AGRO 2

Μεταβατικές διατάξεις / Προθεσμίες
Αιτήσεις
1.

Καταληκτική ημερομηνία αίτησης για την πιστοποίηση βάμβακος (βάση της 3η έκδοσης υποχρεωτικά) η 31/06/2020.

2.

Η καταληκτική ημερομηνία αίτησης (για πιστοποίηση με την 3η έκδοση) θα ορισθεί από τον ΕΛΓΟ για κάθε καλλιέργεια.

3.

Η ημερομηνία αυτή συνδέεται με την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Αιτήσεις που θα κατατίθονται μετά την καταληκτική ημερομηνία
στην πλατφόρμα i-AGRO, θεωρούνται εκπρόθεσμες.

4.

Κατ’ εξαίρεση, μέχρι τις 31/08/2020 οι επιχείρησεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας i-AGRO, εφόσον θα έχει
παρέλθει η ημερομηνία που θα περιλαμβάνεται στον πίνακα του ΕΛΓΟ.

Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις
1.

Τελευταία ημερομηνία επιθεώρησης με τη 2η έκδοση στις 31/08/2020.

2.

Μετά την 01/09/2020 όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μόνο με την 3η έκδοση (περιλαμβάνονται οι εποπτικές και οι επιθεωρήσεις
επαναξιολόγησης).

Χρήση σήματος
1.

Το σήμα Πιστοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης το οποίο χρησιμοποιείται με την έκδοση 2 του AGRO 2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ωστόσο απαγορεύεται η χρήση του σε προϊόντα που πιστοποιούνται με την 3η έκδοση. Για τα προϊόντα
αυτά θα τοποθετείται στη συσκευασία το νέο σήμα του AGRO υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Χρήσης Σημάτων και
Ενδείξεων του ΕΛΓΟ.
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Παραδείγματα
Περίπτωση Α:
Γεωργική Εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επαναξιολόγησης και καλλιεργεί Ροδάκινα και Σταφύλι.
• Εφόσον η Γ.Ε. έχει καταθέσει αίτηση επαναξιολόγησης με την 2η έκδοση του προτύπου AGRO 2, τότε ο Φορέας Πιστοποίησης, θα
προγραμματίσει τον έλεγχο εντός της περιόδου συγκομιδής των Ροδακίνων και των Σταφυλιών.
(ο έλεγχος ωστόσο πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο ως τις 31/08/2020.)
• Το Πιστοποιητικό θα εκδοθεί σύμφωνα με την 2η έκδοση του AGRO 2 και θα αναφέρεται στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης.
Περίπτωση Β:
Γεωργική Εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επαναξιολόγησης και καλλιεργεί Ροδάκινα και Ακτινίδιο.
• Εφόσον η Γ.Ε. έχει καταθέσει αίτηση επαναξιολόγησης με την 2η έκδοση του προτύπου AGRO 2, τότε ο Φορέας Πιστοποίησης, θα
προγραμματίσει τον έλεγχο εντός της περιόδου συγκομιδής των Ροδακίνων. Ωστόσο, λόγω του ότι η συγκομιδή των ακτινιδίων θα
πραγματοποιηθεί μετά την 01/09/2020, η Γ.Ε. οφείλει να καταθέσει αίτηση Αξιολόγησης σύμφωνα με την 3η έκδοση του προτύπου μέσω
της πλατφόρμας i-AGRO.
• Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/08/2020 για το Ροδάκινο, η Γ.Ε. θα λάβει Πιστοποιητικό σύμφωνα με την 2η έκδοση του
AGRO 2 και θα αναφέρεται στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (για τα Ροδάκινα).
• Ωστόσο, ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί στην συγκομιδή των Ακτινιδίων θα οδηγήσει σε έκδοση Πιστοποιητικού σύμφωνα με την 3η
έκδοση του AGRO 2 και θα αφορά την πιστοποίηση των ίδιων των προϊόντων.
Περίπτωση Γ:
Γεωργική Εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται στο 1ο ή 2ο έτος εποπτικής επιθεώρησης και καλλιεργεί Ροδάκινα και Ακτινίδιο.
• Εφόσον η Γ.Ε. επιθυμεί να επιθεωρηθεί με την 2η έκδοση του προτύπου AGRO 2, οφείλει να ενημερώσει τον Φορέα Πιστοποίησης, με την
αποστολή αίτησης. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση εποπτικής επιθεώρησης, ο Φ.Π. θα προγραμματίσει το
αργότερο ως τις 31/08/2020.
• Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/08/2020 για το Ροδάκινο και για το Ακτινίδιο, η Γ.Ε. διατηρεί το Πιστοποιητικό της
σύμφωνα με την 2η έκδοση του AGRO 2 , το οποίο θα αναφέρεται στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
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Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αίτησης
•

Κάθε Γεωργική Εκμετάλλευση οφείλει να δημιουργήσει λογαριασμό μέσω της ιστοσελίδας: http://iagro.azurewebsites.net/

•

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε οδηγίες για τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού καθώς και τα ίδια τα πρότυπα (επίσης, οι οδηγίες
επισυνάπτονται στο e-mail που σας αποστάλθηκε).

•

Η πλατφόρμα i-AGRO θα επιτρέπει το ανέβασμα ενός αρχείου excel, με τα ονόματα και τα ΑΦΜ των παραγωγών που αιτούνται πιστοποίηση.

•

Η λίστα των παραγωγών η οποία δημιουργείται αυτόματα με το ανέβασμα του αρχείου, δέχεται αλλαγές μέχρι οριστικοποίηση της (η
χρονική στιγμή της οριστικοποίησης θα διευκρινισθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

•

Μέσω σύνδεσης με το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης του πιο πρόσφατου ΟΣΔΕ για κάθε παραγωγό.

•

Η λίστα παραγωγών που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό, οδηγεί και στη δημιουργία της συνημμένης λίστας του Συμβολαίου Πιστοποίησης
(μέσω i-AGRO).

•

Θα παρέχεται η επιλογή μεταβολής των δεδομένων που φορτώνονται από τη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αλλαγή καλλιέργειας, διόρθωση
13ψήφιου ή αριθμού στρεμμάτων κλπ, αλλά ΟΧΙ η προσθήκη αγροτεμαχίων και παραγωγών.

•

Σε χρονικό σημείο που θα ορισθεί από τον ΕΛΓΟ- και οπωσδήποτε πριν τον έλεγχο, οι καταχωρίσεις κλειδώνονται και απαγορεύονται άλλες
αλλαγές.

•

Κάθε μεταβολή στα δεδομένα της πλατφόρμας i-AGRO καταγράφεται και τηρείται ιστορικό.

•

Μεταβολές μετά την έκδοση πιστοποιητικού, θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αίτηση προς τον ΕΛΓΟ.
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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
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