετάλλευσης και 
την αποδοχή τους από το Φορέα, να µην 
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την 
ηµεροµηνία Επιθεώρησης, διαφορετικά ο 
Φορέας Πιστοποίησης, προβαίνει σε αρνη-
τική εισήγηση για τη χορήγηση Πιστοποι-
ητικού ή σε ανάκληση του ήδη χορηγηθέ-
ντος Πιστοποιητικού. 

 
4.2 Προϋποθέσεις για τη διενέργεια  
Επιθεώρησης  

Μια γεωργική εκµετάλλευση προκειµένου να 
υποβάλλει αίτηση για την πιστοποίηση του 
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στο 
Φορέα Πιστοποίησης,  πρέπει:  
 
α) Να εφαρµόζει και να τηρεί σχετικά αρχεία 

για το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρι-
σης, όπως περιγράφεται στο πρότυπο 
AGRO 2 και στην παρούσα οδηγία για 
τουλάχιστον µια πλήρη και ενιαία καλλι-
εργητική περίοδο. Ως καλλιεργητική περί-
οδος, ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί 
µεταξύ δύο συγκοµιδών στις ετήσιες, 
δενδρώδεις καλλιέργειες ή άµπελο. Σε πε-
ρίπτωση καλλιεργειών που ολοκληρώνο-
νται σε χρόνο µικρότερο του έτους, τότε 
πρέπει να εφαρµόζεται το Σύστηµα Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης και να τηρούνται 
αντίστοιχα αρχεία για τουλάχιστον τρεις 
(3) µήνες. 

β) Να διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί που είναι 
ενταγµένοι στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης εφαρµόζουν τις απαιτήσεις 
του Προτύπου στο σύνολο των αγροτε-
µαχίων τους για τις καλλιέργειες του Πε-
δίου Πιστοποίησης. 

γ) Να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ο-
µάδα προσώπων. 

δ) Να διαθέτει Επιβλέποντα γεωπόνο, ο ο-
ποίος να είναι ενταγµένος σε Μητρώο του 
AGROCERT και κατ’ ελάχιστον να είναι 
κάτοχος πτυχίου ΠΕ Γεωπόνου, να απο-
δεικνύει 20 ώρες συµµετοχή σε εκπαιδευ-
τικά σεµινάρια στο πρότυπο AGRO 2, κα-
θώς και διετή τουλάχιστον εµπειρία. 

ε) Να διαθέτει έναν τουλάχιστον Επιβλέποντα 
γεωπόνο ανά 300 στρέµµατα θερµοκηπι-
ακών καλλιεργειών, 10.000 στρέµµατα 
ετήσιων καλλιεργειών, 4.000 στρέµµατα 
δενδρωδών καλλιεργειών και 1.500 
στρέµµατα αµπέλου. 

στ) Να έχει διενεργήσει µία πλήρη εσωτερική 
Επιθεώρηση, σε όλες τις διαδικασίες και 
τα Σχέδια ∆ιαχείρισης του Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

ζ) Να έχει διεξάγει τουλάχιστον µία πλήρη 
ανασκόπηση του συστήµατος, από τη 
διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης, 
όπως ορίζεται σε σχετική απαίτηση του 
προτύπου AGRO 2-1 (παρ. 4.6). 

 
4.3 Αποχώρηση γεωργικής εκµετάλλευ-
σης από Φορέα Πιστοποίησης 

4.3.1 Μια πιστοποιηµένη για την εφαρµογή 
του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
γεωργική εκµετάλλευση, δύναται να αποχω-
ρήσει από το Φορέα Πιστοποίησης, ακόµα και 
κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού 
Συµµόρφωσης και να συµβληθεί µε άλλο 
Φορέα, υπό την προϋπόθεση: 

α) να καταγγείλει εγγράφως τη σύµβαση που 
έχει υπογράψει µε τον πρώτο Φορέα. 

β) να ενηµερώσει σχετικά τον AGROCERT        
αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους 
καταγγελίας της σύµβασης καθώς και το 
όνοµα του νέου Φορέα Πιστοποίησης 
στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί. 

γ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο σύ-
στηµα ελέγχου του νέου Φορέα. 
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4.3.2 Προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήµατος 
ένταξης από το νέο Φορέα είναι: 

α) να µην εκκρεµεί διενέργεια οποιουδήποτε 
είδους Επιθεώρησης που να έχει ανακοι-
νωθεί σε διάστηµα 15 ηµερών. 

β) να µην εκκρεµούν διαδικασίες αξιολόγη-
σης ευρηµάτων Επιθεωρήσεων, χηµικών 
αναλύσεων ή επιβολής κυρώσεων προ της 
ηµεροµηνίας καταγγελίας της σύµβασης. 

γ) να µην υφίσταται κύρωση απαγόρευσης 
χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, 
σηµάτων σχετικά µε το Σύστηµα Ολοκλη-
ρωµένης ∆ιαχείρισης. 

 

4.4 Σύµβουλος                                                                      

Πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον πτυχίο ΠΕ 
Γεωπόνου µε τεχνικές γνώσεις και εµπειρία, 
καθώς και τουλάχιστον 20 ώρες κατάρτιση 
στο πρότυπο AGRO 2. Τα κριτήρια αυτά θα 
καθοριστούν λεπτοµερώς µε την έκδοση α-
πόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων κατ’ εφαρµογή της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 17 της K.Υ.Α 
267600/29.03.2007(ΦΕΚ510 Β΄/10.04.2007). 
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ΜΕΡΟΣ 2ο - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
AGRO 2  

(ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων παραγράφων των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2) 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-1 
4.3.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις 

Στο αρχείο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει 
να υπάρχουν τουλάχιστον τα παρακάτω               
έγγραφα: 

α) Συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες για 
την περιοχή. 

β) Ποιοτικές προδιαγραφές και κανόνες εµπορίας 
σχετικά µε τα τελικά προϊόντα της γεωργικής 
εκµετάλλευσης. 

γ) Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

δ) Καταλληλότητα πολλαπλασιαστικού υλικού 
(εθνικοί ή και ευρωπαϊκοί κατάλογοι ποικιλιών 
καλλιεργούµενων ειδών) για τις ετήσιες καλ-
λιέργειες. 

ε) Κατάλογος των εγκεκριµένων για την καλλιέρ-
γεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

στ)Όρια υπολειµµάτων των παραπάνω φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων (MRL’s). 

ζ) Πρακτικά λίπανσης και άρδευσης της οικίας 
Νοµαρχίας (εφ’ όσον έχει εκδοθεί). 

η) Περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την 
περιοχή. 

θ) Ειδική περιβαλλοντική Νοµοθεσία σε περίπτω-
ση που η γεωργική εκµετάλλευση ανήκει σε 
προστατευόµενη ζώνη (π.χ. NATURA 2000, 
RAMSAR κλπ).  

4.3.4    Πρόγραµµα Βελτίωσης 

Ο επιβλέπων συντάσσει Πρόγραµµα Βελτίωσης 
για την επίτευξη των σκοπών και των επιµέρους 
στόχων κάθε καλλιεργητική περίοδο. 
 
 
4.4.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες 

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να αποδεικνύει 
εγγράφως τον ορισµό του Επικεφαλής καθώς και 
του Επιβλέποντα γεωπόνου (σύναψη σύµβασης 
γεωργικής εκµετάλλευσης µε τον Επιβλέποντα).  
 
4.4.2  Κατάρτιση απασχολουµένων 

Κάθε παραγωγός πρέπει να έχει εκπαιδευτεί του-
λάχιστον µία φορά στα παρακάτω θέµατα: 

α) Βασικές αρχές λειτουργίας του Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και υποχρεώσεις 
του παραγωγού σε σχέση µε αυτό. 

β) Ορθή εφαρµογή των καλλιεργητικών φροντί-
δων. 

γ) Ορθή εφαρµογή φυτοπροστασίας, θρέψης – 
λίπανσης και άρδευσης της καλλιέργειας. 

δ) Ασφαλής χρήση και φύλαξη των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και των λιπασµάτων. 

ε) ∆ιαδικασία ιχνηλασιµότητας, κανόνες συγκο-
µιδής, βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
κατά τον χειρισµό των προϊόντων. 

στ) Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισµού. 

ζ) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στη 
γεωργική εκµετάλλευση. 
 
 

4.4.4 Τεκµηρίωση 

Η εκµετάλλευση πρέπει να καθιερώσει και να 
διατηρεί: 

α) Εγχειρίδιο Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης το 
οποίο να περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή 
της γεωργικής εκµετάλλευσης και του Συστή-
µατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε ανα-
φορές στις ∆ιαδικασίες και στα Σχέδια ∆ιαχεί-
ρισης που περιλαµβάνονται. 

β) Τις τεκµηριωµένες ∆ιαδικασίες που απαιτού-
νται για την εφαρµογή του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

γ) Τα τεκµηριωµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης που α-
παιτούνται για την εφαρµογή του Συστήµα-
τος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

δ) Τις οδηγίες και λοιπά έγγραφα που κρίνονται 
αναγκαία για την εφαρµογή του Συστήµατος. 

 
Τα παραπάνω έγγραφα και αρχεία τηρούνται σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή.  
 

4.4.6. Αρχές Λειτουργίας της Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης 

Τα κριτήρια ορθής λειτουργίας πρέπει να περι-
λαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 
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α) Η είσοδος νέου µέλους (παραγωγού) ή η έ-
νταξη νέων αγροτεµαχίων στο Σύστηµα πρέ-
πει να πραγµατοποιείται στην αρχή της εκά-
στοτε καλλιεργητικής περιόδου. 

β) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να τηρεί 
διαδικασία για την αξιολόγηση των κύριων 
προµηθευτών της (π.χ. προµηθευτές πολλα-
πλασιαστικού υλικού, φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, λιπασµάτων, εργαστήρια, συνερ-
γεία συντήρησης και επισκευής γεωργικών µη-
χανηµάτων). 

γ) Το σύνολο των αγροτεµαχίων του κάθε παρα-
γωγού, για τις καλλιέργειες του πεδίου πιστο-
ποίησης, πρέπει να είναι ενταγµένο στο Σύ-
στηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

 
4.4.8. Ιχνηλασιµότητα γεωργικού προϊόντος 

Η διαδικασία ιχνηλασιµότητας πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
α) Κάθε παραγωγός που είναι ενταγµένος στο 

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καθώς 
και τα αγροτεµάχιά του, πρέπει να φέρουν 
κωδικοποίηση, η οποία να είναι µοναδική για 
κάθε ένα παραγωγό και για κάθε αγροτεµάχιο 
του. Σε περίπτωση επιδοτούµενων καλλιερ-
γειών είναι υποχρεωτική η χρήση του µοναδι-
κού κωδικού αγροτεµαχίου που δηλώνεται στο 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγ-
χου –ΟΣ∆Ε (13ψήφιος αριθµός). 

β) Σε περίπτωση που το Σύστηµα Ολοκληρωµέ-
νης ∆ιαχείρισης δεν εφαρµόζεται στο σύνολο 
των παραγωγών της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης για τις καλλιέργειες του Πεδίου Πιστοποί-
ησης, τότε η διαδικασία ιχνηλασιµότητας πρέ-
πει να διασφαλίζει το ξεχωριστό χειρισµό 
«συµβατικών» και προϊόντων «ολοκληρωµέ-
νης διαχείρισης» από το αγροτεµάχιο µέχρι 
την παράδοση στον πελάτη. 

γ) Ο βαθµός λεπτοµέρειας της ιχνηλασιµότητας 
πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις παρακά-
τω βασικές απαιτήσεις: 

• Πρέπει να τηρείται ιχνηλασιµότητα σε ε-
πίπεδο αγροτεµαχίου µέχρι το στάδιο της 
συγκοµιδής. 

• Πρέπει να τηρείται ιχνηλασιµότητα σε ε-
πίπεδο παραγωγού κατά την παράδοση 
των συγκοµισθέντων προϊόντων.  

δ) Για αποφυγή νοθείας των προϊόντων που 
προέρχονται από την εφαρµογή του Συστήµα-
τος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε άλλα συµ-
βατικής παραγωγής, πρέπει να πραγµατοποιεί-
ται και να καταγράφεται προεκτίµηση των πο-

σοτήτων των προϊόντων που θα παραχθούν 
ανά αγροτεµάχιο µε αποδεκτά ποσοστά απο-
κλίσεων. Οι ποσότητες που περιγράφονται 
στην προεκτίµηση αυτή πρέπει να ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία της συγκοµιδής, να τεκ-
µηριώνονται οι τυχόν αποκλίσεις και να αξιο-
λογείται η αποδοχή ή µη στο Σύστηµα των 
προϊόντων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά 
ποσοστά. Αδικαιολόγητη υπέρβαση των απο-
δεκτών ποσοστών απόκλισης από την προε-
κτιµούµενη ποσότητα συνεπάγεται χειρι-
σµούς µη συµµόρφωσης του παραγωγού και 
των προϊόντων του. 

Για τη διευκόλυνση της ιχνηλασιµότητας συνι-
στάται η εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στο σύνολο των καλλιεργειών του 
ιδίου είδους της γεωργικής εκµετάλλευσης. 
 
Συνιστάται η τήρηση ιχνηλασιµότητας σε επίπε-
δο παραγωγού, ιδιαίτερα σε εξαγώγιµα προϊόντα. 
 
4.5.1. Παρακολούθηση και Μετρήσεις 

Η διαδικασία για τη µέτρηση/εκτίµηση ή παρα-
κολούθηση των λειτουργιών της γεωργικής εκ-
µετάλλευσης πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 

α) Ο Επιβλέπων γεωπόνος πρέπει να συντάσσει 
ετήσιο πρόγραµµα µέτρησης/εκτίµησης ή πα-
ρακολούθησης των σηµαντικών λειτουργιών 
της γεωργικής εκµετάλλευσης που να περι-
λαµβάνει το είδος αυτών, την πιθανή χρονική 
περίοδο που θα πραγµατοποιηθούν και τον 
τρόπο ελέγχου αυτών. 

β) Το πρόγραµµα µετρήσεων/εκτίµησης ή παρα-
κολούθησης πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία 
τουλάχιστον για τα παρακάτω: 

• Βασικές καλλιεργητικές τακτικές. 

• Εισροές φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και λιπασµάτων. 

• Μετρήσεις καταλληλότητας τελικού προϊό-
ντος (αναλύσεις φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων), µετρήσεις εδάφους και φυλ-
λοδιαγνωστικής. 

• Τις εκάστοτε απαιτήσεις των σκοπών και 
στόχων καθώς και του Προγράµµατος 
Βελτίωσης. 

• Την περιοδική αξιολόγηση της συµµόρ-
φωσής της µε τη σχετική νοµοθεσία, τις 
προδιαγραφές των προϊόντων και τους 
λοιπούς Κανονισµούς.  
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4.5.2. Χειρισµός Μη Συµµορφώσεων - ∆ι-
ορθωτικές & Προληπτικές  Ενέργειες 

Πρέπει τα τηρούνται τα παρακάτω: 

α) Να υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία διερεύ-
νησης, εντοπισµού και αξιολόγησης µη συµ-
µορφώσεων που µπορεί να προκύψουν από 
εσωτερικούς ελέγχους/Επιθεωρήσεις ή εξωτε-
ρικές Επιθεωρήσεις, παράπονα πελατών ή α-
στοχίες του Συστήµατος. 

β) Τις µη συµµορφώσεις πρέπει να ακολουθούν 
διορθωτικές ενέργειες και να ορίζεται χρονο-
διάγραµµα υλοποίησής τους. 

γ) Πρέπει να καθορίζονται οι υπευθυνότητες υ-
λοποίησης και επαλήθευσης των διορθωτικών 
ενεργειών. 

δ) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να διατηρεί 
διαδικασία κυρώσεων για τους συµµετέχοντες 
παραγωγούς στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης. 

ε) Ιδιωτικά συµφωνητικά/συµβάσεις µε τους πα-
ραγωγούς πρέπει να περιγράφουν σε γενικά 
πλαίσια τη διαδικασία κυρώσεων. 

στ)Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να διαθέτει 
µηχανισµούς για την έγκαιρη ενηµέρωση του 
Φορέα Πιστοποίησης σε περίπτωση ανίχνευ-
σης υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων άνω των MRL’s ή µη εγκεκριµένων φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων σε προϊόντα 
του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
ή «διαγραφής» παραγωγών / εκτάσεών της 
από το πιστοποιηµένο Σύστηµα. 

ζ) Πρέπει να διατηρούνται αρχεία για όλες τις 
κυρώσεις συµπεριλαµβανόµενης της τεκµηρί-
ωσης κατάλληλου χειρισµού τους και αντί-
στοιχων διορθωτικών ενεργειών.  

η) Πρέπει να υπάρχει διαδικασία απόσυρσης µη 
συµµορφούµενου τελικού προϊόντος, η οποία 
να καθορίζει: 

• Τις αρµοδιότητες για τη λήψη αποφάσε-
ων απόσυρσης. 

• Τον τρόπο ενηµέρωσης των πελατών και 
του Φορέα Πιστοποίησης. 

• Το χειρισµό των αποσυρόµενων προϊό-
ντων. 

θ) Η διαδικασία απόσυρσης πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εφαρµόζεται ανά πάσα στιγµή. 

 
 
 
 
 
 

4.5.4   Επιθεώρηση του συστήµατος 

Η επιθεώρηση πρέπει να περιλαµβάνει: 

α) Έλεγχο συµµόρφωσης του γραπτού συστή-
µατος διαχείρισης (απαιτήσεις AGRO 2-1). 

β) Έλεγχο συµµετεχόντων παραγωγών και πα-
ραγωγικής διαδικασίας (απαιτήσεις AGRO                
2-2). 

γ) Τουλάχιστον µία συνολική επιθεώρηση του  
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης              
ετησίως. 

 
4.6. Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση 

Η τακτική ανασκόπηση του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης πρέπει να περιλαµβάνει 
τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον 
τα παρακάτω: 

α) Αποτελέσµατα των σηµαντικότερων µετρή-
σεων που αφορούν στην υλοποίηση των σκο-
πών και των στόχων του Συστήµατος στο 
Πεδίο Πιστοποίησης και κατ’ ελάχιστον να ε-
ξετάζονται τα ακόλουθα: στοιχεία που αφο-
ρούν στην ποιότητα των προϊόντων, αναλύ-
σεις εδάφους, αναλύσεις ανίχνευσης υπο-
λειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
στα προϊόντα κ.λ.π.). 

β) Αποτελέσµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

γ) Πίνακα µη συµµορφώσεων, διορθωτικών και 
προληπτικών ενεργειών. 

δ) Υλοποίηση ή µη των καθορισµένων σκοπών 
και στόχων. 

ε) Προγραµµατισµό επόµενου έτους ή περιόδου. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-2 

 
4.3.2   Τοπογραφικό σκαρίφηµα 

Στα σκαριφήµατα πρέπει να περιλαµβάνονται 
πληροφορίες σχετικά µε τις γειτνιάζουσες καλ-
λιέργειες των αγροτεµαχίων που εντάσσονται στο 
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, ώστε αν 
κρίνεται απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη για 
τη λήψη µέτρων προστασίας από γειτονικούς ψε-
κασµούς ή άλλες επεµβάσεις, καθώς και για τον 
καθορισµό των δραστικών ουσιών στις οποίες 
πρέπει να γίνει ανάλυση υπολειµµάτων.     
         
4.3.4. Οργανική ουσία 

Αναφέρονται ενδεικτικά, ως µέθοδοι για τη δια-
τήρηση και αύξηση της οργανικής ουσίας: 

α) Μικροτεµαχισµός των κλαδευµάτων (Chips) 
καθώς και των άλλων φυτικών υπολειµµάτων 
και εγκατάλειψή τους στην επιφάνεια την πε-
ρίπτωση που τα κλαδεύµατα δεν δηµιουργούν 
φυτοπαθολογικά προβλήµατα. 

β) Χρήση καταστροφέων για τεµαχισµό των κλα-
διών και αβαθής ενσωµάτωση µε δισκοσβάρνα 
για έλεγχο ασθενειών και παρασίτων. 

γ) Αβαθής (µε ένα πέρασµα δισκοσβάρνας) εν-
σωµάτωση των πεσµένων στο έδαφος φύλ-
λων (σε µη επικλινή εδάφη όπου είναι δυνα-
τόν να εφαρµοστεί) το φθινόπωρο, όταν ολο-
κληρωθεί η φυλλόπτωση και πριν αρχίσει η 
διασπορά τους µε τον αέρα για έλεγχο ασθε-
νειών και παρασίτων. 

δ) Φυτοκάλυψη-κατάλληλη διαχείριση των ζιζα-
νίων όλες τις εποχές (κοπή µε χορτοκοπτικά) 
και διατήρηση του ζιζανιοτάπητα εντός του 
αγροτεµαχίου. 

ε) Προσθήκη κοπριάς ζώων, compost από φυτικά 
υπολείµµατα ή άλλα οργανικά υλικά (σύµφω-
να µε τους όρους που προβλέπονται στο σχέ-
διο διαχείρισης της λίπανσης). 

στ)Προσθήκη ιλύος βιολογικού καθαρισµού ή 
compost µε απαραίτητη προϋπόθεση την πι-
στή τήρηση της σχετικής εθνικής και κοινοτι-
κής νοµοθεσίας. 

ζ) Προσθήκη άλλων αποβλήτων ή υπολειµµάτων 
γεωργικών βιοµηχανιών όπως βινάσσας, υπο-
λείµµατα κονσερβοποιίας, εκκοκκιστηρίων 
κλπ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το υλικό να 
αναλύεται ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα 
από περιεκτικότητες σε ανεπιθύµητα στοιχεία. 
Για την επιλογή της µεθόδου λαµβάνεται υ-
πόψη η αποφυγή εµπλουτισµού του εδάφους 

µε µολύσµατα παθογόνων µικροοργανισµών. 
 
4.3.8  Αµειψισπορά 

Σχετικά µε την αµειψισπορά εφαρµόζονται οι 
απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2-2, οι Κώδικες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και ειδικότερα για 
τις καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερµοκηπιακές) 
πρέπει να εφαρµόζονται: 
α) Εναλλαγή καλλιεργειών διαφορετικών βοτανι-

κών οικογενειών.  
β) Ηλιοαπολύµανση δύο (2) µηνών κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες, στην περίπτωση µιας 
καλλιέργειας το χρόνο. 

 
4.4  Παρακολούθηση των µετεωρολογικών 
δεδοµένων 

Συνιστάται να γίνεται µέτρηση και παρακολού-
θηση της θερµοκρασίας και υγρασίας ανά µικρο-
κλίµα.  
 

4.5.1 Σχέδιο Λίπανσης 

Η διαµόρφωση του Σχεδίου λίπανσης πρέπει να 
γίνεται µε βάση το στόχο παραγωγής και τις α-
παιτούµενες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, 
συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
του εδάφους και των φύλλων.  
 
Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη τα πρακτι-
κά λίπανσης των κατά τόπους υπηρεσιών εφαρ-
µογών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής (ΚΟΓΠ).  
 
Για τον υπολογισµό της ποσότητας του λιπάσµα-
τος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:  
• η εδαφολογική ανάλυση (χηµική-µηχανική 

σύσταση του εδάφους),  
• η φυλλοδιαγνωστική,  
• το είδος της καλλιέργειας,  
• η ηλικία του φυτού,  
• το βλαστικό στάδιο ανάπτυξης της καλλιέρ-

γειας,  
• η χρήση σύνθετου ή απλού λιπάσµατος,  
• η µέθοδος εφαρµογής. 

 
Για τον τύπο του λιπάσµατος πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη:  
• το pH του εδάφους (εδαφολογική ανάλυση),  
• αν πρόκειται για βασική ή επιφανειακή λί-

πανση ή διαφυλλικό ψεκασµό,  
• η ανάγκη της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοι-

χεία 
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• η διαλυτότητα του λιπάσµατος,  
• ο ρυθµός αποδέσµευσης των θρεπτικών 

στοιχείων  
• η σύσταση του λιπάσµατος (για να µην ε-

µπλουτίζεται το έδαφος και µε ανεπιθύµητα 
συστατικά, όπως βαρέα µέταλλα που συνο-
δεύουν το λίπασµα). 

 
Πρέπει να ακολουθείται ορθολογική λίπανση και 
κυρίως να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος 
λίπανση που οδηγεί τόσο στη δηµιουργία ευπα-
θούς βλάστησης, όσο και στη µόλυνση των υπο-
γείων υδάτων και την υποβάθµιση της ποιότητας 
των προϊόντων. 
 
4.5.2 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία  

Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διενεργεί 
αναλύσεις εδάφους για προσδιορισµό των θρε-
πτικών στοιχείων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% 
των αγροτεµαχίων της κατά τον 1ο χρόνο εφαρ-
µογής του Συστήµατος.  
 
4.6.5  Παροχή του αρδευτικού νερού 

Σε περίπτωση άντλησης νερού από γεώτρηση, η 
χρήση αυτής πρέπει συµµορφώνεται µε την εθνι-
κή νοµοθεσία. Στα αρχεία της γεωργικής εκµε-
τάλλευσης πρέπει να τηρούνται αποδεικτικά της 
νοµιµότητας των γεωτρήσεων αυτών. 
 
4.7.1 Φυτοπροστασία 

4.7.2.1 Αντιµετώπιση εχθρών, ασθενειών  
και ζιζανίων  

Σε κάθε µικροκλίµα της γεωργικής εκµετάλλευσης 
πρέπει να τοποθετούνται εντοµοπαγίδες και να 
οργανώνεται η παρακολούθηση των πτήσεων 
των κυριότερων εντόµων - στόχων. 
 
4.7.4  Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο 
και χρόνο εφαρµογής του ΦΠΠ 

Συνίσταται η ρύθµιση του PH του ψεκαστικού 
διαλύµατος ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η µέγι-
στη αποτελεσµατικότητα (optimum) της δραστι-
κής ουσίας στην ελάχιστη συνιστώµενη δόση. 
 
4.7.6 Μέσα ατοµικής προστασίας 

Κατά την ανάµιξη των φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων (πριν το ψεκασµό) πρέπει να γίνεται χρή-
ση όλων των απαραίτητων µέσων για την ένδυ-
ση, υπόδηση και την προστασία του χειριστή 
(π.χ. λαστιχένιες µπότες, αδιάβροχος ρουχισµός 
φόρµα προστασίας, λαστιχένια γάντια, µάσκες 
προσώπου, γυαλιά.  
 

4.7.9 Απόρριψη του πλεονάσµατος του 
ψεκαστικού υγρού - Ξέπλυµα βυτίου 
 

Το τυχόν πλεόνασµα του ψεκαστικού υγρού ή 
τα "ξεπλύµατα" του ψεκαστήρα πρέπει να διατί-
θενται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή 
εν απουσία της, όταν ψεκάζονται σε ήδη ψεκα-
σµένο τµήµα της φυτείας πρέπει να τεκµηριώνε-
ται ότι δεν υπερβαίνονται οι µέγιστες επιτρεπό-
µενες δόσεις.  
 
Πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος µόλυνσης του 
εδαφικού νερού. 
 
4.7.10 Αναλύσεις υπολειµµάτων των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων 

Πρέπει, πλέον των γενικών παραµέτρων, για την 
επιλογή δειγµάτων προς ανάλυση υπολειµµάτων 
ΦΠΠ να λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση 
επικινδυνότητας οι παρακάτω παράγοντες: 
• Η καλλιεργούµενη έκταση και ο χρόνος συ-

γκοµιδής κάθε ποικιλίας. 
• Είδη καλλιεργειών που γειτνιάζουν µε τα 

αγροτεµάχια της γεωργικής εκµετάλλευσης 
και εφαρµογές ΦΠΠ στις καλλιέργειες αυτές. 

• Είσοδος νέων παραγωγών στο Σύστηµα Ο-
λοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της γεωργικής 
εκµετάλλευσης. 

 
Η γεωργική εκµετάλλευση συνιστάται να λαµβά-
νει τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα προϊόντα να 
µην διοχετευτούν στην αγορά πριν την έκδοση 
και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αναλύ-
σεων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των 
αναλύσεων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ληφθούν σε χρονικό διάστηµα που 
έπεται της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, 
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης 
ειδοποίησης των πελατών και η λήψη κατάλλη-
λων χειρισµών ανάκλισης ή καταστροφής των 
προϊόντων σύµφωνα µε την προβλεπόµενη δια-
δικασία µη συµµορφούµενου προϊόντος. 
 
4.8 Συγκοµιδή και µετασυλλεκτικοί χειρι-
σµοί 

Πρέπει να τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές 
των προϊόντων και να πραγµατοποιούνται όλοι οι 
απαιτούµενοι ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων. 
 
4.8.5   Συσκευασία προϊόντων 

Προϊόντα που συσκευάζονται στο χωράφι πρέπει 
να µεταφέρονται στους χώρους αποθήκευσης 
αυθηµερόν και χωρίς καθυστέρηση ή σε περί-
πτωση που αποθηκεύονται στο χωράφι, πρέπει 
να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την 
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αποφυγή επιµόλυνσης και υποβάθµισης της ποιό-
τητας των προϊόντων. 
 
4.8.6 Αποθήκευση 

Πρέπει να τηρούνται και να ελέγχονται όλες οι 
κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των προϊό-
ντων (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία). 
 
Πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα για τον καθαρισµό 
και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, εξοπλι-
σµού και µέσων αποθήκευσης (π.χ. γραµµές πα-
ραγωγής και µηχανήµατα, τοίχοι, δάπεδα, αποθη-
κευτικοί χώροι, παλέτες κλπ) µε σκοπό την απο-
τροπή µόλυνσης των προϊόντων. Η εφαρµογή 
του προγράµµατος αυτού πρέπει να τεκµηριώνε-
ται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 ∆ιαχείριση εξοπλισµού & ενέργειας 

Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον µία φορά ετησίως. 
 
Πρέπει να προβλέπονται ενέργειες για τη διαχεί-
ριση των χρησιµοποιούµενων λιπαντικών των 
µηχανηµάτων (π.χ. διάθεση σε κοντινό συνερ-
γεία από όπου ανακυκλώνονται). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


