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Πξφινγνο 

 
Η παξνχζα θαηεπζπληήξηα νδεγία εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2, εθπνλήζε-

θε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.), κε ην δηαθ-
ξηηηθφ ηίηιν AGROCERT, ν νπνίνο απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) θαη ιεηην-

πξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ.  
 

θνπφο απηήο ηεο νδεγίαο είλαη λα παξέρεη θαηεπζχλζεηο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο εληαίαο θαη 
νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηχπσλ AGRO 2-1 (Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξη-

βάιινληνο -χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή, Μέξνο 1 : Πξνδηαγξα-
θή) θαη AGRO 2-2 (Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο -χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε 

Γεσξγηθή Παξαγσγή, Μέξνο 2: Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζηε θπηηθή παξαγσγή), απφ ηηο γεσξ-

γηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ηνπο θνξείο δηαπίζηεπζεο, ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 
γεληθά φινπο απηνχο πνπ εκπιέθνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.  

 
Η παξνχζα θαηεπζπληήξηα νδεγία απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Σν πξψην αθνξά ηηο γεληθέο απαηηή-

ζεηο/ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθαξκφδνπλ 

ην χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαζψο θαη ηνπο θνξείο πνπ ηελ πηζηνπνηνχλ, ελψ ην δεχ-
ηεξν κέξνο αθνξά εμεηδηθεχζεηο/νδεγίεο γηα απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 φπσο απηέο πεξηγ-

ξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ πξνηχπνπ. 
 

Η θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο νδεγίαο έγηλε απφ Οκάδα Δξγαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 

Η νδεγία απηή, εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 08/160ε/29.07.2009  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβν-
πιίνπ ηνπ AGROCERT θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
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ΜΔΡΟ 1Ο KATEΤΘΤΝΣΗΡΙΑ ΟΓΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟ-

ΣΤΠΟΤ AGRO 2 
 

Δηζαγσγή  
 

Σo πξφηππo AGRO 2 παξέρεη ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο πζηή-
καηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, πξνθεηκέλνπ ηα παξαγφκελα πξντφληα  

λα εληζρπζνχλ κε ζεκάλζεηο, λα απμεζεί ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθφ 

πξνβάδηζκα ζηηο αγνξέο πςεινχ αληαγσληζκνχ θαηαθηψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. 
 

Αλ νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πξφθεηηαη λα πηζηνπνηεζνχλ σο πξνο ην πξφηππν AGRO 2, είλαη 
απαξαίηεην λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 θαη ηεο παξνχζαο θαηεπ-

ζπληήξηαο νδεγίαο. 

 
Η εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο απνηειεί επίζεο έλα απφ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ Φνξέσλ 

Πηζηνπνίεζεο ησλ πξνηχπσλ AGRO απφ ηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π - AGROCERT, ζχκθσλα κε ηελ K.Τ.Α 
267600/29.03.2007 (ΦΔΚ 510 Β΄/10.04.2007). 
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1.    θνπφο – Πεδίν Δθαξκνγήο 

θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη λα παξέ-
ρεη ηηο αλαγθαίεο θαζνδεγήζεηο γηα ηελ ε-

θαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2.  
 

Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη απφ: 

 
α) ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ψζηε λα δηε-

πθνιπλζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ απαηηή-
ζεσλ ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ ησλ εμεηδηθεχζεσλ ηνπ 
πξνηχπνπ AGRO 2-2 ζε δηάθνξα είδε 

θαιιηεξγεηψλ. 

 
β) ηνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ψζηε λα ελαξ-

κνλίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ 
AGRO 2 σο πξνο ηo νπνίν αμηνινγνχλ θαη 

πηζηνπνηνχλ.  

 
γ) ηηο αξρέο Γηαπίζηεπζεο ησλ Φνξέσλ Πηζ-

ηνπνίεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ ζην 
έξγν ηεο δηαπίζηεπζεο. 

 
δ) ηελ εζληθή αξρή αλαγλψξηζεο ησλ Φνξέ-

σλ Πηζηνπνίεζεο (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π), ζην πιαί-

ζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο γηα ηελ αλαγ-
λψξηζε θαη επίβιεςε ησλ Φνξέσλ πνπ 

πηζηνπνηνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
AGRO 2.  

 

2.    Οξηζκνί 

Οη αθφινπζνη νξηζκνί ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθν-

πνχο ηεο παξνχζαο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο. 
 

2.1 Πεδίν Πηζηνπνίεζεο 

Η/νη θαιιηέξγεηα/εο ζηελ/ηο νπνία/εο εθαξκφ-
δεηαη ην χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξη-

ζεο θαηά ην πξφηππν AGRO 2. 
 

2.2  Δπηζεψξεζε Αμηνιφγεζεο 
Η επηζεψξεζε, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμην-

ινγεζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο γεσξγηθήο εθκε-
ηάιιεπζεο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξν-

ηχπνπ AGRO 2 θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, κε 
ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζή ηεο. 

 

2.3  Δπηζεψξεζε Δπηηήξεζεο 
Η επηζεψξεζε, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, έηζη ψζηε ν Φνξέαο λα 
κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ φηη 

ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζπλερίδεη λα ηθα-
λνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 

θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο.  

 
 

2.4  Πηζηνπνηεηηθφ  

Σν επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεη ν Φν-
ξέαο Πηζηνπνίεζεο ζηε ζπκβεβιεκέλε κε 

απηφλ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ε νπνία δηα-
πηζηψζεθε κεηά απφ επηζεψξεζε πνπ πξαγ-

καηνπνίεζε ν Φνξέαο, φηη πιεξνί ηηο απαηηή-

ζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 θαη ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο. 

 
2.5  χκβνπινο 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ εθφζνλ ρξε-
ζηκνπνηείηαη απφ ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, 

επηθνπξεί ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ν ξφινο ηνπ 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Ο-
ινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, ηελ ηεθκεξίσζή 

ηνπ, ηελ εζσηεξηθή Δπηζεψξεζε, ηελ θαηάξ-
ηηζε ησλ παξαγσγψλ θαη απαζρνινχκελσλ 

ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε.  

 
3.   Παξαπνκπέο ζε Πξφηππα 

Πξφηππν AGRO 2 ην νπνίν απνηειείηαη απφ 
δχν κέξε: 

 AGRO 2-1: Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξη-

βάιινληνο - χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηα-
ρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή, Μέξνο 1: 

Πξνδηαγξαθή.  

 
 AGRO 2-2: Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξη-

βάιινληνο - χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή, 
Μέξνο 2: Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηε θπηηθή παξαγσγή. 

 
Δμεηδηθεχζεηο ηνπ AGRO 2-2 ζε θαιιηέξγεηεο: 

 AGRO 2-2/1: Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξη-

βάιινληνο - χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 
Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή, 

Μέξνο 2/1: Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
ζηελ θαιιηέξγεηα ξνδαθηληάο. 

 

 AGRO 2-2/2: Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξη-

βάιινληνο - χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 
Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή, 

Μέξνο 2/2: Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
ζηελ θαιιηέξγεηα βάκβαθνο. 

 

 AGRO 2-2/3: Γηαρείξηζε Αγξνηηθνχ Πεξη-

βάιινληνο - χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 
Γηαρείξηζεο ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή, 

Μέξνο 2/3: Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
ζηελ θαιιηέξγεηα ειηάο. 

 

4.  Γεληθέο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο 

Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πνπ επηζπκεί λα 

πηζηνπνηεζεί θαηά ην πξφηππν AGRO 2, πξέ-
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πεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη 

ησλ δχν κεξψλ (AGRO 2-1 θαη AGRO 2-2) 
ηαπηφρξνλα. Πηζηνπνίεζε σο πξνο έλα απφ ηα 

δχν κέξε δελ λνείηαη.  
 

4.1 Τπνρξεψζεηο Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο πξέπεη: 

α) Να απαζρνιεί Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη, 

κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ ηεο 
παξ. 1.4. ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 

267600/29.03.2007 (ΦΔΚ 510 Β΄/ 
10.04.2007), πξέπεη θαη΄ειάρηζηνλ λα 

απνδεηθλχνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο ζπκ-

κεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην 
πξφηππν AGRO 2, θαζψο θαη δηεηή εκπεη-

ξία. 

β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Δπηζεσξήζεσλ λα 

ειέγρεη θαη’ ειάρηζηνλ:  

o ζηελ Δπηζεψξεζε Αμηνιφγεζεο ηελ 
ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ εληαγκέλσλ 

ζην χζηεκα παξαγσγψλ ηεο γεσξ-
γηθήο εθκεηάιιεπζεο, γηα θάζε θαιιη-

έξγεηα ηνπ Πεδίνπ Πηζηνπνίεζεο (ε-
μαηξνχληαη νη θαιιηέξγεηεο ηνπ ηδίνπ 

είδνπο π.ρ. ξνδάθηλα, λεθηαξίληα). 

o ζηελ Δπηζεψξεζε Δπηηήξεζεο πν-
ζνζηφ 80% ηνπ παξαπάλσ αξηζκνχ.     

Ο παξαπάλσ έιεγρνο πξέπεη λα πεξηιακ-
βάλεη θαη’ ειάρηζηνλ, έιεγρν ηήξεζεο αξ-

ρείσλ παξαγσγνχ, θαηαγξαθψλ ζηα εκε-

ξνιφγηα αγξνχ, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε 
ηνπο παξαγσγνχο θαζψο θαη επηηφπην έ-

ιεγρν ζηα αγξνηεκάρηα ηνπ 30% ηνπ α-
λσηέξσ δείγκαηνο ησλ παξαγσγψλ θαη 

φρη ζε αγξνηεκάρηα ιηγφηεξσλ απφ 3 πα-

ξαγσγνχο (π.ρ. ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπ-
ζε κε 900 παξαγσγνχο, πξέπεη λα ειεγ-

ρζνχλ √900=30 παξαγσγνί, κε επηηφπην 
έιεγρν ζε αγξνηεκάρηα ησλ 30x30%=9 

παξαγσγψλ. ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 
κε 64 παξαγσγνχο πξέπεη λα ειεγρζνχλ 

√64=8 παξαγσγνί, κε επηηφπην έιεγρν ζε 

αγξνηεκάρηα ησλ 8x30%=2,4 παξαγσγψλ 
 2 παξαγσγψλ).  

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ αγξν-

ηεκαρίσλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θξη-
ηήξηα φπσο ην κέγεζνο ησλ αγξνηεκαρί-

σλ, ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο, νη γεηηληά-
δνπζεο θαιιηέξγεηεο, ην ηζηνξηθφ ηνπ αγ-

ξνηεκαρίνπ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε αγξν-

ηεκαρίσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

ηηο Δπηζεσξήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβά-

λεηαη θαη ν έιεγρνο κνλάδσλ ή εγθαηαζ-

ηάζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπζθεπαζί-

α/ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ παξαγσγψλ πνπ 

επηιέγνληαη γηα έιεγρν αγξνηεκαρίνπ θαηά 
εκέξα επηζεψξεζεο, δελ πξέπεη λα μεπεξ-

λά ηνπο πέληε (5) αλά επηζεσξεηή.  

γ) Να δηαζθαιίδεη φηη ε γεσξγηθή εθκεηάιιε-
πζε ζηελ νπνία έρεη ρνξεγήζεη Πηζηνπνη-

εηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο 
Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 θαη ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο. 

δ) Να πξνβαίλεη ζε Δπηζεψξεζε Αμηνιφγεζεο 

κφλν εθφζνλ έρεη δηαπηζηψζεη φηη ε γε-
σξγηθή εθκεηάιιεπζε εθαξκφδεη ην χζ-

ηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο απφ ηελ 
έλαξμε ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. 

ε) Να δηελεξγεί Δπηζεσξήζεηο Αμηνιφγεζεο 

ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζε δηάθνξα 
ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

νπσζδήπνηε θαηά ην ζηάδην ηεο ζπγθνκη-
δήο θάζε θαιιηέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλε-

ηαη ζην Πεδίν Πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηή-
καηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Καηά ηε δηάξ-

θεηα ησλ Δπηζεσξήζεσλ απηψλ πξέπεη λα 
ειέγρεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2 θαζψο θαη ηεο πα-
ξνχζαο νδεγίαο. 

ζη)Να δηελεξγεί Δπηζεσξήζεηο Δπηηήξεζεο 

ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη΄ ειά-
ρηζηνλ κηα θνξά αλά έηνο. Η ζπρλφηεηα 

θαη ν ρξφλνο δηελέξγεηαο ησλ Δπηζεσξή-
ζεσλ Δπηηήξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Φν-

ξέα Πηζηνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα επξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ Δπηζεσ-
ξήζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
θαη ηελ απαηηνχκελε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. 

δ) Να δηελεξγεί πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέ-

λσλ Δπηζεσξήζεσλ Αμηνιφγεζεο/ Δπηηή-

ξεζεο θαη αηθληδηαζηηθέο ή έθηαθηεο Δπη-
ζεσξήζεηο ζην 10% ηνπιάρηζηνλ ησλ γε-

σξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ πηζηνπνηεί, 
θαη νπσζδήπνηε ζε πεξηπηψζεηο ππφλνηαο, 

θαηαγγειηψλ ή φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη ηε ζπλερή 
ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ 

AGRO 2 θαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

ε) Να δηελεξγεί λέα Δπηζεψξεζε Αμηνιφγεζεο 

ζηελ πεξίπησζε εηζφδνπ ζην χζηεκα 
Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο λέσλ κειψλ 
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(παξαγσγψλ) ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% 

ησλ ήδε εληαγκέλσλ.  

ζ) Να δηελεξγεί εηεζίσο δεηγκαηνιεςίεο (ιή-

ςε θαη απνζηνιή δείγκαηνο) ζε θάζε πηζ-
ηνπνηεκέλε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ζε 

πνζνζηφ 20% επί ηνπ αξηζκνχ αλαιχζε-

σλ πνπ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ε 
γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 4.7.10 ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2-2.               
Δπηπξνζζέησο ν Φνξέαο ππνρξενχηαη λα 

πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεςίεο γηα αλάιπ-
ζε θαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ησλ 

αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα ε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ην θφζηνο 
ησλ ελ’ ιφγσ αλαιχζεσλ επσκίδεηαη ν 

Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο, βάζε ηεθκεξησκέ-
λεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο. 

η) Να δηαζθαιίδεη φηη ε γεσξγηθή εθκεηάιιε-

πζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο γηα 
ηελ νξζή ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη 

ηνπ ήκαηνο πνπ ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί, 
πξηλ θαη θαηά ηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε απ-

ηψλ. 

θ) Να κελ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζί-

εο ζηε  γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζε πεξίπ-

ησζε δηαπίζησζεο ειιηπνχο εθαξκνγήο 
θάπνηαο απαίηεζεο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. 

ι) ε πεξίπησζε θαηαγξαθήο κε ζπκκνξ-

θψζεσλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

απνζηνιή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ εθ κέ-
ξνπο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

ηελ απνδνρή ηνπο απφ ην Φνξέα, λα κελ 
ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία Δπηζεψξεζεο, δηαθνξεηηθά ν 

Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο, πξνβαίλεη ζε αξλε-
ηηθή εηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνη-

εηηθνχ ή ζε αλάθιεζε ηνπ ήδε ρνξεγε-
ζέληνο Πηζηνπνηεηηθνχ. 

 
4.2 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα  

Δπηζεψξεζεο  

Μηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζην 
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο,  πξέπεη:  

 

α) Να εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί ζρεηηθά αξρεία 
γηα ην χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξη-

ζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν 
AGRO 2 θαη ζηελ παξνχζα νδεγία γηα ην-

πιάρηζηνλ κηα πιήξε θαη εληαία θαιιηεξ-
γεηηθή πεξίνδν. Ωο θαιιηεξγεηηθή πεξίν-

δνο, νξίδεηαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κε-

ηαμχ δχν ζπγθνκηδψλ ζηηο εηήζηεο, δελ-

δξψδεηο θαιιηέξγεηεο ή άκπειν. ε πεξίπ-

ησζε θαιιηεξγεηψλ πνπ νινθιεξψλνληαη 
ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ έηνπο, ηφηε πξέ-

πεη λα εθαξκφδεηαη ην χζηεκα Οινθιε-
ξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαη λα ηεξνχληαη αλ-

ηίζηνηρα αξρεία γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

κήλεο. 

β) Να δηαζθαιίδεη φηη νη παξαγσγνί πνπ είλαη 

εληαγκέλνη ζην χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 
Γηαρείξηζεο εθαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Πξνηχπνπ ζην ζχλνιν ησλ αγξνηε-
καρίσλ ηνπο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ Πε-

δίνπ Πηζηνπνίεζεο. 

γ) Να είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ν-
κάδα πξνζψπσλ. 

δ) Να δηαζέηεη Δπηβιέπνληα γεσπφλν, ν ν-
πνίνο λα είλαη εληαγκέλνο ζε Μεηξψν ηνπ 

AGROCERT θαη θαη’ ειάρηζηνλ λα είλαη 

θάηνρνο πηπρίνπ ΠΔ Γεσπφλνπ, λα απνδε-
ηθλχεη 20 ψξεο ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηη-

θά ζεκηλάξηα ζην πξφηππν AGRO 2, θα-
ζψο θαη δηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία. 

ε) Να δηαζέηεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δπηβιέπνληα 
γεσπφλν αλά 300 ζηξέκκαηα ζεξκνθεπη-

αθψλ θαιιηεξγεηψλ, 10.000 ζηξέκκαηα 

εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ, 4.000 ζηξέκκαηα 
δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη 1.500 

ζηξέκκαηα ακπέινπ. 

ζη) Να έρεη δηελεξγήζεη κία πιήξε εζσηεξηθή 

Δπηζεψξεζε, ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο 
Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. 

δ) Να έρεη δηεμάγεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε 
αλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ ηε δην-

ίθεζε ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, φ-

πσο νξίδεηαη ζε ζρεηηθή απαίηεζε ηνπ 
πξνηχπνπ AGRO 2-1 (παξ. 4.6). 

 
4.3 Απνρψξεζε γεσξγηθήο εθκεηάιιεπ-

ζεο απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

4.3.1 Μηα πηζηνπνηεκέλε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, δχλαηαη λα απνρσ-
ξήζεη απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, αθφκα θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ 
πκκφξθσζεο θαη λα ζπκβιεζεί κε άιιν 

Φνξέα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε: 

α) λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηε ζχκβαζε πνπ 
έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ πξψην Φνξέα. 

β) λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ AGROCERT        
αλαθέξνληαο κε ζαθήλεηα ηνπο ιφγνπο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ην 
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φλνκα ηνπ λένπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

ζηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα εληαρζεί. 

γ) λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε έληαμεο ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ λένπ Φνξέα. 

 

4.3.2 Πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο 

έληαμεο απφ ην λέν Φνξέα είλαη: 

α) λα κελ εθθξεκεί δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε 

είδνπο Δπηζεψξεζεο πνπ λα έρεη αλαθνη-
λσζεί ζε δηάζηεκα 15 εκεξψλ. 

β) λα κελ εθθξεκνχλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγε-
ζεο επξεκάησλ Δπηζεσξήζεσλ, ρεκηθψλ 

αλαιχζεσλ ή επηβνιήο θπξψζεσλ πξν ηεο 

εκεξνκελίαο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

γ) λα κελ πθίζηαηαη θχξσζε απαγφξεπζεο 

ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ελδείμεσλ, 
ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην χζηεκα Οινθιε-

ξσκέλεο Γηαρείξηζεο. 

 

4.4 χκβνπινο                                                                                                                                                                                         

Πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ πηπρίν ΠΔ 

Γεσπφλνπ κε ηερληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, 

θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο θαηάξηηζε 
ζην πξφηππν AGRO 2. Σα θξηηήξηα απηά ζα 

θαζνξηζηνχλ ιεπηνκεξψο κε ηελ έθδνζε α-
πφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπ-

μεο θαη Σξνθίκσλ θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγ-

ξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο K.Τ.Α 
267600/29.03.2007(ΦΔΚ510 Β΄/10.04.2007). 
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ΜΔΡΟ 2ν - ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ ΟΓΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 
AGRO 2  

(αθνινπζεί ηελ αξίζκεζε ησλ αληίζηνηρσλ παξαγξάθσλ ησλ πξνηχπσλ AGRO 2-1 θαη 2-2) 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ AGRO 2-1 

4.3.2 Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο 

ην αξρείν ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη 

λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ               
έγγξαθα: 

α) πληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο γηα 
ηελ πεξηνρή. 

β) Πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλφλεο εκπνξίαο 

ζρεηηθά κε ηα ηειηθά πξντφληα ηεο γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζεο. 

γ) Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. 

δ) Καηαιιειφηεηα πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

(εζληθνί ή θαη επξσπατθνί θαηάινγνη πνηθηιηψλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ) γηα ηηο εηήζηεο θαιιη-

έξγεηεο. 

ε) Καηάινγνο ησλ εγθεθξηκέλσλ γηα ηελ θαιιηέξ-
γεηα θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

ζη)Όξηα ππνιεηκκάησλ ησλ παξαπάλσ θπηνπ-
ξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (MRL’s). 

δ) Πξαθηηθά ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο ηεο νηθίαο 

Ννκαξρίαο (εθ’ φζνλ έρεη εθδνζεί). 

ε) Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηελ 

πεξηνρή. 

ζ) Δηδηθή πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ζε πεξίπησ-

ζε πνπ ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε αλήθεη ζε 
πξνζηαηεπφκελε δψλε (π.ρ. NATURA 2000, 

RAMSAR θιπ).  

4.3.4    Πξφγξακκα Βειηίσζεο 

Ο επηβιέπσλ ζπληάζζεη Πξφγξακκα Βειηίσζεο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ επηκέξνπο 
ζηφρσλ θάζε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 

 
4.4.1 Οξγάλσζε θαη Αξκνδηφηεηεο 

Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα απνδεηθλχεη 
εγγξάθσο ηνλ νξηζκφ ηνπ Δπηθεθαιήο θαζψο θαη 

ηνπ Δπηβιέπνληα γεσπφλνπ (ζχλαςε ζχκβαζεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο κε ηνλ Δπηβιέπνληα).  
 

4.4.2  Καηάξηηζε απαζρνινπκέλσλ 

Κάζε παξαγσγφο πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ηνπ-

ιάρηζηνλ κία θνξά ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

α) Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 
Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπ παξαγσγνχ ζε ζρέζε κε απηφ. 

β) Οξζή εθαξκνγή ησλ θαιιηεξγεηηθψλ θξνληί-

δσλ. 

γ) Οξζή εθαξκνγή θπηνπξνζηαζίαο, ζξέςεο – 
ιίπαλζεο θαη άξδεπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

δ) Αζθαιήο ρξήζε θαη θχιαμε ησλ θπηνπξνζ-
ηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ. 

ε) Γηαδηθαζία ηρλειαζηκφηεηαο, θαλφλεο ζπγθν-
κηδήο, βαζηθνί θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξντφλησλ. 

ζη) Αζθαιήο ρξήζε γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

δ) Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 
 

 

4.4.4 Σεθκεξίσζε 

Η εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα θαζηεξψζεη θαη λα 

δηαηεξεί: 

α) Δγρεηξίδην Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ην 

νπνίν λα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 
ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ πζηή-

καηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο κε αλα-

θνξέο ζηηο Γηαδηθαζίεο θαη ζηα ρέδηα Γηαρεί-
ξηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη. 

β) Σηο ηεθκεξησκέλεο Γηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ-
ηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Οινθ-

ιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. 

γ) Σα ηεθκεξησκέλα ρέδηα Γηαρείξηζεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκα-

ηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. 

δ) Σηο νδεγίεο θαη ινηπά έγγξαθα πνπ θξίλνληαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο. 

 
Σα παξαπάλσ έγγξαθα θαη αξρεία ηεξνχληαη ζε 

έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  
 

4.4.6. Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο Γεσξγηθήο 
Δθκεηάιιεπζεο 
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Σα θξηηήξηα νξζήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα πεξη-

ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

α) Η είζνδνο λένπ κέινπο (παξαγσγνχ) ή ε έλ-

ηαμε λέσλ αγξνηεκαρίσλ ζην χζηεκα πξέπεη 
λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ηεο εθάζηνηε 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. 

β) Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα ηεξεί 
δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θχξησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο (π.ρ. πξνκεζεπηέο πνιιαπ-
ιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ, εξγαζηήξηα, ζπλεξ-
γεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γεσξγηθψλ κε-

ραλεκάησλ). 

γ) Σν ζχλνιν ησλ αγξνηεκαρίσλ ηνπ θάζε παξα-
γσγνχ, γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ πεδίνπ πηζην-

πνίεζεο, πξέπεη λα είλαη εληαγκέλν ζην χζ-
ηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο. 

 

4.4.8. Ιρλειαζηκφηεηα γεσξγηθνχ πξντφληνο 

Η δηαδηθαζία ηρλειαζηκφηεηαο πξέπεη λα θαιχπηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 
 

α) Κάζε παξαγσγφο πνπ είλαη εληαγκέλνο ζην 
χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαζψο 

θαη ηα αγξνηεκάρηά ηνπ, πξέπεη λα θέξνπλ 

θσδηθνπνίεζε, ε νπνία λα είλαη κνλαδηθή γηα 
θάζε έλα παξαγσγφ θαη γηα θάζε αγξνηεκάρην 

ηνπ. ε πεξίπησζε επηδνηνχκελσλ θαιιηεξγε-
ηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ κνλαδηθνχ 

θσδηθνχ αγξνηεκαρίνπ πνπ δειψλεηαη ζην 

Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγ-
ρνπ –ΟΓΔ (13ςήθηνο αξηζκφο). 

β) ε πεξίπησζε πνπ ην χζηεκα Οινθιεξσκέ-
λεο Γηαρείξηζεο δελ εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν 

ησλ παξαγσγψλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπ-

ζεο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ Πεδίνπ Πηζηνπνί-
εζεο, ηφηε ε δηαδηθαζία ηρλειαζηκφηεηαο πξέ-

πεη λα δηαζθαιίδεη ην μερσξηζηφ ρεηξηζκφ 
«ζπκβαηηθψλ» θαη πξντφλησλ «νινθιεξσκέ-

λεο δηαρείξηζεο» απφ ην αγξνηεκάρην κέρξη 
ηελ παξάδνζε ζηνλ πειάηε. 

γ) Ο βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθά-
ησ βαζηθέο απαηηήζεηο: 

 Πξέπεη λα ηεξείηαη ηρλειαζηκφηεηα ζε ε-

πίπεδν αγξνηεκαρίνπ κέρξη ην ζηάδην ηεο 
ζπγθνκηδήο. 

 Πξέπεη λα ηεξείηαη ηρλειαζηκφηεηα ζε ε-

πίπεδν παξαγσγνχ θαηά ηελ παξάδνζε 

ησλ ζπγθνκηζζέλησλ πξντφλησλ.  

δ) Γηα απνθπγή λνζείαο ησλ πξντφλησλ πνπ πξν-

έξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο 

Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο κε άιια ζπκβα-

ηηθήο παξαγσγήο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 
θαη λα θαηαγξάθεηαη πξνεθηίκεζε ησλ πνζν-

ηήησλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαρζνχλ αλά 
αγξνηεκάρην κε απνδεθηά πνζνζηά απνθιί-

ζεσλ. Οη πνζφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

πξνεθηίκεζε απηή πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηά 
ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο, λα ηεθκεξηψ-

λνληαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο θαη λα αμηνινγείηαη 
ε απνδνρή ή κε ζην χζηεκα ησλ πξντφλησλ 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηα απνδεθηά πνζνζηά. Αδη-
θαηνιφγεηε ππέξβαζε ησλ απνδεθηψλ πν-

ζνζηψλ απφθιηζεο απφ ηελ πξνεθηηκνχκελε 

πνζφηεηα ζπλεπάγεηαη ρεηξηζκνχο κε ζπκ-
κφξθσζεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ησλ πξντφλ-

ησλ ηνπ. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζπληζ-

ηάηαη ε εθαξκνγή πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο ζην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ 
ηδίνπ είδνπο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 
πληζηάηαη ε ηήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο ζε επίπε-

δν παξαγσγνχ, ηδηαίηεξα ζε εμαγψγηκα πξντφληα. 
 

4.5.1. Παξαθνινχζεζε θαη Μεηξήζεηο 

Η δηαδηθαζία γηα ηε κέηξεζε/εθηίκεζε ή παξα-
θνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γεσξγηθήο εθ-

κεηάιιεπζεο πξέπεη λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ: 

α) Ο Δπηβιέπσλ γεσπφλνο πξέπεη λα ζπληάζζεη 

εηήζην πξφγξακκα κέηξεζεο/εθηίκεζεο ή πα-
ξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ λα πεξη-
ιακβάλεη ην είδνο απηψλ, ηελ πηζαλή ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηνλ 

ηξφπν ειέγρνπ απηψλ. 

β) Σν πξφγξακκα κεηξήζεσλ/εθηίκεζεο ή παξα-

θνινχζεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ: 

 Βαζηθέο θαιιηεξγεηηθέο ηαθηηθέο. 

 Δηζξνέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ιηπαζκάησλ. 

 Μεηξήζεηο θαηαιιειφηεηαο ηειηθνχ πξντ-

φληνο (αλαιχζεηο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ), κεηξήζεηο εδάθνπο θαη θπι-

ινδηαγλσζηηθήο. 

 Σηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ θαζψο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Βειηίσζεο. 

 Σελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξ-

θσζήο ηεο κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο 

ινηπνχο Καλνληζκνχο.  
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4.5.2. Υεηξηζκφο Με πκκνξθψζεσλ - Γη-

νξζσηηθέο & Πξνιεπηηθέο  Δλέξγεηεο 

Πξέπεη ηα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ: 

α) Να ππάξρεη ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία δηεξεχ-

λεζεο, εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο κε ζπκ-
κνξθψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο/Δπηζεσξήζεηο ή εμσηε-
ξηθέο Δπηζεσξήζεηο, παξάπνλα πειαηψλ ή αζ-

ηνρίεο ηνπ πζηήκαηνο. 

β) Σηο κε ζπκκνξθψζεηο πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα νξίδεηαη ρξνλνδη-

άγξακκα πινπνίεζήο ηνπο. 

γ) Πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη ππεπζπλφηεηεο π-

ινπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ. 

δ) Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα δηαηεξεί 

δηαδηθαζία θπξψζεσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
παξαγσγνχο ζην χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο. 

ε) Ιδησηηθά ζπκθσλεηηθά/ζπκβάζεηο κε ηνπο πα-

ξαγσγνχο πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ζε γεληθά 
πιαίζηα ηε δηαδηθαζία θπξψζεσλ. 

ζη)Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα δηαζέηεη 

κεραληζκνχο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ 
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αλίρλεπ-

ζεο ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξν-
τφλησλ άλσ ησλ MRL’s ή κε εγθεθξηκέλσλ θπ-

ηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε πξντφληα 

ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 
ή «δηαγξαθήο» παξαγσγψλ / εθηάζεψλ ηεο 

απφ ην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα. 

δ) Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη αξρεία γηα φιεο ηηο 

θπξψζεηο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ηεθκεξί-

σζεο θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ ηνπο θαη αληίζην-
ηρσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

ε) Πξέπεη λα ππάξρεη δηαδηθαζία απφζπξζεο κε 
ζπκκνξθνχκελνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ε νπνία 

λα θαζνξίδεη: 

 Σηο αξκνδηφηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζε-

σλ απφζπξζεο. 

 Σνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ θαη 

ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

 Σν ρεηξηζκφ ησλ απνζπξφκελσλ πξντφλ-

ησλ. 

ζ) Η δηαδηθαζία απφζπξζεο πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεηαη αλά πάζα ζηηγκή. 
 

 

 
 

 

 
4.5.4   Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Η επηζεψξεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) Έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηνπ γξαπηνχ ζπζηή-

καηνο δηαρείξηζεο (απαηηήζεηο AGRO 2-1). 

β) Έιεγρν ζπκκεηερφλησλ παξαγσγψλ θαη πα-
ξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (απαηηήζεηο AGRO                

2-2). 

γ) Σνπιάρηζηνλ κία ζπλνιηθή επηζεψξεζε ηνπ  

πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο              
εηεζίσο. 

 

4.6. Αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε 

Η ηαθηηθή αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο Οινθ-

ιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηεθκεξησκέλα ππφ κνξθή έθζεζεο ηνπιάρηζηνλ 

ηα παξαθάησ: 

α) Απνηειέζκαηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεηξή-
ζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πζηήκαηνο ζην 
Πεδίν Πηζηνπνίεζεο θαη θαη’ ειάρηζηνλ λα ε-

μεηάδνληαη ηα αθφινπζα: ζηνηρεία πνπ αθν-
ξνχλ ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, αλαιχ-

ζεηο εδάθνπο, αλαιχζεηο αλίρλεπζεο ππνιε-

ηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ  
ζηα πξντφληα θ.ι.π.). 

β) Απνηειέζκαηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ. 

γ) Πίλαθα κε ζπκκνξθψζεσλ, δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

δ) Τινπνίεζε ή κε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζθνπψλ 
θαη ζηφρσλ. 

ε) Πξνγξακκαηηζκφ επφκελνπ έηνπο ή πεξηφδνπ. 



                                            Καηεπζπληήξηα Οδεγία  
 

   13 

2 2 

ΠΡΟΣΤΠΟ AGRO 2-2 

 
4.3.2   Σνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα 

ηα ζθαξηθήκαηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γεηηληάδνπζεο θαιιη-
έξγεηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, ψζηε αλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ γεηηνληθνχο ςε-

θαζκνχο ή άιιεο επεκβάζεηο, θαζψο θαη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε ππνιεηκκάησλ.     
         

4.3.4. Οξγαληθή νπζία 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά, σο κέζνδνη γηα ηε δηα-

ηήξεζε θαη αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο: 

α) Μηθξνηεκαρηζκφο ησλ θιαδεπκάησλ (Chips) 
θαζψο θαη ησλ άιισλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ 

θαη εγθαηάιεηςή ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηελ πε-
ξίπησζε πνπ ηα θιαδεχκαηα δελ δεκηνπξγνχλ 

θπηνπαζνινγηθά πξνβιήκαηα. 

β) Υξήζε θαηαζηξνθέσλ γηα ηεκαρηζκφ ησλ θια-
δηψλ θαη αβαζήο ελζσκάησζε κε δηζθνζβάξλα 

γηα έιεγρν αζζελεηψλ θαη παξαζίησλ. 

γ) Αβαζήο (κε έλα πέξαζκα δηζθνζβάξλαο) ελ-

ζσκάησζε ησλ πεζκέλσλ ζην έδαθνο θχι-

ισλ (ζε κε επηθιηλή εδάθε φπνπ είλαη δπλα-
ηφλ λα εθαξκνζηεί) ην θζηλφπσξν, φηαλ ν-

ινθιεξσζεί ε θπιιφπησζε θαη πξηλ αξρίζεη ε 
δηαζπνξά ηνπο κε ηνλ αέξα γηα έιεγρν αζζε-

λεηψλ θαη παξαζίησλ. 

δ) Φπηνθάιπςε-θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ δηδα-

λίσλ φιεο ηηο επνρέο (θνπή κε ρνξηνθνπηηθά) 

θαη δηαηήξεζε ηνπ δηδαληνηάπεηα εληφο ηνπ 
αγξνηεκαρίνπ. 

ε) Πξνζζήθε θνπξηάο δψσλ, compost απφ θπηηθά 
ππνιείκκαηα ή άιια νξγαληθά πιηθά (ζχκθσ-

λα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέ-

δην δηαρείξηζεο ηεο ιίπαλζεο). 

ζη)Πξνζζήθε ηιχνο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ή 

compost κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ πηζ-
ηή ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

δ) Πξνζζήθε άιισλ απνβιήησλ ή ππνιεηκκάησλ 

γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ φπσο βηλάζζαο, ππν-

ιείκκαηα θνλζεξβνπνηίαο, εθθνθθηζηεξίσλ 
θιπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ην πιηθφ λα 

αλαιχεηαη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα 
απφ πεξηεθηηθφηεηεο ζε αλεπηζχκεηα ζηνηρεία. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ιακβάλεηαη π-

πφςε ε απνθπγή εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο 

κε κνιχζκαηα παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 

4.3.8  Ακεηςηζπνξά 

ρεηηθά κε ηελ ακεηςηζπνξά εθαξκφδνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ AGRO 2-2, νη Κψδηθεο 
Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηηο θαιιηέξγεηεο ππφ θάιπςε (ζεξκνθεπηαθέο) 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη: 
α) Δλαιιαγή θαιιηεξγεηψλ δηαθνξεηηθψλ βνηαλη-

θψλ νηθνγελεηψλ.  
β) Ηιηναπνιχκαλζε δχν (2) κελψλ θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζηελ πεξίπησζε κηαο 
θαιιηέξγεηαο ην ρξφλν. 

 

4.4  Παξαθνινχζεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ 
δεδνκέλσλ 

πληζηάηαη λα γίλεηαη κέηξεζε θαη παξαθνινχ-
ζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο αλά κηθ-

ξνθιίκα.  
 

4.5.1 ρέδην Λίπαλζεο 

Η δηακφξθσζε ηνπ ρεδίνπ ιίπαλζεο πξέπεη λα 
γίλεηαη κε βάζε ην ζηφρν παξαγσγήο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ζπλεθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θχιισλ.  

 
Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαθηη-

θά ιίπαλζεο ησλ θαηά ηφπνπο ππεξεζηψλ εθαξ-
κνγψλ ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθί-

κσλ ζχκθσλα κε ηνπο Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο 

Πξαθηηθήο (ΚΟΓΠ).  
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηνπ ιηπάζκα-
ηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε:  

 ε εδαθνινγηθή αλάιπζε (ρεκηθή-κεραληθή 

ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο),  
 ε θπιινδηαγλσζηηθή,  

 ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο,  

 ε ειηθία ηνπ θπηνχ,  

 ην βιαζηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξ-

γεηαο,  

 ε ρξήζε ζχλζεηνπ ή απινχ ιηπάζκαηνο,  

 ε κέζνδνο εθαξκνγήο. 

 

Γηα ηνλ ηχπν ηνπ ιηπάζκαηνο πξέπεη λα ιακβά-
λνληαη ππφςε:  

 ην pH ηνπ εδάθνπο (εδαθνινγηθή αλάιπζε),  

 αλ πξφθεηηαη γηα βαζηθή ή επηθαλεηαθή ιί-

παλζε ή δηαθπιιηθφ ςεθαζκφ,  
 ε αλάγθε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζξεπηηθά ζηνη-

ρεία 
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 ε δηαιπηφηεηα ηνπ ιηπάζκαηνο,  

 ν ξπζκφο απνδέζκεπζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζην-

ηρείσλ  

 ε ζχζηαζε ηνπ ιηπάζκαηνο (γηα λα κελ εκ-

πινπηίδεηαη ην έδαθνο θαη κε αλεπηζχκεηα 
ζπζηαηηθά, φπσο βαξέα κέηαιια πνπ ζπλν-

δεχνπλ ην ιίπαζκα). 
 

Πξέπεη λα αθνινπζείηαη νξζνινγηθή ιίπαλζε θαη 
θπξίσο λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή αδσηνχρνο 

ιίπαλζε πνπ νδεγεί ηφζν ζηε δεκηνπξγία εππα-

ζνχο βιάζηεζεο, φζν θαη ζηε κφιπλζε ησλ ππν-
γείσλ πδάησλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ. 
 

4.5.2 Απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία  

Πξέπεη ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε λα δηελεξγεί 
αλαιχζεηο εδάθνπο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ ζξεπ-

ηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20% 
ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο θαηά ηνλ 1ν ρξφλν εθαξ-

κνγήο ηνπ πζηήκαηνο.  

 
4.6.5  Παξνρή ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ 

ε πεξίπησζε άληιεζεο λεξνχ απφ γεψηξεζε, ε 
ρξήζε απηήο πξέπεη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ εζλη-

θή λνκνζεζία. ηα αξρεία ηεο γεσξγηθήο εθκε-
ηάιιεπζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απνδεηθηηθά ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ γεσηξήζεσλ απηψλ. 

 
4.7.1 Φπηνπξνζηαζία 

4.7.2.1 Αληηκεηψπηζε ερζξψλ, αζζελεηψλ  
θαη δηδαλίσλ  

ε θάζε κηθξνθιίκα ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εληνκνπαγίδεο θαη λα 
νξγαλψλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πηήζεσλ 

ησλ θπξηφηεξσλ εληφκσλ - ζηφρσλ. 
 

4.7.4  πζηάζεηο γηα ηελ πνζφηεηα, ηχπν 
θαη ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ΦΠΠ 

πλίζηαηαη ε ξχζκηζε ηνπ PH ηνπ ςεθαζηηθνχ 

δηαιχκαηνο νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέ-
γηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα (optimum) ηεο δξαζ-

ηηθήο νπζίαο ζηελ ειάρηζηε ζπληζηψκελε δφζε. 
 

4.7.6 Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Καηά ηελ αλάκημε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξν-
τφλησλ (πξηλ ην ςεθαζκφ) πξέπεη λα γίλεηαη ρξή-

ζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ έλδπ-
ζε, ππφδεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή 

(π.ρ. ιαζηηρέληεο κπφηεο, αδηάβξνρνο ξνπρηζκφο 

θφξκα πξνζηαζίαο, ιαζηηρέληα γάληηα, κάζθεο 
πξνζψπνπ, γπαιηά.  

 

4.7.9 Απφξξηςε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ςε-

θαζηηθνχ πγξνχ - Ξέπιπκα βπηίνπ 
 

Σν ηπρφλ πιεφλαζκα ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ή 

ηα "μεπιχκαηα" ηνπ ςεθαζηήξα πξέπεη λα δηαηί-

ζεληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή 
ελ απνπζία ηεο, φηαλ ςεθάδνληαη ζε ήδε ςεθαζ-

κέλν ηκήκα ηεο θπηείαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλε-
ηαη φηη δελ ππεξβαίλνληαη νη κέγηζηεο επηηξεπφ-

κελεο δφζεηο.  

 
Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ 

εδαθηθνχ λεξνχ. 
 

4.7.10 Αλαιχζεηο ππνιεηκκάησλ ησλ θπ-
ηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

Πξέπεη, πιένλ ησλ γεληθψλ παξακέηξσλ, γηα ηελ 

επηινγή δεηγκάησλ πξνο αλάιπζε ππνιεηκκάησλ 
ΦΠΠ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο νη παξαθάησ παξάγνληεο: 
 Η θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θαη ν ρξφλνο 

ζπγθνκηδήο θάζε πνηθηιίαο. 

 Δίδε θαιιηεξγεηψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα 

αγξνηεκάρηα ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαη εθαξκνγέο ΦΠΠ ζηηο θαιιηέξγεηεο απηέο. 
 Δίζνδνο λέσλ παξαγσγψλ ζην χζηεκα Ο-

ινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. 
 

Η γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζπληζηάηαη λα ιακβά-
λεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ηα πξντφληα λα 

κελ δηνρεηεπηνχλ ζηελ αγνξά πξηλ ηελ έθδνζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχ-
ζεσλ ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντ-

φλησλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
αλαιχζεσλ ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ ιεθζνχλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έπεηαη ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, 
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο 

εηδνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ε ιήςε θαηάιιε-
ισλ ρεηξηζκψλ αλάθιηζεο ή θαηαζηξνθήο ησλ 

πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηα-
δηθαζία κε ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο. 

 

4.8 πγθνκηδή θαη κεηαζπιιεθηηθνί ρεηξηζ-
κνί 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο 
ησλ πξντφλησλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη φινη νη 

απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη ησλ πξντφλησλ. 

 
4.8.5   πζθεπαζία πξντφλησλ 

Πξντφληα πνπ ζπζθεπάδνληαη ζην ρσξάθη πξέπεη 
λα κεηαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

απζεκεξφλ θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ή ζε πεξίπ-

ησζε πνπ απνζεθεχνληαη ζην ρσξάθη, πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απν-
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θπγή επηκφιπλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηε-

ηαο ησλ πξντφλησλ. 
 

4.8.6 Απνζήθεπζε 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη φιεο νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλ-

ησλ (π.ρ. ζεξκνθξαζία, πγξαζία). 
 

Πξέπεη λα ππάξρεη πξφγξακκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζ-

κνχ θαη κέζσλ απνζήθεπζεο (π.ρ. γξακκέο παξα-
γσγήο θαη κεραλήκαηα, ηνίρνη, δάπεδα, απνζεθε-

πηηθνί ρψξνη, παιέηεο θιπ) κε ζθνπφ ηελ απνη-

ξνπή κφιπλζεο ησλ πξντφλησλ. Η εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απηνχ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

4.9 Γηαρείξηζε εμνπιηζκνχ & ελέξγεηαο 

Η ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. 
 

Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρεί-
ξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπαληηθψλ ησλ 

κεραλεκάησλ (π.ρ. δηάζεζε ζε θνληηλφ ζπλεξγε-

ία απφ φπνπ αλαθπθιψλνληαη). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


