
AGRO 2 / 3η έκδοση 



Από την πιστοποίηση συστήματος ......

• Η 2η έκδοση βρίσκεται σε ισχύ από τις 28/02/2008. 
• Αφορά την πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική 

Παραγωγή
• Περιλάμβανει τα Πρότυπα:

• AGRO 2-1 Μέρος 1: Προδιαγραφή
• AGRO 2-2 Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή
• AGRO 2-2/1 Καλλιέργεια Ροδακινιάς [από τις 29/07/2009]
• AGRO 2-2/2 Καλλιέργεια Βάμβακος [από τις 29/07/2009]
• AGRO 2-2/3 Καλλιέργεια Ελιάς [από τις 29/07/2009]

• Συνοδεύεται από: 
• Την Κατευθυντήρια Οδηγία για το AGRO 2-1 & 2-2 [από τις 29/07/2009]
• Τον Κανονισμό Χρήσης Εθνικών Σημάτων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων
• Την ΚΥΑ 267623, ΦΕΚ 1723/29.08.07 περί της Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης

• Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17021
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…στην πιστοποίηση προϊόντος.

• Η 3η έκδοση τέθηκε σε ισχύ στις 05/12/2019. 
• Αφορά την πιστοποίηση προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
• Περιλάμβανει τα Πρότυπα:

• AGRO 2-1 Μέρος 1: Προδιαγραφή
• AGRO 2-2 Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή
• AGRO 2-3 Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά 

προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
• AGRO 2-4: Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου 

βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

• Συνοδεύεται από: 
• Την Κατευθυντήρια Οδηγία για το AGRO 2-1 & 2-2 
• Την Κατευθυντήρια Οδηγία για το AGRO 2-3
• Την Κατευθυντήρια Οδηγία για το AGRO 2-4
• Τον Κανονισμό Χρήσης Σήματος Πιστοποίησης και Ενδείξεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

• Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065
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AGRO 2/2η έκδοση AGRO 2/3η έκδοση
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Τι αλλάζει (σημαντικές διαφορές):

AGRO 2 / 2η έκδοση:
1. Πιστοποιείται το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

2. Το πρότυπο αφορά μόνο τον έλεγχο της καλλιέργειας 
των γεωργικών προϊόντων (AGRO 2-2).

3. Τα πιστοποιητικά έχουν τριετή διάρκεια (3 έτη).

4. Υποχρεωτική επιθεώρηση στη συγκομιδή κάθε 
καλλιέργειας στην επιθεώρηση αξιολόγησης και 
επαναξιολόγησης. 

5. Δεν προσδιορίζεται ο χρόνος αίτησης προς πιστοποίηση 
από μια Γ.Ε. και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο 
κάθε Φ.Π..

6. Στις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση 
επιθεώρησης από τον Φ.Π. δεν προσδιορίζεται 
απαίτηση για εσωτερικό έλεγχο παραγωγών.

AGRO 2 / 3η έκδοση:
1. Πιστοποιείται το γεωργικό προϊον που παράγεται μέ την 

εφαρμογή ενός Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
2. Το πρότυπο επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις Τυποποίησης 

ή/και Εμπορίας (AGRO 2-3) και Εκκοκκιστήρα ή επιχειρήσεις 
Εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος (AGRO 2-4).

3. Τα πιστοποιητικά έχουν ετήσια διάρκεια (1 έτος).

4. Υποχρεωτική επιθεώρηση στη συγκομιδή κάθε καλλιέργειας 
κάθε έτος. 

5. Η αίτηση προς πιστοποίηση πρέπει να κατατίθεται από την 
Γ.Ε. σε συγκεκριμένες περιόδους, αποκλειστικά μέσω της 
πλατφόρμας i-AGRO.

6. Στις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επιθεώρησης 
από τον Φ.Π.  προστίθεται η απαίτηση για εσωτερικό
έλεγχο όλων των συμμετεχόντων παραγωγών.
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...Τι αλλάζει (σημαντικές διαφορές):

AGRO 2 / 2η έκδοση:
7. Η απαίτηση για τον αριθμό των επιβλεπόντων γεωπόνων 

είναι ένας ανά 10.000 στρ. ετήσιων καλλιεργειών ή ανά 
4.000 στρ. πολυετών καλλιεργειών ή ανά 1.500 στρ. 
αμπέλου.

8.   Δεν προσδιορίζεται ποσοστό συμμόρφωσης στο επίπεδο   
του παραγωγού κατά την διαδικασία επιθεώρησης  για τη 
χορήγηση πιστοποίησης. 

9.  Δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής συγκεκριμένων 
ενδείξεων επί των παραστατικών διακίνησης.  

10. Ο Φ.Π. υποχρεούται να πραγματοποιεί αριθμό  
δειγματοληψίων τουλάχιστον ίσο με το 20% των 
συνολικών δειγμάτων ανά καλλιέργεια ανά Γ.Ε.

11. Μόνο η ομάδα έχει τη δυνατότητα να εμπορευθεί προϊόν 
με την χρήση του πιστοποιητικού και αναφορά στο 
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

AGRO 2 / 3η έκδοση:
7. Η απαίτηση για τον αριθμό των επιβλεπόντων γεωπόνων 

είναι ένας ανά 200 παραγωγούς ανεξαρτήτως στρεμμάτων.

8. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, ο παραγωγός οφείλει να 
συμμορφώνεται με το 95% των εφαρμόσιμων απαιτήσεων 
βαρύτητας Πρέπει 2, ώστε είναι δυνατή η χορήγηση 
πιστοποίησης.

9. Κάθε παραγωγός-μέλος Γ.Ε. αλλά και κάθε Επιχείρηση, 
οφείλει να θέτει επί των παραστατικών διακίνησης, τον όρο 
προϊόν Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

10. Ο Φ.Π. υποχρεούται να πραγματοποιεί αριθμό  
δειγματοληψίων τουλάχιστον στο 2% των συμβεβλημένων 
Γ.Ε.

11. Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να εμπορευθεί απ’ 
ευθείας προϊόν πιστοποιημένο.
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...τι δεν αλλάζει (μερικά παραδείγματα):

AGRO 2 / 2η έκδοση και 3η έκδοση :
1. Ο αριθμός επιθεωρούμενων παραγωγών παραμένει ο ίδιος (κατ΄ ελάχιστον τετραγωνική ρίζα των παραγωγών 

ανά καλλιέργεια, με το 30% On site και το 70% με συνέντευξη/έλεγχο αρχείων.
2. Ο αριθμός δειγμάτων προς ανάλυση ΦΠΠ από την Γ.Ε. παραμένει ο ίδιος (τουλάχιστον ίσος με την τετραγωνική 

ρίζα των παραγωγών ανά καλλιέργεια).
3. Η απαίτηση για την χρήση του σήματος στην επισήμανση και διαφήμιση προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης 

(αλλάζει ωστόσο το σήμα).
4. Η απαίτηση της ένταξης όλων των αγροτεμαχίων ενός παραγωγού στο σύστημα πιστοποίησης για τις καλλιέργειες 

του πεδίου πιστοποίησης.
5. Οι απαιτήσεις για τα προσόντα των επιβλεπόντων γεωπόνων [Τουλάχιστον ως τις 31/12/2020 και μέχρι νεότερης 

ενημέρωσης].
6. Οι ορισμοί του Προτύπου περί των απαιτήσεων Υποχρεούται, Πρέπει, Συνιστάται.
7. Η απαίτηση του Προτύπου, για μια πλήρη Εσωτερική Επιθεώρηση και Ανασκόπηση από τη διοίκηση πριν τον 

έλεγχο από τον Φορέα Πιστοποίησης.
8. Οι απαιτήσεις για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης στις δραστηριότητες της Γεωργικής 

Εκμετάλλευσης.
9. Η απαίτηση ύπαρξης οδηγιών προς τους παραγωγούς – μέλη της Γεωργικής Εκμετάλλευσης.

....και πολλά άλλα
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Τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 εφαρμόζονται από: 
α) τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων 
φυτικής προέλευσης είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων. 
β) τις επιχειρήσεις* που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας). 

AGRO 2 - Πεδίο εφαρμογής

*Επιχείρηση = Γεωργική Επιχείρηση: Κάθε οντότητα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή 
οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, έχει τη δική της λειτουργία και διοίκηση. 

Το πρότυπο AGRO 2-3 εφαρμόζεται από: 
α) τις επιχειρήσεις που τυποποιούν/συσκευάζουν προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό 
τρίτων. 
β) τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 (προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας). 

Το πρότυπο AGRO 2-4 εφαρμόζεται από: 
α) τις επιχειρήσεις που εκκοκκίζουν βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχει παραχθεί σύμφωνα 
με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων. 
β) τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαxείρισης που 
έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 (προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας). 



α) Γ.Ε. με συσκευαστήριο

AGRO 2-1 / 2-2

Το συσκευαστήριο  της Γ.Ε. 
τυποποεί/ συσκεύαζει τα προϊόντα 
της ( ή και άλλα πιστοποιημένα που 

έχει αγοράσει από άλλη Γ.Ε.)

AGRO 2-3

Η Γ.Ε. διαθέτει στην αγορά το προϊόν 
με την επωνυμία της

β) Γ.Ε. χωρίς συσκευαστήριο

Συσκευαστήριο
Τυποποεί/ Συσκεύαζει προϊόντα που 

του παραδίδει η Γ.Ε. με την 
ονομασία της (Φασόν) 

AGRO 2-3AGRO 2-1 / 2-2

Η Γ.Ε. διαθέτει στην αγορά  το προϊόν 
με την επωνυμία της

γ)
Συσκευαστήριο

Αγοράζει προϊόντα από Γ.Ε. 
πιστοποιημένα κατά AGRO 2-1 / 2-2 

και τα τυποποιεί /συσκευάζει με 
δική του ετικέτα

AGRO 2-3

Διάθεση στην αγορά με την 
επωνυμία του Συσκευαστηρίου

Επιχείρηση π.χ. Σουπερμάρκετ
Αγοράζει προϊόντα πιστοποιημένα 

κατά AGRO 2-1 / 2-2, από Γ.Ε. ή από 
Συσκευαστήριο

AGRO 2-3

Διάθεση στην αγορά με την 
επωνυμία της Επιχείρησης

Συσκευαστήριο
Παραλαμβάνει προϊόντα, 

πιστοποιημένα κατά AGRO 2-1 / 2-2 
από Επιχείρηση και τα τυποποιεί με 

ετικέτα της Επιχείρησης 
(ιδιωτική ετικέτα) 

AGRO 2-3

δ)

Περιπτώσεις εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης
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AGRO 2 - Διαδικασία Πιστοποίησης 

Αίτηση από Γ.Ε. πριν την έναρξη 
της Καλλιεργητικής Περιόδου

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΦΠ μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-AGRO

Ο ΦΠ δημιουργεί τη Σύμβαση 
Πιστοποίησης και την αποστέλλει 

στην Γ.Ε. μέσω του i-AGRO 

Προγραμματισμός επιθεώρησης  
μέσω του i-AGRO

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιθεώρηση είναι η 
Γ.Ε.

α) να έχει διενεργήσει μια πλήρη Εσωτερική 
Επιθεώρηση 

β) να έχει πραγματοποίησει μια πλήρη διοικητική 
Ανασκόπηση

Επιθεώρηση (AGRO 2-1/2-2) ανά 
καλλιέργεια στην περίοδο συγκομιδής

(√x*30% με έλεγχο αγροτεμαχίων + 
√x*70% με συνέντευξη) όπου x= 
αριθμός παραγωγών της ομάδας. 

Η Γ.Ε. έχει στη διάθεση της 28 
ημέρες για να αποστείλει τις 

διορθωτικές ενέργειες ή/και πλάνο 
διορθωτικών ενεργειών.

Ο Φ.Π. σε 28 ημέρες από την ολοκλήρωση της 
επιθεώρησης οφείλει να «μεταφορτώσει» τα 

ερωτηματολόγια στην πλατφόρμα i- AGRO, ενώ αν 
υπάρχουν διορθωτικές ενέργειες τότε οφείλει να 

τα ανεβάσει σε 28 ημέρες από τη λήψη των 
διορθωτικών ενεργειών

Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
των διορθωτικών ενεργείων και 
ληφθεί θετική απόφαση, ο Φ.Π. 

εκδίδει πιστοποιητικό για την  Γ.Ε. 
μέσω του i-AGRO.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Αίτησης και Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2, 
μπορείτε να καλείτε στο 2310535198 ή 2310443041, ή μέσω e-mail στο qms564@qmscert.com & qms650@qmscert.com

Q-CERT ΕΠΕ / Βλασίου Γαβριηλίδη 28, 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310535198
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