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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 H Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης
Ονοµασία : ΜΙΓΚΟΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο “ Q-check.”
∆ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων και Φορολογικής Έδρας :
Οδός Ερυθρού Σταυρού, Αριθµός 9-17, ΤΚ 41221 , ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έτος Ίδρυσης 2007
Αριθµός Τηλεφώνου : 2410 – 538835
Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου : 2410 - 538919
E-Mail : info@qcheck-cert.gr
URL : www.qcheck-cert.gr
ΑΦΜ : 998614737
∆ΟΥ : Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αρµόδιο Πρόσωπο για τις επαφές µε τον Φορέα ∆ιαπίστευσης:
ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
Ο Φορέας Πιστοποίησης ΜΙΓΚΟΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο ‘’Q-check’’ µε
βάση το ισχύον Καταστατικό του, αποτελεί ετερόρρυθµη εταιρεία, όπου µέτοχοι
(εταίροι) µπορούν να καταστούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής
που ασκούν βιοµηχανική, βιοτεχνική ή άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αποτελεί
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν διαθέτει θυγατρικές εταιρείες, δεν
συµµετέχει σε άλλες εταιρείες µε οποιοδήποτε τρόπο και δεν εξαρτάται από έτερο
µητρικό οργανισµό, όντας ένα ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο.
Η διοίκηση ασκείται από το ∆ιαχειριστή και Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας.
Οικονοµικοί πόροι του Φορέα αποτελούν πάσης φύσεως επενδυτικά προγράµµατα,
επιχορηγήσεις, κληροδοσίες και το κάθε έσοδο από οποιαδήποτε επιχειρηµατική
δράση του και διαχείριση της περιουσίας του.
Ο Φορέας δραστηριοποιείται από το 2007 στην Ελλάδα.

1.2

Αντικείµενο Πιστοποίησης

Αντικείµενο του Φορέα Πιστοποίησης Q-Check, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
αξιολόγησης, πιστοποίησης και επακόλουθης επιτήρησης της εφαρµογής
Συστήµατος Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης (ΣΟΑ∆), Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων του ιδιωτικού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα , του κλάδου της
Φυτικής Παραγωγής (επιχειρήσεις, φορείς, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες, µονάδες
που ασχολούνται µε παραγωγή γεωργικών προιόντων φυτικής προέλευσης και
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δραστηριότητες πρώτης µεταποίησης αυτών) όπου ως αντικειµενικό εργαλείο
αξιολόγησης του βαθµού συµµόρφωσης
µε τις σχετικές απαιτήσεις,
χρησιµοποιούνται τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2 του Οργανισµού
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προιόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT) .
Επισηµαίνεται ότι δεν νοείται πιστοποίηση ΣΟΑ∆ ως προς το ένα από τα ανωτέρω
δύο πρότυπα µόνο, δηλαδή η γεωργική εκµετάλλευση οφείλει να επιδεικνύει
ταυτόχρονη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και των δύο µερών του προτύπου Agro
2. Ειδικότερα :
1.2.1
Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Επιτήρηση Συστήµατος Ολοκληρωµένης
Γεωργικής ∆ιαχείρισης σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα
AGRO 2.1 & AGRO 2.2 στους παρακάτω τοµείς ή/και τµήµατα τοµέων :
•
•

•

Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις παραγωγής γεωργικών προιόντων, φυτικής
προέλευσης, από το έδαφος
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις δραστηριοτήτων πρώτης µεταποίησης γεωργικών
προιόντων φυτικής προέλευσης (καθαρισµός, διαλογή, συσκευασία,
αποθήκευση, διανοµή κλπ)
Συνάξεις προσώπων χωρίς νοµική µορφή και υποοµάδα παραγωγών που
ανήκουν σε συνεταιρισµό. Σε περίπτωση υποοµάδας από συνεταιρισµό η
λειτουργία τους περιγράφεται σε σχετικό κανονισµό λειτουργίας. Στο
πιστοποιητικό αναφέρονται τα ονόµατα όσων ανήκουν στην πιστοποιηµένη
οµάδα και η περιγραφή των αγροτεµαχίων.

Επισηµαίνεται ότι
διαπιστευµένες υπηρεσίες πιστοποίησης και σχετικό
πιστοποιητικό, παρέχονται µόνο για τα πεδία που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό
∆ιαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης. Επισηµαίνεται ότι ειδικά στη περίπτωση
πιστοποίησης ΣΟΑ∆ µε πεδίο εφαρµογής/πιστοποίησης τη καλλιέργεια ροδακινιάς, ή
βάµβακος ή/και ελιάς, τότε το ισχύον πρότυπο Agro 2.1 εφαρµόζεται σε συνδυασµό
µε τα αντίστοιχα πρότυπα Agro2.2/1, Agro2.2/2 και Agro2.2/3 αντίστοιχα, η
συµµόρφωση µε τις προβλέψεις των οποίων αποτελούν το αντικείµενο της
διενεργούµενης αξιολόγησης συµµόρφωσης.
Επισηµαίνεται επίσης ότι µια Γεωργική Εκµετάλλευση που επιλέγει να εφαρµόσει το
παραπάνω Σύστηµα Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης, να συµµορφωθεί µε τις
απαιτήσεις που θέτουν τα αντίστοιχα πρότυπα και να επιζητήσει την σχετική
πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, σκοπεύει ή/και χρειάζεται:
•

•

Να αποδείξει την ικανότητα της να παρέχει µε συνέπεια γεωργικά προιόντα
φυτικής προέλευσης, τα οποία ικανοποιούν τις νοµικές απαιτήσεις των σχετικών
κανονιστικών διατάξεων του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου και τις εκάστοτε
ισχύουσες προδιαγραφές γεωργικών προιόντων (περιλαµβάνει και τη χρήση
ειδικής σήµανσης στα προιόντα), καθώς και την ικανότητά της να έχει υπό διαρκή
έλεγχο µε ανάλογη δυνατότητα παρέµβασης, περιβαλλοντικά θέµατα που
σχετίζονται µε τις δραστηριότητές της .
Να διασφαλίσει ότι το Σύστηµα Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης που
εφαρµόζει συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις συγκεκριµένων προτύπων και να
προβάλλει και να αποδεικνύει τη συµµόρφωση αυτή σε όλα τα τρίτα
ενδιαφερόµενα µέρη όπως αρµόδιες αρχές ελέγχου , πελάτες και καταναλωτές.
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1.3

Γενικές Απαιτήσεις

1.3.1. Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης χρησιµοποιείται σε συνδυασµό
µε τον Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Τεχνικών ∆ιαδικασιών,
το Εγχειρίδιο Ποιότητας και τις ∆ιαδικασίες Ποιότητας του Φορέα
Πιστοποίησης, που περιγράφουν µε σαφήνεια όλη την λειτουργία της
Πιστοποίησης. Ειδικότερα γίνεται µνεία στα κάτωθι :
1.3.2.

Ο Φορέας Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17021:2006 µε τις προσαρµογές που προβλέπει κάθε ισχύουσα
Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥ∆ και της Ευρωπαικής ∆ιαπίστευσης.

1.3.3. Ο Φορέας Πιστοποίησης που προετοιµάζει και διενεργεί τη δέουσα
αξιολόγηση / επιθεώρηση, συντάσσει και εφαρµόζει τις σχετικές ∆ιαδικασίες
και τα αντίστοιχα Έντυπα, όπου σε ότι το αφορούν είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής για όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης. Οι
σχετικές διαδικασίες εδράζουν στις απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου
ISO/FDIS 19011:2002 περί διενέργειας επιθεωρήσεων συστηµάτων
διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
1.3.4.

Οι επιθεωρητές που χρησιµοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης και στελεχώνουν
την αντίστοιχη Οµάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιηµένοι, ως
επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 ή/και
επιθεωρητές Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001,
πρόσωπα, είτε µέσω κατάλληλων εγκεκριµένων προγραµµάτων
εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση αποδεκτή από IRCA, είτε ως
επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης κατά ISO 19011:2002(Κεφ.7) µέσω
πιστοποίησης που παρέχεται από κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης
Προσωπικού διαπιστευµένο σύµφωνα µε το ISO 17024 (πρώην ΕΝ 45013).
Επιπλέον επισηµαίνεται ότι οι Επιθεωρητές του ΦΠ και µέχρι την
ενεργοποίηση του Μητρώου της παρ. 1.4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ
267600/29.03.2007 (ΦΕΚ 510/Β/10.04.2007), τεκµηριωµένα διαθέτουν
τουλάχιστον 20 ώρες σεµιναριακού τύπου εκπαίδευση στο πρότυπο Agro 2
και δύο (2) έτη εµπειρία στην εφαρµογή ή/και στην επιθεώρησή του.

1.3.5.

Με ευθύνη του Γενικού ∆ιευθυντή τηρείται και ενηµερώνεται (τουλάχιστον σε
ετήσια βάση) ηλεκτρονικό αρχείο όπου ανά διψήφιο κωδικό NACE
εµφανίζονται οι εξουσιοδοτηµένοι επικεφαλής επιθεωρητές, επιθεωρητές και
τεχνικοί εµπειρογνώµονες.

1.3.6.

Mε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή και κατόπιν παρακολούθησης της
επίδοσης των επιθεωρητών κρίνονται ως Επικεφαλής Επιθεωρητές ή ως
απλοί Επιθεωρητές.

1.3.7.

Οι Επικεφαλής Επιθεωρητες ηγούνται της Οµάδας Επιθεώρησης στο
πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης και µάλιστα
ου
διεξάγουν την αξιολόγηση 1 Σταδίου οι ίδιοι. Οι Επιθεωρητές συµµετέχουν
υπό τη καθοδήγηση του Επικεφαλής στη διεξαγωγή της Τελικής
Αξιολόγησης (2ο Στάδιο) στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και
επαναπιστοποίησης, ενώ µπορούν να διεξάγουν
τις περιοδικές
αξιολογήσεις επιτήρησης µόνοι τους.¨Ένα µέλος της οµάδος επιθεώρησης
πρέπει να έχει τα απαιτούµενα προσόντα για να καλύπτει τις απαιτήσεις
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αξιολόγησης των περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήµατος.
1.3.8.
•
•
•
•
•
•

Τα κριτήρια αξιολόγησης επιθεωρητών είναι :

Συνεργασία µε άλλους αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης.
Γενικότερη εµπειρία στον κλάδο πιστοποιήσεων.
Επιτυχής αξιολόγηση από τον Γενικό ∆ιευθυντή σε µια τουλάχιστον επιθεώρηση
για την Q-check.
Κάλυψη των απαιτήσεων του ISO 19011:2002
20 ώρες εκπαίδευση/σεµινάριο στο Agro 2
∆ιετή εµπειρία στην εφαρµογή ή/και στην επιθεώρηση ΣΟΑ∆ κατά Agro 2

1.3.9.

Επιπρόσθετα διαθέτουν τα κάτωθι ελάχιστα τεκµηριωµένα προσόντα:
•

•

•

•

•

1.3.10.

Γνώση των νοµικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα εκάστοτε υπό
πιστοποίηση γεωργικά προϊόντα και όλες τις σχετικές δραστηριότητες
καλλιέργειας,
παραγωγής
και
πρώτης
µεταποίησης,
συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
αυτές οι δραστηριότητες εµφανίζουν.
Τεκµηριωµένη γνώση της τεχνολογικής εξέλιξης στις µεθόδους ορθής
διαχείρισης και αντιµετώπισης των ανωτέρω περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Τεκµηριωµένη γνώση των τεχνολογιών που εφαρµόζονται στις
δραστηριότητες των υπό επιθεώρηση καλλιεργειών και των επιπτώσεων
που δύναται να επιφέρουν στο περιβάλλον, στη ποιότητα του προϊόντος
και στην ασφάλεια του καταναλωτή καθώς και τεκµηριωµένη ικανότητα
αναγνώρισης και ιχνηλάτησης των αστοχιών και των µη συµµορφώσεων
στη λειτουργία της υπό επιθεώρηση γεωργικής εκµετάλλευσης.
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας συναφούς µε
το κλάδο των τροφίµων φυτικής προέλευσης ή/και περιβαλλοντικών
θεµάτων.
Επιµόρφωση τουλάχιστον 20 ωρών σε θέµατα Ολοκληρωµένης
Γεωργικής
∆ιαχείρισης
και
Ορθής
Γεωργικής
Πρακτικής,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των προτύπων AGRO 2.1, 2.2

Οι τεχνικοί εµπειρογνώµονες που ορίζονται ως µέλη της οµάδας
επιθεώρησης µε σκοπό να παράσχουν υποστήριξη σχετική µε τις τεχνικές
και επιστηµονικές ιδιαιτερότητες του αντικειµένου της επιθεωρούµενης
Γεωργικής Εκµετάλλευσης, δεν διαθέτουν απαραίτητα την ιδιότητα του
επιθεωρητή, αλλά διαθέτουν τα επιπρόσθετα ανωτέρω προσόντα της 1.3.9
πλήν της πιστοποίησης ως επιθεωρητές και επιπλέον διαθέτουν ένα από τα
κάτωθι :
•

Τεκµηριωµένη πρακτική εµπειρία στην Ορθή Γεωργική Πρακτική (GAP)
και την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική (GMP) που αποδεικνύεται από την
εργασία τους ως στελέχη στη παραγωγή σε αντίστοιχο τοµέα ή από την
εργασία τους ως Τεχνικοί Σύµβουλοι ή/και Eπιβλέποντες σε Γεωργικές
Εκµεταλλεύσεις που πιστοποιήθηκσν κατά AGRO 2.1 – 2.2 ή από τη
διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε δραστηριότητες της 1.2.1 και
στις οποίες εφαρµόζονταν οι ανωτέρω πρακτικές

1.3.11. Τα µέλη της οµάδας επιθεώρησης δεν έχουν καµία σχέση µε τις υπό
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επιθεώρηση Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις συµπεριλαµβανοµένης οιασδήποτε
σχέσης παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, άλλης εργασιακής ή
εµπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης για τα τελευταία (2) χρόνια.
1.3.12. Όλες οι απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2.1 και 2.2 είναι εφαρµόσιµες σε
όλες τις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις που περιγράφηκαν στην 1.2 του
παρόντος, ανεξαρτήτως µεγέθους τους και εύρους δραστηριοτήτων.
1.3.13. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει τεκµηριωµένη γνώση των προτύπων, των
άλλων κανονιστικών διατάξεων, των µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών και
ελέγχων που είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τα υπό πιστοποίηση
γεωργικά προϊόντα φυτικής προέλευσης και τις αντίστοιχες δραστηριότητες
που σχετίζονται µε τη παραγωγή τους (χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών,
διαχείριση υδάτινων πόρων, ανάλογα περιβαλλοντικά θέµατα, κλπ). Η
Οµάδα Επιθεώρησης στο σύνολό της πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις
των κριτηρίων της 1.3.9 και 1.3.10. Για τη διαρκή ενηµέρωσή του σχετικά µε
τις µεταβολές της εκάστοτε εν ισχύ αντίστοιχης νοµοθεσίας, ο ΦΠ εφαρµόζει
σχετική τεκµηριωµένη ∆ιαδικασία Παρακολούθησης Εξελίξεων του
Θεσµικού Πλαισίου για κάθε διακριτή κατηγορία πιστοποίησης όπου
δραστηριοποιείται.
1.3.14. Τα µέλη της Οµάδας Επιθεώρησης που εκάστοτε καθορίζεται, δεν έχουν
καµία σχέση µε τις υπό επιθεώρηση επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένης
οιασδήποτε σχέσης παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε
άλλης εργασιακής ή εµπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης
δυνάµενης να θέσει υπό αµφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της
επιθεώρησης και τις παρεχλοµενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα
Πιστοποίησης, τουλάχιστον για τα τελευταία (2) χρόνια. Για τον επαρκή
έλεγχο του θεµελιώδους ζητήµατος της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας
των παρεχοµένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ΦΠ εφαρµόζει σχετική
τεκµηριωµένη ∆ιαδικασία Αµεροληψίας και Ακεραιότητας, ∆1.7 και ελέγχει
διαρκώς και µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ύπαρξη τέτοιων φαινοµένων σε
κάθε έργο πιστοποίησης που αναλαµβάνεται.
1.3.15. Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρµόζει τεκµηριωµένη διαδικασία διερεύνησης,
αναγνώρισης και ικανοποίησης των σχετικών αναγκών εκπαίδευσης όταν
προκύπτουν, που προβλέπει και τη τήρηση/ενηµέρωση των κατάλληλων
αρχείων.
1.3.16. Ο Φορέας Πιστοποίησης, µε ευθύνη του Υπεύθυνου Πιστοποίησης και µε
την αρωγή των Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων που διαθέτει, παρακολουθεί
τουλάχιστον ανά τρίµηνο τις όποιες εξελίξεις των απαιτήσεων των σχετικών
προτύπων και της κείµενης νοµοθεσίας, ενηµερώνοντας κατάλληλα το
Αρχείο Εξωτερικών Εγγράφων και κοινοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες
στους Επιθεωρητές µέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης όπου
διαθέτουν πρόσβαση µε συγκεκριµένους Κωδικούς και σε συγκεκριµένο
χώρο της (δεσµευµένο αποκλειστικά για δική τους χρήση) ή µε άλλο
ισοδύναµο τρόπο κοινοποίησης. Σε περίπτωση εφαρµόσιµων αλλαγών
υλοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες όπως Τεκµηρίωσης,
Ανασκόπησης Νέων Εργασιών κλπ, καθώς και οι προβλεπόµενες σχετικές
ενέργειες που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης.
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1.4 Τα Εφαρµοζόµενα Πρότυπα
•

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2006 Γενικά Κριτήρια Συµµόρφωσης για τους
Φορείς Πιστοποίησης που προβαίνουν σε Επιθεώρηση και Πιστοποίηση
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης

•

IAF GD2 Κατευθυντήρια Οδηγία της ∆ιεθνούς ∆ιαπίστευσης για την
Εφαρµογή του Προτύπου ISO 17021 (Ο ΦΠ την εκλαµβάνει µόνο ως
χρήσιµη Σύσταση)

•

IAF GD6:2006 Κατευθυντήρια Οδηγία της ∆ιεθνούς ∆ιαπίστευσης για την
∆ιαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστηµάτων Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης

•

AGRO 2.1, Έκδοση 2η ,28.02.2008 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος –
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή-Μέρος
1:Προδιαγραφή

•

AGRO 2.2, Έκδοση 2η ,28.02.2008 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος –
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή – Μέρος 2
Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη Φυτική Παραγωγή

•

Κατευθυντήρια Οδηγία Agro 2, Έκδοση 2η , 29.07.2009 για την εφαρµογή
και πιστοποίηση του προτύπου Agro 2

•

AGRO 2.2/1, Έκδοση 1η ,29.07.2009 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος –
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή – Μέρος 2
Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη Καλλιέργεια Ροδακινιάς

•

AGRO 2.2/2, Έκδοση 1η ,29.07.2009 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος –
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή – Μέρος 2
Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη Καλλιέργεια Βάµβακος

•

AGRO 2.2/3, Έκδοση 1η ,29.07.2009 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος –
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή – Μέρος 2
Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη Καλλιέργεια Ελιάς

•

ΚΥΑ 267600/29.03.2007 (ΦΕΚ 510/Β/10.04.2007) Κριτήρια αναγνώρισης
των Φορέων Πιστοποίησης AGRO από τον ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT

•

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις

•

ISO 14001 Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

•

ISO 14050 ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος - Λεξιλόγιο

•

ISO 9000:2000 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας-Θεµελιώδεις Αρχές και
Λεξιλόγιο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402 ∆ιαχείριση και ∆ιασφάλιση Ποιότητας- Λεξιλόγιο

•
•

ISO 19011:2002
Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Επιθεώρηση
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας ή/και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
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• ΕΣ∆-ΚΑ∆ Κανονισµός ∆ιαπίστευσης του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης

1.5

Ορισµοί

Κατά την εφαρµογή του παρόντος Ειδικού Κανονισµού ισχύουν οι ορισµοί που
αναφέρονται στο Παράρτηµα Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι όροι και διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης / επιθεώρησης και την
επακόλουθη ή µη χορήγηση σχετικής
πιστοποίησης , παρατίθενται και
περιγράφονται στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Σ∆Π του Φορέα Πιστοποίησης.
Στα παρακάτω παρατίθενται εξειδικευµένες απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
επιθεώρηση και πιστοποίηση συµµόρφωσης Συστήµατος Ολοκληρωµένης
Γεωργικής ∆ιαχείρισης (ΣΟΑ∆) κατά AGRO 2.1, όπως αυτό εξειδικεύεται στη Φυτική
Παραγωγή κατά AGRO 2.2.

2.1

Πρόγραµµα Επιθεώρησης

2.1.1

Η
απαιτούµενη
συνολική
χρονική
διάρκεια
της
επιθεώρησης
(συµπεριλαµβανοµένης της Προαξιολόγησης στο πλαίσιο αρχικής
πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης και της επιτήρησης) σε ανθρωποηµέρες,
καθορίζεται τεκµηριωµένα από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή ή το Συντονιστή
Αξιολογήσεων του ΦΠ κατά την ανασκόπηση της αίτησης πιστοποίησης και
αιτιολογειται επαρκώς σε σχετικό έντυπο, λαµβάνοντας υπόψη και τη
σύσταση της ΚΟ IAF GD2 Annex 2 του Παραρτήµατος Β του παρόντος . Ο
καθορισµός γίνεται µε γνώµονα παραµέτρους όπως το µέγεθος του
επιθεωρούµενου οργανισµού και της γεωργικής εκµετάλλευσης , τη
πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το εύρος των δραστηριοτήτων και τον
αριθµό εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο πιστοποίησης, τον αριθµό
του προσωπικού (εποχικού και µόνιµου) του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν
και σχετίζονται µε το εξεταζόµενο πεδίο, την έκταση κανονιστικών εγγράφων
και διατάξεων που διέπουν τα γεωργικά προιόντα που παράγονται, το βαθµό
ετοιµότητας και διαθεσιµότητας που επιδεικνύει ο οργανισµός πριν την
επιθεώρηση καθώς και τα ευρήµατα παρελθόντων ανασκοπήσεων και
εσωτερικών επιθεωρήσεων. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι η αρχική
επιθεώρηση ή/και επαναπιστοποίηση περιλαµβάνει την αξιολόγηση
συµµόρφωσης αριθµού παραγωγών, τουλάχιστον ίσου µε τη τετραγωνική
ρίζα του Ν, όπου Ν είναι ο συνολικός αριθµός των παραγωγών του ενεργού
θύλακα κάθε συγκεκριµένης καλλιέργειας (πεδίο πιστοποίησης) – εξαιρούνται
καλλιέργειες του ιδίου είδους πχ ροδάκινα, νεκταρίνια- που καλύπτει το
επιθεωρούµενο Σύστηµα Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης. Στην
εκάστοτε επιθεώρηση επιτήρησης ο ελάχιστος αριθµός των παραγωγών ανά
καλλιέργεια που επιθεωρείται, είναι το 80% του ανωτέρω αριθµού
παραγωγών που ελέγχθηκε αρχικά. Η επιθεώρηση παραγωγών
περιλαµβάνει τουλάχιστον έλεγχο τήρησης αρχείων παραγωγού,
καταγραφών στα αντίστοιχα ηµερολόγια αγρών, προσωπική συνέντευξη και
επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεµάχια του 30% του ανωτέρω δείγµατος
επιθεωρούµενων παραγωγών (αλλά όχι έλεγχο αγροτεµαχίων σε λιγότερους
από τρείς παραγωγούς). Το δείγµα αγοτεµαχίων επιλέγεται µε βάση το
ιστορικό τους, το µέγεθός τους, το ειδος της καλλιέργειας, τις γειτνιάζουσες
καλλιέργειες, την ύπαρξη αγροτεµαχίων εντός προστατευόµενων περιοχών
κλπ. Στον τριετή κύκλο της πιστοποίησης ελέγχονται όλα τα µέλη της
εκάστοτε οµάδος. Επισηµαίνεται ότι ο µέγιστος αριθµός παραγωγών που
επιλέγονται για έλεγχο αγροτεµαχίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5)
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ανά επιθεωρητή. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση εισόδου στο εφαρµοζόµενο
ΣΟΑ∆ αριθµού παραγωγών άνω του 25% των αρχικά ενταγµένων στην
πιστοποιηµένη οµάδα, τότε ο ΦΠ διενεργεί νέα πλήρη επιθεώρηση
αξιολόγησης συµµόρφωσης και όχι απλή επιθεώρηση επιτήρησης.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι ο ΦΠ λαµβάνει από κάθε πιστοποιηµένη γεωργική
εκµετάλλευση, σε ποσοτό 2% επί του συνολικού αριθµού παραγωγών της και
σε ετήσια βάση, δείγµατα προιόντων προς ανάλυση για υπολείµµατα
φυτοπροστατευτικών προιόντων, τα οποία και αποστέλλει σε κατάλληλα
διαπιστευµένα εργαστήρια. Τα δείγµατα σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να
είναι λιγότερα από ένα (1) για κάθε καλλιέργεια του πεδίου πιστοποίησης,
ενώ η όλη δειγµατολοψία βασίζεται σε τεκµηριωµένη ανάλυση
επικινδυνότητας.
2.1.2

Επισηµαίνεται ότι ο Φορέας Πιστοποίησης για την πιστοποίηση διενεργεί
Φάση 1 προ-αξιολόγησης η οποία περιλαµβάνει έλεγχο τεκµηρίωσης και
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της γεωργικής εκµετάλλευσης. Η επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να εξαιρεθεί από αυτή τη διαδικασία σε
περίπτωση πολύ µικρής γεωργικής εκµετάλλευσης ή άλλη περίπτωση κατά
την αιτιολογηµένη κρίση του Γενικού ∆ιευθυντή του Φορέα .

2.1.3

Εποµένως είναι σαφές ότι η διενέργεια αξιολόγησης / επιθεώρησης στο
πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης ΣΟΑ∆ περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο
στάδιο (Προαξιολόγηση) δύναται να περιλαµβάνει και επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις της γεωργικής εκµετάλλευσης. Το δεύτερο στάδιο (Τελική
Αξιολόγηση/
επιθεώρηση)
στο
πλαίσιο
επιθεώρησης/αξιολόγησης
συµµόρφωσης αρχικής πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης περιλαµβάνει
επίσκεψη σε όλες τις εγκαταστάσεις της επιθεωρούµενης γεωργικής
εκµετάλλευσης. Τα συστατικά στοιχεία των δύο ανωτέρω σταδίων έχουν ως
ακολούθως.

2.1.4

Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (προ-αξιολόγηση) περιλαµβάνει έλεγχο
εγγράφων και στοιχείων της γραπτής τεκµηρίωσης του ΣΟΑ∆, συλλογή
απαραίτητων πληροφοριών και εντοπισµό σηµείων που χρήζουν αυξηµένης
προσοχής κατά την κύρια επιθεώρηση, δυνατότητα ενηµέρωσης της
επιθεωρούµενης εκµετάλλευσης για τυχόν αδυναµίες που πρέπει να
αντιµετωπίσει πριν τη κύρια επιθεώρηση και αποσαφήνιση των λεπτοµερειών
της κύριας επιθεώρησης. Περιλαµβάνει και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις
εκτός εάν δεν κριθεί απαραίτητο και τεκµηριωθεί επαρκώς από τον Τεχνικό
∆ιευθυντή. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης / επιθεώρησης µεταξύ άλλων,
σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι κάτωθι απαιτήσεις ικανοποιούνται :

•

Οι ∆ιαδικασίες, το Πρόγραµµα Βελτίωσης µε τα επί µέρους σχέδια
διαχείρισης και το πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων της
επιθεωρούµενης γεωργικής εκµετάλλευσης είναι επιχειρησιακά και
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά οπωσδήποτε από της έναρξης της
καλλιεργητικής περιόδου και στο σύνολο των αγροτεµαχίων των παραγωγών
για τις καλλιέργειες του πεδίου πιστοποίησης. Ως πλήρης και ενιαία
καλλιεργητική περίοδος λογίζεται η περίοδος που µεσολαβεί µεταξύ δύο
διαδοχικών συγκοµιδών στις ετήσιες δενδρώδεις καλλιέργειες ή στην άµπελο.
Σε περίπτωση καλλιεργειών που ολοκληρώνονται σε χρόνο µικρότερο του
έτους τότε η εφαρµογή του ΣΟΑ∆ και η τήρηση των απαιτούµενων αρχείων
απαιτείται για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριών µηνών.
Η επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση διαθέτει βάσει σχετικής Σύµβασης
Συνεργασίας, Επιβλέποντα γεωπόνο ο οποίος είναι ενταγµένος σε µητρώο

•
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•

•

•
•
•

•
•
•

του ΟΠΕΓΕΠ, είναι ΠΕ Γεωπόνος µε σχετικό πτυχίο και διαθέτει
τεκµηριωµένη εκπαίδευση 20 τουλάχιστον ωρών στις απαιτήσεις του Agro 2
καθώς και διετή εργασιακή εµπειρία (η απαίτηση ισχύει και για το Σύµβουλο
της γεωργικής εκµετάλλευσης εφόσον υφίσταται)
Η επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση διαθέτει, ως ανω, Επιβλέποντα
γεωπόνο ανά 300 στρέµµατα θερµοκηπιακών καλλιεργειών, 10.000
στρέµµατα ετήσιων καλλιεργειών, 4.000 στρέµµατα δενδρωδών καλλιεργειών
και 1.500 στρέµµατα αµπέλου.
Έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον µία πλήρης και κατάλληλη οριζόντια εσωτερική
επιθεώρηση στο σύνολο του εφαρµοζόµενου ΣΟΑ∆ (διαδικασίες και σχέδια
διαχείρισης) από τεκµηριωµένα εκπαιδευµένο και τεχνικά ικανό εσωτερικό
επιθεωρητή.
Έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον µία πλήρης και κατάλληλη Ανασκόπηση από τη
διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης.
Το εφαρµοζόµενο ΣΟΑ∆ αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές της
λειτουργίας του και τις διαχειρίζεται µε τη δέουσα σηµασία.
Υφίστανται οι απαιτούµενες Άδειες λειτουργίας οιασδήποτε κατηγορίας και
καλύπτονται µε τεκµήρια οι νοµικές απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας της
γεωργικής εκµετάλλευσης.
Το εφαρµοζόµενο ΣΟΑ∆ είναι σχεδιασµένο µε τρόπο που να επιτυγχάνει τους
στόχους και τους σκοπούς της πολιτικής της γεωργικής εκµετάλλευσης.
Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις είναι αξιόπιστες και συµµορφούµενες µε τις
απαιτήσεις του προτύπου.
Ο εντοπισµός περιπτώσεων και αδυναµιών στην εφαρµογή του ΣΟΑ∆ που
µπορεί να προκαλέσουν εµφάνιση δυνητικών µη συµµορφώσεων και χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της τελικής αξιολόγησης
συµµόρφωσης

Για την ορθή υλοποίηση του πρώτου σταδίου, ο Φορέας Πιστοποίησης δύναται
να ζητήσει από την επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση :
•

•
•

•
•
•
•

•

Τη γραπτή τεκµηρίωση του ΣΟΑ∆ και κατάλογο αντιστοίχισης εγγράφων
της γραπτής τεκµηρίωσης του συστήµατος µε τις απαιτήσεις των
παραγράφων των προτύπων AGRO.
Πλήρη περιγραφή της γεωργικής εκµετάλλευσης και των διαδικασιών που
ακολουθούνται στη παραγωγική δραστηριότητα.
Τα σχέδια διαχείρισης του Προγράµµατος Βελτίωσης και περιγραφή των
µέσων επίτευξης διαρκούς βελτίωσης (µετρήσιµοι δείκτες των στόχων
κλπ)
Τα τεκµήρια επαλήθευσης των προσόντων του Επιβλέποντα γεωπόνου
και του Συµβούλου (εφόσον υφίσταται Σύµβουλος)
Κατάλογο µε το υποχρεωτικό θεσµικό πλαίσιο και τις απαιτούµενες Άδειες
από τις αρµόδιες αρχές.
Το Πρόγραµµα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και τις σχετικές αναφορές.
Αρχεία Ανασκοπήσεων από τη ∆ιοίκηση, αρχεία Εσωτερικών
Επιθεωρήσεων, Αναφορών µη Συµµορφώσεων και αντίστοιχων
∆ιορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών για περίοδο τουλάχιστον 6
µηνών από την έναρξη εφαρµογής του ΣΟΑ∆ ή των 12 τελευταίων µηνών.
Αναφορές συµβάντων και εκτάκτων περιστατικών, παραβιάσεων της
απαιτούµενης νοµοθεσίας καθώς και τη σχετική αλληλογραφία µε τις
αρµόδιες Αρχές.
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Επισηµαίνεται και καθίσταται σαφές ότι όλα τα ανωτέρω δύναται να ελέγχονται
διεξοδικά και κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (τελική αξιολόγηση/
επιθεώρηση).
2.1.5

Το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης / επιθεώρησης (κύρια επιθεώρηση) λαµβάνει
χώρα πάντοτε επιτόπου στις εγκαταστάσεις της επιθεωρούµενης γεωργικής
εκµετάλλευσης (συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν εγκαταστάσεων πρώτης
µεταποίησης, συσκευασίας/τυποποίησης, αποθήκευσης κλπ), κατά τη
περίοδο συγκοµιδής κάθε καλλιέργειας που περιλαµβάνει το πεδίο
πιστοποίησης και σκοπό έχει να :

•

Να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία της γεωργικής εκµετάλλευσης
συµµορφώνεται µε τους στόχους, τους σκοπούς και τη πολιτική που έχει η
ίδια θέσει.
Να επιβεβαιώσει τη συµµόρφωση του ΣΟΑ∆ µε τις απαιτήσεις που θέτουν τα
πρότυπα και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

•

Έµφαση δίνεται στον έλεγχο των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων
δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης, της διάθεσης των απαιτούµενων πόρων
από τη διοίκηση, της ορθής υλοποίησης των διαδικασιών και των σχεδίων
διαχείρισης µέσω των αντίστοιχων αρχείων και τεκµηρίων, της συλλογής των
κατάλληλων δεδοµένων, της αξιοπιστίας των εσωτερικών επιθεωρήσεων και της
συµµόρφωσης µε τις νοµικές απαιτήσεις. Το περιεχόµενο της κύριας
επιθεώρησης εξειδικεύεται µε αρκετή λεπτοµέρεια ακολούθως στη παράγραφο
2.3 του παρόντος.

2.1.6

Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για το
σύνολο του οργανισµού, αν δεν ικανοποιηθεί για το βαθµό συµµόρφωσης και
την άρση όποιων µη συµµορφώσεων κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Το
ανωτέρω µπορεί να τροποποιηθεί µε γραπτή και επαρκώς αιτιολογηµένη
απόφαση του Τεχνικού ∆ιευθυντή (τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση
κατά την οποία εκκρεµούν µη συµµορφώσεις από το σύστηµα διαχείρισης
του οργανισµού κατά µελών του. Τα µέλη αυτά µπορεί να περιληφθούν στο
πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οργανισµού αφού αξιολογηθούν οι µη
συµµορφώσεις και η µεθοδολογία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων).

2.1.7

Ο Φορέας Πιστοποίησης µπορεί να αποδεχθεί τον εκ των υστέρων
αποκλεισµό µιας εγκατάστασης ή ενός µέλους της οµάδας παραγωγών από
το πεδίο πιστοποίησης επειδή το όποιο πρόβληµα σε αυτήν/αυτόν εµποδίζει
την χορήγηση πιστοποίησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωµα
να συµπεριλάβει στο πρόγραµµα επιθεώρησης εγκαταστάσεις που κρίνει ότι
αλληλεπιδρούν σε τέτοιο βαθµό µε τις υπόλοιπες, ακόµα και αν η Γεωργική
Εκµετάλλευση τις είχε αποκλείσει αρχικά από το αιτούµενο πεδίο
πιστοποίησης.

2.1.8

Επιπρόσθετα ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί όπως :
•
•
•

Το ΣΟΑ∆ σχεδιάζεται και διαχειρίζεται κεντρικά
Το ΣΟΑ∆ ανασκοπείται κεντρικά
Ολες οι σχετικές εγκαταστάσεις (συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών
γραφείων) υπόκεινται στο πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων του
οργανισµού και έχουν διενεργηθεί κατάλληλες εσωτερικές επιθεωρήσεις
πριν την επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης
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•
•

•

Ολόκληρος ο οργανισµός να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ΣΟΑ∆
Ο οργανισµός να τεκµηριώνει την ικανότητα και δυνατότητα να συλλέγει
και να αναλύει δεδοµένα και πληροφορίες (τροποποιήσεις γραπτής
τεκµηρίωσης, παράπονα πελατών, εκτίµηση αποτελεσµατικότητας
διορθωτικών ενεργειών, εκτίµηση ευρηµάτων ανασκοπήσεων και
εσωτερικών επιθεωρήσεων) από τις διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και
την δυνατότητα άσκησης διοίκησης επί αυτών, σε ότι αφορά την
εφαρµογή του ΣΟΑ∆ και τη σχετική συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων
προτύπων,
συµπεριλαµβανοµένης
της
επιβολής
οργανωτικών ή άλλων αλλαγών προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο εντοπισµός όποιων µη συµµορφώσεων σε κάποια επι µέρους
γεωργική εκµετάλλευση ή/και εγκατάσταση, να σηµατοδοτεί διερεύνηση
από τον οργανισµό, ώστε να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθµό
επηρεάζονται οι υπόλοιπες γεωργικές εκµεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις
και αν τίθεται υπό συνολική αµφισβήτηση η συµµόρφωση όλου του
Συστήµατος Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης. Σε τέτοια
περίπτωση οι όποιες διορθωτικές ενέργειες εφαρµόζονται σε όλες τις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή/και εγκαταστάσεις και ο Φορέας συλλέγει
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης από κάθε γεωργική
εκµετάλλευση ή/και εγκατάσταση.

2.2

∆ιενέργεια της Αξιολόγησης / Επιθεώρησης

2.2.1

Οι αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις (συµπεριλαµβανοµένης και της
προαξιολόγησης)
διενεργούνται από την κατάλληλα ορισµένη Οµάδα
Επιθεώρησης που δύναται να αποτελείται από Επιθεωρητές και Τεχνικούς
Εµπειρογνώµονες υπό την καθοδήγηση και το συντονισµό ενός Επικεφαλής
Επιθεωρητή, κάτω από αυστηρά προκαθορισµένο πλαίσιο και πρόγραµµα
και σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα που έχει
συντάξει ο Φορέας και αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του. Αυτές είναι οι
ακόλουθες :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαδικασία Πιστοποίησης και σχετικά Έντυπα
∆ιαδικασία Επιτήρησης και Επαναξιολόγησης και σχετικά Έντυπα
∆ιαδικασία Ελέγχου Χρήσης Λογότυπου και Σηµάτων
∆ιαδικασίες που αφορούν το Προσωπικό και σχετικά Έντυπα
∆ιαδικασία Αµεροληψίας
∆ιαδικασία Προστασίας της Εµπιστευτικότητας
Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης,
Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης-AGRO 2.1 & 2.2
Ειδικό Ερωτηµατολόγιο Επιθεώρησης κατά AGRO

2.3

Περιεχόµενο Αξιολόγησης / Επιθεώρησης

2.3.1

Οι ενέργειες που συνθέτουν την αξιολόγηση / επιθεώρηση στο πλαίσιο της
επιζητούµενης πιστοποίησης καθώς και οι µέθοδοι και τεχνικές που
εφαρµόζονται, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης του
Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω περιγράφονται το περιεχόµενο της
επιθεώρησης και αναφέρονται συνοπτικά οι πτυχές του Συστήµατος
Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης κατά AGRO 2.1 όπως αυτό
εξειδικεύεται στη Φυτική Παραγωγή κατά AGRO 2.2, που ελέγχονται από το
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Φορέα Πιστοποίησης και των οποίων αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής
µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θέτουν τα δύο Ελληνικά πρότυπα.
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις πιστοποίησης καλλιέργειας ροδακινιάς,
βάµβακος ή ελιάς λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του Agro 2.1 όπως αυτές
εξειδικεύονται κατά Agro 2.2/1, 2.2/2 και 2.2/3 αντίστοιχα. Στην αντίστοιχη
Τεχνική ∆ιαδικασία Τ∆ 31 και στο Παράρτηµα ΣΤ του παρόντος ΕΚΠ,
αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλα τα συστατικά στοιχεία που θέτουν τα
πρότυπα και απαρτίζουν το ΣΟΑ∆ και των οποίων την εφαρµογή εξετάζει ο
Φορέας. Επισηµαίνεται ότι η διενέργεια αξιολόγησης της συµµόρφωσης
περιλαµβάνει δύο διακριτά Στάδια (Στάδιο 1- Προαξιολόγηση και Στάδιο 2Τελική Αξιολόγηση) τα οποία διενεργούνται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις
του επιθεωρούµενου οργανισµού, πλην της εξαίρεσης που περιγράφηκε
προηγούµενα. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ 1ου και 2ου Σταδίου δεν µπορεί να
υπερβεί τους έξι (6) µήνες και σε αντίθετη περίπτωση επαναλαµβάνεται
πλήρως το Στάδιο 1 της Προαξιολόγησης. Επισηµαίνεται ρητά, ότι αποτυχία
του επιθεωρούµενου οργανισµού να συµµορφώνεται µε βασικές απαιτήσεις,
ο βαθµός συµµόρφωσης µε τις οποίες διερευνάται κατά το Στάδιο 1, µπορεί
να σηµατοδοτήσει αδυναµία εκτέλεσης του Σταδίου 2. Τούτο καθίσταται
σαφές και γραπτώς στον επιθεωρούµενο οργανισµό/επιχείρηση, ο οποίος δια
του εκπροσώπου του λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση περί των αποτελεσµάτων
της προαξιολόγησης. Το Στάδιο 1-Προαξιολόγηση έχει σαν κύριο
αντικειµενικό σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθµός ετοιµότητας που επιδεικνύει ο
επιθεωρούµενος οργανισµός για την επιθεώρηση του Σταδίου 2 καθώς
επίσης και να συλλεγούν όλα εκείνα τα αναγκαία δεδοµένα και στοιχεία ώστε
να σχεδιαστεί κατάλληλα και επαρκώς το πρόγραµµα της τελικής
επιθεώρησης του Σταδίου 2, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώσει
και τα ευρήµατα του Σταδίου 1.
2.3.2

Με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή διενεργείται η αξιολόγηση του
Επιβλέποντος. Τα κριτήρια είναι : 1. επάρκεια χρόνου βάσει του µεγέθους της
εκµετάλλευσης και των προϊόντων. 2. ακαδηµαϊκά προσόντα. 3. γνώση στον
σχετικό τοµέα παραγωγής 4. γνώση του συστήµατος ολοκληρωµένης
διαχείρισης. 5. επάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.

2.3.2

Οι Απαιτήσεις για την υιοθέτηση Πολιτικής µε ευθύνη της ∆ιοίκησης που
διαθέτει την αντίστοιχη αρµοδιότητα (παρ. 4.2 του προτύπου AGRO 2.1),
περιλαµβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούµενη
γεωργική εκµετάλλευση :
• Να αποδεικνύει η διοίκηση την καθιέρωση και εφαρµογή µιας πολιτικής
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης κατάλληλης για τη φύση και το µέγεθος της
γεωργικής εκµετάλλευσης και του είδους των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που την αφορούν.
• Να αποδεικνύει η διοίκηση τη δέσµευσή της αναφορικά µε τη
συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία, κανονισµούς και προδιαγραφές
που διέπουν τα γεωργικά προιόντα και τον τρόπο λειτουργίας της καθώς
και τη δέσµευσή της για τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την
εφαρµογή και τήρηση του συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης.
• Να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το πεδίο εφαρµογής του ΣΟΑ∆, δηλαδή τα
προιόντα ή/και κατηγορίες προιόντων, καθώς και οι επιµέρους γεωργικές
εκµεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις που καλύπτει το σύστηµα.
• Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους
της γεωργικής εκµετάλλευσης, στις νοµικές υποχρεώσεις που αφορούν το
περιβάλλον και τα παραγόµενα γεωργικά προιόντα ως προς τον τρόπο
παραγωγής και τις προδιαγραφές τους, στη πρόληψη της ρύπανσης, στη
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•

διαρκή βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας
των γεωργικών προιόντων , λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα
επιστηµονικά δεδοµένα και τις µεταβολές που επιφέρονται στο θεσµικό
πλαίσιο και στα κανονιστικά έγγραφα.
Να διασφαλίζει ο Επικεφαλής σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα της
Γεωργικής Εκµετάλλευσης ότι η καθιερωµένη πολιτική ολοκληρωµένης
διαχείρισης είναι κατανοητή από το προσωπικό, αποδεκτή από τους
συµµετέχοντες στην εκµετάλλευση, παρακολουθείται, εφαρµόζεται και
τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας και αναθεωρείται
ως προς την συνεχιζόµενη καταλληλότητά της.

2.3.3

Οι Απαιτήσεις του Προγραµµατισµού (παρ. 4.3 του προτύπου AGRO 2.1)
περιλαµβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούµενη
γεωργική εκµετάλλευση :
• Να καθιερώσει, να εφαρµόσει και να διατηρεί ενήµερη και επίκαιρη
τεκµηριωµένη διαδικασία η οποία να διασφαλίζει ότι όλοι οι γνωστοί
δυνητικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι καθώς και τα γενικότερα
περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν τα γεωργικά προιόντα της, µε τις
επιπτώσεις τους, έχουν εντοπιστεί και αντιµετωπίζονται κατάλληλα και
σύµφωνα µε τις εξελίξεις του θεσµικού πλαισίου και της επιστηµονικής
γνώσης.
• Να καθιερώσει, να εφαρµόσει και να διατηρεί σε ισχύ τεκµηριωµένη
διαδικασία που να διασφαλίζει τη συνεχή ενηµέρωση µε τις όποιες
νοµικές απαιτήσεις προιόντων και τρόπου παραγωγής και λειτουργίας. Τα
σχετικά εξωτερικά έγγραφα που ορίζουν και περιγράφουν τις σχετικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές πρέπει να είναι διαθέσιµα. Η ∆ιαδικασία
πρέπει να προσδιορίσει και να περιγράψει την αλληλεπίδραση και σχέση
αυτών των προδιαγραφών και αντίστοιχων λειτουργιών παραγωγής µε
τυχόν περιβαλλοντικά θέµατα, ώστε να γίνει σχετική ειδική αναφορά στο
Πρόγραµµα Βελτίωσης.
• Να καθιερώσει τεκµηριωµένους σκοπούς και επιµέρους ρεαλιστικούς και
σαφείς στόχους, που να αντανακλώνται σε σχετικούς µετρήσιµους δείκτες
που θα είναι εφικτό να παρακολουθούνται. Οι σκοποί που τίθενται
οφείλουν να ανταποκρίνονται στα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα, στις
απαιτήσεις της νοµοθεσίας για το περιβάλλον και τις προδιαγραφές των
γεωργικών προιόντων, στις τεχνολογικές και οικονοµικές δυνατότητες της
γεωργικής εκµετάλλευσης και στις απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες και
άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.
• Να καταρτιστεί ένα Πρόγραµµα Βελτίωσης για την επίτευξη των ανωτέρω
σκοπών και επιµέρους στόχων, όπου θα καταµερίζονται οι αρµοδιότητες
και οι σχετικές ευθύνες και θα προβλέπονται οι πόροι, τα µέσα και το
χρονοδιάγραµµα επίτευξης. Η δοµή του Προγράµµατος Βελτίωσης θα
επιτρέπει την ενσωµάτωση νέων απαιτήσεων και λειτουργιών, την
κατάλληλη αναθεώρηση και προσχεδιασµένη τροποποίηση ώστε αυτό να
ανταποκρίνεται διαρκώς στις εκάστοτε απαιτήσεις και αλλαγές.

2.3.4

Οι Απαιτήσεις για την Εφαρµογή του Προγράµµατος Βελτίωσης (παρ.
4.4 του προτύπου AGRO 2.1) περιλαµβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις
για την επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση :
• Να ορίζεται ένας Επικεφαλής της Γεωργικής Εκµετάλλευσης, ο οποίος µε
τη σειρά του θα επιλέξει κατάλληλο Επιβλέποντα που θα είναι αρµόδιος
και υπεύθυνος για τη σύνταξη του Προγράµµατος Βελτίωσης και των
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επιµέρους σχεδίων διαχείρισης, για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής και
τήρησης του ΣΟΑ∆ µε βάση το πρότυπο AGRO 2.1, για την ενηµέρωση
προς τον Επικεφαλής και τη διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης για
την αποτελεσµατικότητα, καταλληλότητα και επίδοση του ΣΟΑ∆ καθώς
και για τις ανάγκες βελτίωσης του συστήµατος.
Να εντοπίζει τις ανάγκες κατάρτισης και επιµόρφωσης όλων των
απασχολούµενων στη γεωργική εκµετάλλευση και να προνοεί και να
διαθέτει τους δέοντες πόρους για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
Πρέπει να καταρτίζεται σχετικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης και να
τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης που
αποδεικνύουν την εφαρµογή του.
Να διασφαλίσει µέσω τεκµηριωµένης διαδικασίας την εσωτερική
επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων επιπέδων λειτουργίας εντός της ίδιας
γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς και την επικοινωνία µε τρίτους
ενδιαφερόµενους φορείς και πρόσωπα (πελάτες, αρµόδιες αρχές,
ΟΠΕΓΕΠ, κλπ)
Να καθιερώσει τεκµηριωµένη διαδικασία διαχείρισης (έκδοσης και
ελέγχου) όλων των εγγράφων και δεδοµένων που σχετίζονται µε το ΣΟΑ∆
Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρµόσει και να διατηρεί τεκµηριωµένες
διαδικασίες που να περιγράφουν το αντικείµενο , τα συστατικά στοιχεία
του ΣΟΑ∆ και την αλληλεπίδρασή τους.
Να καθιερώσει κατάλληλα ελεγχόµενα έγγραφα, η χρήση των οποίων
εξασφαλίζει τη παρακολούθηση εφαρµογής του συστήµατος, τη
λειτουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών (έλεγχος εγγράφων νοείται η
έγκριση επάρκειάς τους πριν την έκδοση, η τακτική ανασκόπησή τους, η
ταυτοποίηση και αναγνώριση των τροποποιήσεων, η διαθεσιµότητα και
εξασφάλιση χρήσης µόνο των τρεχουσών εκδόσεων, η ευκρίνεια
ανάγνωσης, η κατάλληλη διανοµή και προσβασιµότητα σε αυτά κλπ)
Να διατηρεί κατάλληλα ελεγχόµενα αρχεία τα οποία παρέχουν τα τεκµήρια
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις και αποτελεσµατικής λειτουργίας του
ΣΟΑ∆ (απόδοση ταυτότητας, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνοι
διατήρησης, τελική διάθεση, προσβασιµότητα κλπ)
Οι δραστηριότητες που αφορούν τα σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα και
την ποιότητα των γεωργικών προιόντων, αναλύονται και περιγράφονται
σε τεκµηριωµένες διαδικασίες λειτουργίας όπου αναφέρονται και τα
Κριτήρια Ορθής Λειτουργίας, οι οποίες ενσωµατώνονται στα αντίστοιχα
επιµέρους Σχέδια ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, µε τρόπο
που να διευκολύνεται η εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών, η υλοποίηση
των οποίων εξασφαλίζει την επαναφορά εντός των καθιερωµένων
σκοπών και στόχων όταν παρατηρούνται αποκλίσεις.
Να καθιερώσει τεκµηριωµένες διαδικασίες διαρκούς ελέγχου της
καταλληλότητας των εισροών και των υπηρεσιών τρίτων που σχετίζονται
και επηρεάζουν τις δραστηριότητες που αφορούν τα περιβαλλοντικά
θέµατα. Να τηρούνται ενήµεροι για αυτές τις απαιτήσεις οι διάφοροι
προµηθευτές και υπεργολάβοι της γεωργικής εκµετάλλευσης.
Να καθιερώσει, µε συστηµατικό τεκµηριωµένο τρόπο, τη διενέργεια όλων
των απαραίτητων ελέγχων και δοκιµών στα παραγόµενα γεωργικά
προιόντα, ώστε να επαληθεύεται η συµµόρφωσή τους µε τις
προδιαγεγραµµένες απιτήσεις.
Να σχεδιάσει και να εφαρµόσει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης
ενδεχόµενων κρίσεων, δυνητικών ατυχηµάτων και εκτάκτων καταστάσεων
(οφειλόµενων σε βιοτικούς ή/και αβιοτικούς παράγοντες), όπου θα
περιλαµβάνεται τόσο ο τρόπος δράσης και αντιµετώπισης, µε σκοπό την
άρση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη ποιότητα των
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γεωργικών προιόντων, όσο και η µεθοδολογία εφαρµογής κατάλληλων
µέτρων πρόληψης της εµφάνισής τους. Το σχέδιο πρέπει να
επαληθεύεται µε τακτικές ασκήσεις ετοιµότητας.
Να συντάξει και να υιοθετήσει τεκµηριωµένη διαδικασία που να καθιστά
εφικτή την ιχνηλασιµότητα των γεωργικών προιόντων σε όλα τα στάδια
παραγωγής, από την αρχική προέλευση, την ενδιάµεση επεξεργασία και
µέχρι τη τελική διάθεση στο πελάτη.

Οι Απαιτήσεις για τον Έλεγχο του Συστήµατος (παρ. 4.5 του προτύπου
AGRO 2.1) περιλαµβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την
επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση :
• Να καθιερώσει, µε συστηµατικό και τεκµηριωµένο τρόπο, για όλες τις
λειτουργίες της που υπόκεινται σε έλεγχο και επιδρούν µε µετρήσιµο
τρόπο στο περιβάλλον και στα προιόντα, µέτρα ελέγχου, αξιολόγησης και
παρακολούθησης της διαρκούς συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, µε τους
σκοπούς και τους επιµέρους στόχους που έχουν τεθεί και της συνεχούς
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος.
• Να καθιερωθούν και να εφαρµόζονται κατάλληλες τεκµηριωµένες
διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων
εξασφαλίζει την επαναφορά, των λειτουργιών που αποκλίνουν, εντός
σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί.
• Να τηρούνται τα κατάλληλα αρχεία που τεκµηριώνουν τη λειτουργία του
συστήµατος, σε συνθήκες ασφάλειας, και προστασίας από ζηµία και
φθορά, για ικανό χρονικό διάστηµα και µε τρόπο που να διευκολύνει την
άµεση
ανάκτηση
δεδοµένων
(ενδεικτικά
αναφέρονται
Αρχεία
αλληλογραφίας, εξωτερικών εγγράφων, τοπογραφικών σχεδίων,
προµηθευτών και προµηθειών, διαχείρισης εξοπλισµού, ελέγχων και
δοκιµών, δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων κλπ)
• Να ελέγχεται µέσω τεκµηριωµένης διαδικασίας το όποιο µη
συµµορφούµενο προιόν (δηλαδή αυτό που παρήχθη µε κάποιο κρίσιµο
σηµείο εκτός ελέγχου) ώστε να εξασφαλίζεται ο αποκλεισµός διάθεσης και
κατανάλωσης, καθώς και η διερεύνηση των αιτίων εµφάνισής του, που
µπορεί να οδηγήσουν σε διορθωτικές ενέργειες και τροποποίηση των
διαδικασιών.
• Να επιτυγχάνεται µέσω τεκµηριωµένης διαδικασίας ο ορθός χειρισµός
ή/και η µη διάθεση ή/και η ανάκληση των µη συµµορφούµενων
προιόντων, καθώς και η σχετική κοινοποίηση ή ενηµέρωση αρµόδιων
ενδιαφερόµενων ή/και θιγόµενων.
• Να υλοποιείται ολοκληρωµένη, τεκµηριωµένη διαχείριση των µεθόδων και
συσκευών µέτρησης και παρακολούθησης των λειτουργιών, όπως
διακρίβωση και επαλήθευση, έλεγχοι και συντηρήσεις, προστασία από
ζηµίες και φθορές, ταυτοποίηση και αναγνώριση αποκλίσεων από τη
δέουσα κατάσταση µε βάση αναγνωρισµένα πρότυπα και µεθόδους
• Να καθιερώσει τεκµηριωµένη διαδικασία που εξασφαλίζει την περιοδική
αξιολόγηση , δηλαδή τρόπους και µεθόδους τακτικών επιθεωρήσεων περί
της ορθής εφαρµογής του ΣΟΑ∆, από τον Επιβλέποντα ή/και από
εξωτερικό
εµπειρογνώµονα,
συµπεριλαµβανοµένου
κατάλληλου
προγράµµατος, καταγραφής ευρηµάτων επιθεώρησης και ενηµέρωσης
της διοίκησης της γεωργικής εκµετάλλευσης. Η χρήση όποιων εξωτερικών
ειδικών, πρέπει να διέπεται από γραπτή συµφωνία που αναλύει µε
σαφήνεια τις αρµοδιότητες και υπευθυνότητες που τους ανατίθενται από
τη γεωργική εκµετάλλευση.
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2.3.6

Οι Απαιτήσεις για την Ανασκόπηση του ΣΟΑ∆ (παρ. 4.6 του προτύπου
AGRO 2.1) περιλαµβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την
επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση :
• Να καθιερώνονται προγραµµατισµένες ανασκοπήσεις από τη διοίκηση
που να οδηγούν στην απόδειξη διαρκούς συµµόρφωσης µε τις εκάστοτε
ισχύουσες απαιτήσεις και στη συνεχή βελτίωση του εφαρµοζόµενου
ΣΟΑ∆, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων
και τις µεταβολές στα δεδοµένα, την ανατροφοδότηση από πελάτες, την
πορεία εφαρµογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, τις
αποφάσεις προηγούµενων ανασκοπήσεων κλπ.
• Να καθιερώσει τεκµηριωµένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η
γεωργική εκµετάλλευση διατηρείται ενήµερη για νέα προιόντα και αλλαγές
στις υπηρεσίες, στις µεθόδους και εξοπλισµούς παραγωγής, στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, στη χωροθέτηση και συντήρηση συσκευών
και µηχανηµάτων παραγωγής, στα προσόντα του προσωπικού, στις
απαιτήσεις πελατών, συµβάσεων και νοµοθεσίας, στα παράπονα
πελατών, στα επιστηµονικά δεδοµένα κλπ και που οφείλουν να
ενσωµατωθούν κατάλληλα στο σχεδιασµό του ΣΟΑ∆.

2.3.7

Οι ανωτέρω γενικές απαιτήσεις ενός Συστήµατος Ολοκληρωµένης Γεωργικής
∆ιαχείρισης εξειδικεύονται στη περίπτωση της Φυτικής Παραγωγής, µέσω του
Προτύπου AGRO 2.2. Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση των τεχνικών
απαιτήσεων που αυτό θέτει για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που
δραστηριοποιούνται στη Φυτική Παραγωγή και τη συµµόρφωση µε τις οποίες
οφείλει να αξιολογεί ο Φορέας Πιστοποίησης µε την Οµάδα Επιθεώρησης
που καθορίζει. Επισηµαίνεται ότι οι λεπτοµέρειες των απαιτήσεων που θέτει
το Πρότυπο AGRO 2.2, παρατίθενται στη Τεχνική ∆ιαδικασία Τ∆ 31 του
Φορέα Πιστοποίησης. Ο παρών Ειδικός Κανονισµός εφαρµόζεται πάντα σε
συνδυασµό µε την Τ∆ 31.

2.3.8

Οι τεχνικές απαιτήσεις του ΣΟΑ∆ για περίπτωση Φυτικής Παραγωγής που
τίθενται από το Πρότυπο AGRO 2.2 , περιλαµβάνουν τις εξής ελάχιστες
απαιτήσεις για την επιθεωρούµενη γεωργική εκµετάλλευση και το Πρόγραµµα
Βελτίωσης που συντάσσει και εφαρµόζει:
• Να καθιερώσει τεκµηριωµένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η
γεωργική
εκµετάλλευση
διαχειρίζεται
ορθώς
(πιστοποιηµένοι
προµηθευτές και αναγνωρισµένα φυτώρια, τήρηση νοµικών απαιτήσεων
και ευρωπαικών οδηγιών, κατάλληλη εκλογή υλικού κλπ) το
πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιµοποιεί (παρ. 4.1& 4.2 του AGRO
2.2), σε ότι αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες, τις ετήσιες καλλιέργειες, τις
πιθανές επεµβάσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό πριν τη χρήση, το
ιδιοπαραγόµενο πολλαπλασιαστικό υλικό, τη χρήση γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών και τις γενικές καλλιεργητικές φροντίδες.
• Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των εδαφών που
εκµεταλλεύεται (παρ. 4.3 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιµετωπίζει
ζητήµατα όπως την ύπαρξη τοπογραφικών σχεδίων ή σκαριφηµάτων των
αγροτεµαχίων, την καταλληλότητα των εδαφών µέσω αναλύσεων και
περιγραφής της εδαφοτοµής, τη διατήρηση και αύξηση της οργανικής
ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους, την επιλογή των
κατάλληλων µηχανηµάτων για την µηχανική κατεργασία του εδάφους, την
αποφυγή φαινοµένων συµπίεσης, διάβρωσης και χηµικής απολύµανσης
του εδάφους, την αµειψισπορά.
• Να παρακολουθεί µε συστηµατικό και επαρκή τρόπο τα µετερεωλογικά
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δεδοµένα της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της τήρησης
αντίστοιχου ιστορικού κλιµατολογικών συνθηκών (παρ. 4.4 του AGRO
2.2)
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της θρέψης των φυτών
(παρ. 4.5 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιµετωπίζει ζητήµατα όπως τις
απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τις συστάσεις για την
ποσότητα και το τύπο του λιπάσµατος, τη καταγραφή και αρχειοθέτηση
των στοιχείων εφαρµογών λιπασµάτων, την επιλογή του κατάλληλου
χρόνου και συχνότητας εφαρµογής λιπάσµατος, τα επίπεδα νιτρικών και
φωσφορικών αλάτων στα νερά, την επιλογή και ορθή διαχείριση των
λιπασµατοδιανοµέων,
την
αποθήκευση
των
λιπασµάτων,
τη
καταλληλότητα της κοπριάς και άλλων υλικών για οργανική λίπανση.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του νερού της άρδευσης
των καλλιεργειών (παρ. 4.6 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιµετωπίζει
ζητήµατα όπως τις νόµιµες και ρυθµιστικές διαδικασίες της άντλησης και
χρήσης, την χρήση των συνιστώµενων από το Υπ. Γεωργίας ποσοτήτων,
τον ορθό υπολογισµό των απαιτήσεων σε νερό, την µέθοδο άρδευσης,
την καταλληλότητα της ποιότητας του νερού άρδευσης, τη παροχή
αρδευτικού νερού από ανανεώσιµες πηγές.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της φυτοπροστασίας
(παρ. 4.7 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιµετωπίζει ζητήµατα όπως την
αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης και της επίπτωσης του
οργανισµού στόχου , τη µέθοδο αντιµετώπισης, τα προσχεδιασµένα
µέτρα έκτακτης ανάγκης, την εκλογή κατάλληλων µεθόδων και µέσων
φυτοπροστασίας,
την
εφαρµογή
Συστηµάτων
Ολοκληρωµένης
Φυτοπροστασίας, την εκλογή κατάλληλου τύπου, χρόνου και ποσότητας
φυτοπροστατευτικού µέσου, την ορθή καταγραφή των στοιχείων
εφαρµογής του φυτοπροστατευτικού µέσου, τη χρήση µέσων ατοµικής
προστασίας, το χρόνο αναµονής πριν τη συγκοµιδή, την ορθή διαχείριση
και συντήρηση του εξοπλισµού και των µέσων ψεκασµού, την ορθή
απόρριψη του πλεονασµατικού ψεκαστικού υγρού και των αποβλήτων
πλύσης βυτίων και δεξαµενών, την αποθήκευση και φύλαξη των
φυτοπροστατευτικών
µέσων,
τις
αναλύσεις
υπολειµµάτων
φυτοπροστευτικών προιόντων σε κατάλληλα εργαστήρια, τη διαχείριση
των κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών µέσων, τη καταστροφή
ληγµένων φυτοπροστατευτικών προιόντων
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της συγκοµιδής και των
µετασυλλεκτικών ενεργειών (παρ. 4.8 του AGRO 2.2), το οποίο να
αντιµετωπίζει ζητήµατα όπως το κατάλληλο τρόπο και χρόνο συγκοµιδής,
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, το πλύσιµο των προιόντων
µετά τη συλλογή, τη χρήση χηµικών µέσων µετά τη συγκοµιδή, τη
συσκευασία και την αποθήκευση των γεωργικών προιόντων.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του εξοπλισµού και της
κατανάλωσης ενέργειας (παρ. 4.9 του AGRO 2.2), το οποίο να
αντιµετωπίζει ζητήµατα όπως την εξοικονόµηση ενέργειας και την ορθή
συντήρηση, επισκευή και χρήση µηχανηµάτων, εργαλείων και εξοπλισµού
σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των ρύπων και της
ανακύκλωσης (παρ. 4.10 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιµετωπίζει
ζητήµατα όπως τον εντοπισµό όλων των ρύπων και της πηγής
προέλευσης τους, τη φύση και το είδος τους, τη δυνατότητα
επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης τους.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας (παρ. 4.11 του AGRO 2.2), το οποίο να αντιµετωπίζει
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•

2.4

ζητήµατα όπως την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις
διάφορες δραστηριότητες και τους τρόπους σύννοµης αντιµετώπισής
τους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής, την ορθή
χρήση των µη παραγωγικών χώρων της εκµετάλλευσης.
Να καταστρώσει κατάλληλο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της υγιεινής, ασφάλειας
και κατάρτισης των εργαζοµένων (παρ. 4.12 του AGRO 2.2), το οποίο να
αντιµετωπίζει ζητήµατα όπως τη συµµόρφωση µε κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας, τη διαρκή εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού, την
αντιµετώπιση ατυχηµάτων, τη σήµανση χώρων και εξοπλισµού, τη
προστασία κατά τη χρήση γεωργικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων, τη
προστασία κατά τη χρήση και χειρισµό φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Αξιολόγηση της Συµµόρφωσης
Η αξιολόγηση του βαθµού συµµόρφωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης και οι
σχετικές τεχνικές και ενέργειες που ακολουθούνται, µε ευθύνη του
Επικεφαλής
Επιθεωρητή,
περιγράφονται
στο
Γενικό
Κανονισµό
Πιστοποίησης. Η σχετική αξιολόγηση στηρίζεται στο βαθµό ικανοποίησης, µε
βάση αντικειµενικά αποδεικτικά στοιχεία, που θα επιτευχθεί από την Οµάδα
Επιθεώρησης ως προς την συµµόρφωση της γεωργικής εκµετάλλευσης µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου που περιγράφηκαν ανωτέρω και που
αποτελούν τα κριτήρια που έχει θέσει και ο Φορέας Πιστοποίησης,
συµπεριλαµβανοµένων και των κριτηρίων που έχουν τεθεί σχετικά µε τη
χρήση του συνδυασµένου λογότυπου του Φορέα και των άλλων που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της ∆ιαπίστευσης που διαθέτει.Το χρονικό
διάστηµα που διαθέτει ο ΦΠ στον επιθεωρούµενο οργανισµό για τη
τεκµηριωµένη άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίζονται κατά την
επιθεώρηση αξιολόγησης συµµόρφωσης και την αποστολή των σχετικών
τεκµηρίων, δεν υπερβαίνει τους τρείς µήνες. Εάν ο επιθεωρούµενος
οργανισµός αδυνατεί να αποστείλει τα αναγκαία τεκµήρια εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατοις τότε ο ΦΠ είτε αποφασίζει αρνητικά για τη χορήγηση
πιστοποίησης, είτε ανακαλεί τη χορηγηθείσα πιστοποίηση.

2.5

Επαναξιολόγηση/Επαναπιστοποίηση

2.5.1 Αν κριθεί σκόπιµη η υλοποίηση πλήρους επαναξιολόγησης είτε λόγω χαµηλού
βαθµού συµµόρφωσης του ΣΟΑ∆ της γεωργικής εκµετάλλευσης µε τις
απαιτήσεις του προτύπου, είτε λόγω προσθήκης αριθµού παραγωγών άνω του
25% του αρχικά δηλωµένου αριθµού παραγωγών, είτε λόγω λήξης της τριετούς
διάρκειας
ισχύος
της
αρχικής
πιστοποίησης
(επίσκεψη
αξιολόγησης/επαναπιστοποίησης του τρίτου έτους) τότε αυτή εκτελείται µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική αξιολόγηση /
επιθεώρηση µε διενέργεια Προαξιολόγησης και Τελικής Αξιολόγησης. Αίτηση
δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου, εκτός εάν έχουν συµβεί σηµαντικές
µεταβολές στο εφαρµοζόµενο ΣΟΑ∆ ή επιζητείται επέκταση του πεδίου
πιστοποίησης.
2.5.2 Για τις ανάγκες επαναξιολόγησης/επαναπιστοποίησης δύναται η Οµάδα
Επιθεώρησης που ορίζεται, να είναι διαφορετικής σύνθεσης ως προς τα
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πρόσωπα, από την Οµάδα που επιτέλεσε την αρχική επιθεώρηση ή/και τις
ενδιάµεσες υποχρεωτικές επιτηρήσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους
ισχύος της αρχικής πιστοποίησης.

2.6

Αιφνιδιαστικές ή Έκτακτες Επιθεωρήσεις

2.6.1 Πέραν των προγραµµατισµένων Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης / Επιτήρησης θα
διενεργούνται σε ετήσια βάση και σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Γ.Ε.) που πιστοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης
(Φ.Π.), αιφνιδιαστικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις (ήτοι επιθεωρήσεις µε έγγραφη
προειδοποίηση 24 ή 48 ωρών) και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας,
καταγγελιών ή όταν ο Φ.Π. το κρίνει απαραίτητο, προκειµένου να διαπιστώνει
τη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2 και της
Κατευθυντήριας Οδηγίας Agro 2 (29.07.2009 / Εκδ.2η). Σε ενδεχόµενη
περίπτωση που ο συνολικός αριθµός των πιστοποιηµένων Γ.Ε. είναι
µικρότερος από 10, τότε θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον µια
έκτακτη πλήρης επιθεώρηση. Επισηµαίνεται ότι άρνηση της ΓΕ να αποδεχθεί
τη διενέργεια της έκτακτης επιθεώρησης για οποιοδήποτε λόγο, σηµατοδοτεί
την εκ νέου έγγραφη ειδοποίησή της για αιφνιδιαστική επιθεώρηση σε χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ηµέρες. Σε περίπτωση νέας
άρνησης τότε ο ΦΠ ανακαλεί άµεσα τη χορηγηθείσα πιστοποίηση.

Χορήγηση Πιστοποίησης

2.7

Οι όροι και διαδικασίες χορήγησης της πιστοποίησης περιγράφονται στο
Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης.
2.7.2 Μεταφορές πιστοποιητικών από άλλους φορείς δεν γίνονται, σε τέτοιες
περιπτώσεις οι πελάτες θεωρούνται νέοι και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες
που αφορούν αρχική αξιολόγηση.
2.7.3 Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης παραδίδεται ιδιοχείρως ή µε συστηµένη
αλληλογραφία στον χορηγηθέντα την Πιστοποίηση.
2.7.1

2.7.4 Σε ότι αφορά ειδικά την έκδοση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης που αφορούν
οργανισµούς µε πολλαπλές εγκαταστάσεις, όπως αυτοί περιγράφηκαν στην
παράγραφο 2.1 του παρόντος, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
•
•

•

Ένα και µοναδικό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης εκδίδεται επ’ ονόµατι των
κεντρικών γραφείων του οργανισµού
Ενηµερωµένος κατάλογος όλων των σχετιζόµενων µε τη πιστοποίηση
εγκαταστάσεων και ονοµάτων µελών της πιστοποιηµένης οµάδος (εάν η
πιστοποίηση δεν αφορά νοµικό πρόσωπο) παρατίθεται είτε στο
πιστοποιητικό το ίδιο είτε σε επισυναπτόµενο παράρτηµα. Ο οργανισµός
οφείλει να ενηµερώνει το Φορέα για όποιες εγκαταστάσεις παύουν να
λειτουργούν. Η µη ενηµέρωση αποτελεί αιτία αναστολής ή/και ανάκλησης
της πιστοποίησης
Η περιγραφή στο πεδίο πιστοποίησης κάνει ρητή αναφορά στο γεγονός της
υλοποίησης όλων ή ποίου µέρους των σχετικών δραστηριοτήτων που
περιλαµβάνει, στις διάφορες εγκαταστάσεις. Το πεδίο πιστοποίησης κάνει
αναφορά στα προϊόντα (οµαδοποιηµένα ανά κατηγορία ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ –
ΑΡΟΤΡΙΑΙΑ - ∆ΕΝ∆ΡΩ∆Η και άλλα) για τα οποία υπάρχει η ικανότητα
παραγωγής και έχει επιβεβαιωθεί αυτή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Η
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•

•
•

•

2.7.5

•
•
•
•
•
•
•
•

πιστοποίηση αφορά αγροτεµάχιο και σύστηµα διαχείρισης ΟΧΙ ΠΡΟΙΟΝ.
Επιπρόσθετο πιστοποιητικό για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά δύναται να
εκδοθεί, αρκεί το πεδίο πιστοποίησης να είναι ταυτόσηµο ή να αποτελεί
σαφές υποσύνολο του πεδίου του οργανισµού και να παραπέµπει ευθέως
στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του οργανισµού
Πρόσθετες εγκαταστάσεις δύναται να περιληφθούν στο σχετικό κατάλογο
στο πλαίσιο επιτήρησης ή/και επαναξιολόγησης
Προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιστασιακές επιµέρους γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που στήνονται από έναν οργανισµό, δεν λογίζονται ως
µέρος του οργανισµού και δεν καλύπτονται από το πιστοποιητικό.
Επίσης
καθιερώνεται
υποχρεωτική
επισήµανση
Πιστοποιηµένων
Γεωργικών Προϊόντων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε σχετικές ενδείξεις
και στοιχεία του πιστοποιηµένου φορέα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
που καθορίζονται µε απόφαση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π για το κάθε πεδίο έγκρισης
και πιστοποίησης και περιγράφονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 267623 /
28.08.07
Υπόδειγµα του χορηγούµενου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης υπάρχει στο
Παράρτηµα Γ του παρόντος Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης. Αυτό
περιέχει τουλάχιστον την ακόλουθη πληροφόρηση :
Επωνυµία και ∆ιεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευσης (επιχείρησης/
οργανισµού) που πιστοποιείται
Την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης (ταυτίζεται µε την
ηµεροµηνία λήψης απόφασης χορήγησης)
Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της πιστοποίησης (τρία έτη µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος µείον µία ηµέρα)
Το ακριβές Πεδίο Πιστοποίησης της πιστοποιηµένης γεωργικής
εκµετάλλευσης (οργανισµού/ επιχείρησης)
Αναφορά στον Φορέα Πιστοποίησης και στον Φορέα ∆ιαπίστευσης
Έναν µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης
Την υπογραφή, σφραγίδα και το συνδυασµένο λογότυπο του Φορέα
Πιστοποίησης
Επισυναπτόµενο παράρτηµα (όπου εφαρµόζει), αναπόσπαστο µέρος του
πιστοποιητικού, µε διευκρινήσεις επί του πεδίου πιστοποίησης /εφαρµογής
όπως εξαιρέσεις, εγκαταστάσεις που αφορά κλπ

2.7.6

∆ιευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης επιβεβαιώνει
µεν τη συµµόρφωση της γεωργικής εκµετάλλευσης
(επιχείρησης /
οργανισµού) µε τις απαιτήσεις των προτύπων στα οποία εδράζει το ΣΟΑ∆
που εφαρµόζεται, δεν αφορά όµως και δεν παρέχει
καµία µορφής
εξουσιοδότηση ή έγκριση για την παροχή υπηρεσιών ή/και την παραγωγή και
διάθεση κατάλληλων γεωργικών προιόντων ή/και για την επίτευξη
συγκεκριµένων επιπέδων περιβαλλοντικών επιδόσεων της λειτουργίας, των
δραστηριοτήτων και των προιόντων της.

2.7.7

Σχετικά µε την περίπτωση χορήγησης πιστοποίησης ταυτόχρονα και για Σ∆Π
και για ΣΟΑ∆ ή µε την περίπτωση ενσωµάτωσης ΣΟΑ∆ σε ισχύον
πιστοποιηµένο Σ∆Π , ο Φορέας Πιστοποίησης ΜΕΙΩΝΕΙ τις απαιτήσεις του
σχετικά µε τις συνολικές ανθρωποηµέρες επιθεώρησης, σε σχέση µε τα
κριτήρια και τις απαιτήσεις που τεκµηριώνει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3.1

Ισχύς Πιστοποίησης

3.1.1 Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, υπό την ελάχιστη
προϋπόθεση της ετήσιας επιτήρησης. Συγκεκριµένα η 1η επιτήρηση διενεργείται
ου
εντός 12 µηνών από της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του 2 Σταδίου της αρχικής
η
επιθεώρησης και η 2 επιτήρηση εντός 12 µηνών από της ηµεροµηνίας διεξαγωγής
της 1ης επιτήρησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωµα και εφόσον κριθεί
σκόπιµο σχετικά, να προβεί και σε περισσότερες της µίας επισκέψεις επιτήρησης
εντός του ιδίου έτους.Καταβάλεται προσπάθεια η ετήσια επιτήρηση να διενεργείται
πάλι κατά τη διάρκεια συγκοµιδής ενός προϊόντος της καλλιέργειας.
3.1.2 Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι
λόγοι που
περιγράφονται στο Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης, καθώς και στις προηγούµενες
παραγράφους του παρόντος Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης.

3.2

Ανανέωση Πιστοποίησης

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισµό
Πιστοποίησης.

3.3

Επαναπιστοποίηση

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισµό
Πιστοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.1.1 Αλλαγή Φορέα Πιστοποίησης
Μια πιστοποιηµένη για την εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
γεωργική εκµετάλλευση, δύναται να αποχωρήσει από το Φ.Π., ακόµη και κατά τη
διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης και να συµβληθεί µε άλλο Φορέα
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• να καταγγείλει εγγράφως τη σύµβαση που έχει υπογράψει µε τον πρώτο
Φορέα,
• να ενηµερώσει σχετικά τον ΟΠΕΓΕΠ, αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους
καταγγελίας της σύµβασης καθώς και το όνοµα του νέου Φορέα
Πιστοποίησης στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί,
• να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο σύστηµα ελέγχου του νέου Φορέα.

4.1.2 Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήµατος πιστοποίησης Γ.Ε. από άλλο
Φορέα
Για την αποδοχή από την Q-check αιτήµατος Γ.Ε. για πιστοποίηση, που έχει
αποχωρήσει από άλλο Φορέα θα πρέπει να µην ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
• να εκκρεµεί διενέργεια οποιουδήποτε είδους Επιθεώρησης που να έχει
ανακοινωθεί (προαναγγελθεί) σε διάστηµα 15 ηµερών,
• να εκκρεµούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρηµάτων Επιθεώρησης, χηµικών
αναλύσεων ή επιβολής κυρώσεων προ της ηµεροµηνίας καταγγελίας της
σύµβασης,
• να υφίσταται κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων,
σηµάτων σχετικά µε το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΡΧΕΙΑ

5.1 Τήρηση Αρχείων
Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί Αρχείο Πιστοποίησης και Επιτήρησης, σε
συνθήκες ασφάλειας και εµπιστευτικά, για όλη τη χρονική περίοδο
λειτουργίας και δραστηριοποίησής του. Σε αυτό έχουν απεριόριστη πρόσβαση τα
εντεταλµένα στελέχη του Φορέα ∆ιαπίστευσης ενώ οι πελάτες µόνο στους
υποφακέλους έργων πιστοποίησης που τους αφορούν.
5.1.1

5.2 Περιεχόµενα Αρχείου Πιστοποίησης και Επιτήρησης
5.2.1 Ένας ενηµερωµένος κατάλογος όλων των πιστοποιηµένων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων (οργανισµών/ επιχειρήσεων) µε παρεχόµενη πληροφόρηση
για το πεδίο πιστοποίησης / εφαρµογής και τις επιµέρους γεωργικές
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εκµεταλλεύσεις ή/και εγκαταστάσεις που αφορά καθώς και τον σχετικό τοµέα
οικονοµίας µε βάση τη Κωδικοποίηση κατά NACE (Κανονισµός ΕΟΚ 761/93) .
5.2.2 Το πρόγραµµα επιτήρησης των έργων πιστοποίησης
5.2.3 Ένας διακριτός υποφάκελος για κάθε έργο πιστοποίησης που ανελήφθη
συµπεριλαµβανοµένων έργων που αφορούν γεωργικές εκµεταλλεύσεις των
οποίων έχει λήξει ή ανακληθεί η πιστοποίηση ή δεν χορηγήθηκε αυτή για
οποιονδήποτε λόγο κατά την αξιολόγηση / επιθεώρηση και ο οποίος περιέχει :
* Έντυπα Αιτήσεων και Ανασκόπησης Αιτήσεων και Συµβάσεων
* Έκθεση Αξιολόγησης / Επιθεώρησης και όλα τα σχετικά Έντυπα που την
απαρτίζουν
* Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης που εκδόθηκε
* Οιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν ως τεκµήρια άρσης
µη
συµµορφώσεων και προβληµάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ορισµοί σχετικοί µε την Πιστοποίηση κατά AGRO 2.1 και 2.2

Πεδίο Πιστοποίησης
Η/οι καλλιέργεια/ες στην/ις οποία/ες εφαρµόζεται το Σύστηµα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο AGRO 2.
Επιθεώρηση Αξιολόγησης
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται από το Φορέα Πιστοποίησης, προκειµένου να
αξιολογηθεί η συµµόρφωση της γεωργικής εκµετάλλευσης ως προς τις απαιτήσεις
του προτύπου AGRO 2 και των λοιπών εφαρµόσιµων τυποποιητικών και
κανονιστικών διατάξεων, µε σκοπό την πιστοποίησή της.
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 ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και των λοιπών
εφαρµόσιµων τυποποιητικών και κανονιστικών διατάξεων.
Πιστοποιητικό
Το επίσηµο έγγραφο το οποίο εκδίδει ο Φορέας Πιστοποίησης στη συµβεβληµένη µε
αυτόν γεωργική εκµετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε µετά από επιθεώρηση που
πραγµατοποίησε ο Φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και
των λοιπών εφαρµόσιµων τυποποιητικών και κανονιστικών διατάξεων.
Σύµβουλος
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που εφόσον χρησιµοποιείται από τη γεωργική
εκµετάλλευση, επικουρεί τον Επιβλέποντα και ο ρόλος του αφορά στην ανάπτυξη του
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, την τεκµηρίωσή του, την εσωτερική
Επιθεώρηση, την κατάρτιση των παραγωγών και απασχολούµενων στη γεωργική
εκµετάλλευση.

Γεωργικά Προιόντα
Τα προιόντα του εδάφους , της κτηνοτροφίας και της αλιείας καθώς και τα προιόντα
της πρώτης µεταποίησης που έχουν άµεση σχέση µε αυτά .
Γεωργική Εκµετάλλευση
Φορέας, οργανισµός, κοινοπραξία, µονάδα, εταιρεία ή συνδυασµός αυτών ή µέρη
αυτών, δηµόσιου ή/και ιδιωτικού χαρακτήρα, µε δική του λειτουργία και διοίκηση, που
έχει σαν σκοπό τη παραγωγή γεωργικών προιόντων.
Επικεφαλής Γεωργικής Εκµετάλλευσης
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Το φυσικό πρόσωπο που έχει ορισθεί µε νόµιµο και αναγνωρισµένο τρόπο να εκτελεί
χρέη διοίκησης της Γεωργικής Εκµετάλλευσης.

Επιβλέπων Γεωργικής Εκµετάλλευσης
Επιστήµονας, µε τεκµηριωµένη επάρκεια γνώσεων στο τοµέα της παραγωγής της
Γεωργικής Εκµετάλλευσης, ο οποίος ορίζεται από τη ∆ιοίκησή της.
ΣΟΑ∆
Σύστηµα Ολοκληρωµένης Γεωργικής/Αγροτικής ∆ιαχείρισης

Πελάτης – Ενδιαφερόµενο Μέρος
Κάθε Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις του ΣΟΑ∆ που
εφαρµόζει µια γεωργική εκµετάλλευση ή που επηρεάζεται µε κάποιο τρόπο από
αυτές.
Συνεχής Βελτίωση
Η διαδικασία αναβάθµισης του ΣΟΑ∆ για να επιτευχθεί βελτίωση των επιδόσεών του,
στο πλαίσιο των σκοπών και στόχων της δηλωµένης πολιτικής που έχει υιοθετηθεί.

Περιβάλλον
Ο ευρύτερος χώρος στον οποίον λειτουργεί η Γεωργική Εκµετάλλευση και
περιλαµβάνει τη γή, το νερό, τον αέρα, τις φυσικές πηγές Α υλών, τη χλωρίδα, τη
πανίδα, τους ανθρώπους και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.
Περιβαλλοντικό Θέµα
Στοιχείο των δραστηριοτήτων της Γεωργικής Εκµετάλλευσης που αλληλεπιδρά µε το
περιβάλλον και του επιφέρει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις.
Επίπτωση στο Περιβάλλον
Κάθε µεταβολή στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική, που προέρχεται αποκλειστικά ή
εν µέρει από δραστηριότητες της Γεωργικής Εκµετάλλευσης.
Πολιτική της Γεωργικής Εκµετάλλευσης
Έγγραφη ∆ήλωση της Γεωργικής Εκµετάλλευσης σχετικά µε τις αρχές και τις
προθέσεις της για τις επιδιωκόµενες επιδόσεις του ΣΟΑ∆ που εφαρµόζει.
Περιλαµβάνει το πλαίσιο ενεργειών και το καθορισµό σκοπών και στόχων.
Σκοπός
Το γενικότερο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα που αποτελεί συνισταµένη της δηλωµένης
πολιτικής, ποσοτικοποιείται όπου είναι εφικτό και υφίσταται ρητή δέσµευση για την
επίτευξή του.
Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-AGRO 2.1 & 2.2 /Έκδοση 1.0 /Ηµεροµηνία Ισχύος 20.09.2009

Σελίδα 28 από 39

Στόχος
Συγκεκριµένη, ποσοτικοποιηµένη απαίτηση που απορρέει από τους σκοπούς και
αποτελεί µέτρο επίτευξης τους. ∆ύναται να αφορά το σύνολο ή µέρος της Γεωργικής
Εκµετάλλευσης.
Επιθεώρηση ΣΟΑ∆
Συστηµατική, προσχεδιασµένη και αντικειµενική αξιολόγηση των τεκµηρίων που
αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του ΣΟΑ∆ µιας Γεωργικής Εκµετάλλευσης, µε τα
κριτήρια που έχει θέσει ένας Φορέας Πιστοποίησης.
Επιδόσεις ΣΟΑ∆
Τα µετρήσιµα αποτελέσµατα και σχετικά µεγέθη µε τα οποία ελέγχεται και
αξιολογείται η επίτευξη των σκοπών και των επι µέρους στόχων του ΣΟΑ∆ της
Γεωργικής Εκµετάλλευσης.
Ιχνηλασιµότητα
Η ικανότητα διαµέσου διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης να προσδιορίζεται
µε ακρίβεια η προέλευση του γεωργικού προιόντος και το ιστορικό της πορείας που
ακολούθησε µετά τη παραγωγή του.
Προδιαγραφές Γεωργικών Προιόντων
Έγγραφα στα οποία δηλώνονται οι νοµικές ή/και προαιρετικές απαιτήσεις για ένα
γεωργικό προιόν και εµπεριέχονται στο Εθνικό ή Κοινοτικό δίκαιο, καθώς και σε µη
υποχρεωτικά πρότυπα, περιγραφές και συµβάσεις.
Ολοκληρωµένη Καταπολέµηση
Η ορθολογική εφαρµογή συνδυασµένων βιολογικών, βιοτεχνολογικών, χηµικών ή
φυτοβελτιωτικών µέτρων, κατά την οποία η χρήση χηµικών φυτοπροστατευτικών
ουσιών περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη, προκειµένου να διατηρηθεί ο
πληθυσµός των επιβλαβών οργανισµών σε επίπεδα τέτοια που να µην
προκαλούνται οικονοµικά µη αποδεκτές ζηµίες και απώλειες, αλλά µε ταυτόχρονη
µικρότερη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος.
Ορθή Γεωργική Πρακτική
Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και η ορθή χρήση των εισροών µε
σκοπό την εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας της Γεωργικής Εκµετάλλευσης
και της αειφορίας.
Πρόγραµµα Βελτίωσης
Είναι το κείµενο που συντάσσεται από τον επιβλέποντα, για κάθε δραστηριότητα της
Γεωργικής Εκµετάλλευσης και στο οποίο περιγράφονται οι αντίστοιχοι σκοποί και
σχετικοί στόχοι, οι ισχύουσες αρχές λειτουργίας µε τις ανάλογες οδηγίες άσκησης και
επιπρόσθετα δύναται να ορίζονται οι προβλέψεις για τη πρόληψη και αντιµετώπιση
κρίσεων, οι τρόποι παρακολούθησης και µέτρησης των µεγεθών και οι διορθωτικέςπροληπτικές ενέργειες για το χειρισµό µη συµµορφώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (IAF_GD2 _ANNEX 2)
Τα γενικά κριτήρια (ειδικότερα κριτήρια και απαιτήσεις µπορεί να περιέχονται στα
τυποποιητικά έγγραφα που διέπουν κάθε κατηγορία πιστοποίησης ξεχωριστά) που
λαµβάνονται υπόψη για το καθορισµό της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης
ο
συµπεριλαµβανοµένης της προαξιολόγησης (1 Στάδιο) και της αξιολόγησης συµµόρφωσης
ο
(2 Στάδιο), καθώς και της επιτήρησης και της επαναπιστοποίησης, περιλαµβάνουν :
•
•
•
•
•
•

•

Μέγεθος οργανισµού (αριθµός εργαζοµένων σε όλες τις βάρδιες, ύπαρξη εποχικού,
µόνιµου ή µη µόνιµου ή µερικής απασχόλησης προσωπικού)
Πεδίο Πιστοποίησης (έκταση πεδίου εφαρµογής)
Πολυπλοκότητα και επικινδυνότητα δραστηριοτήτων και προιόντων αντίστοιχα
Υπαρξη πολλαπλών εγκαταστάσεων και ενδεχόµενη ανάγκη δειγµατοληπτικού
ελέγχου
Χρήση Υπεργολάβων από τον οργανισµό
Ετοιµότητα του οργανισµού και ιστορικό επίδοσης εφαρµογής του Σ∆ από τον
οργανισµό (ειδικότερα για επιτήρηση και επαναπιστοποίηση λαµβάνονται υπόψη οι
σηµαντικές αλλαγές, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων επιθεωρήσεων, τα
παράπονα πελατών και οι καταγγελίες κλπ)
Θέµατα Logistics όπως γεωγραφική θέση του οργανισµού και των εγκαταστάσεών
του, γλώσσα επικοινωνίας κλπ

Οι σχετικές πληροφορίες λαµβάνονται µε την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης και ο
καθορισµός της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης τεκµηριώνεται στην ανασκόπηση της
Αίτησης Πιστοποίησης. Η αρχικά καθορισµένη χρονική διάρκεια δύναται να µεταβάλλεται µε
ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και ειδικότερα κατά
ο
το 1 Στάδιο προαξιολόγησης, γεγονός που αποτυπώνεται και στο αντίστοιχο πρόγραµµα
επιθεώρησης που κοινοποιείται στο πελάτη. Γενικότερα ο οριστικός χρόνος που απαιτήθηκε
αποτυπώνεται µε σαφήνεια στο εκάστοτε αντίστοιχο πρόγραµµα επιθεώρησης.
Επισηµαίνεται ότι :
•
•

•
•
•

Ο καθορισµός της εποχής, του µήνα, της ηµεροµηνίας και της βάρδιας πρέπει να είναι
όσο πιο αντιπροσωπευτικός του πεδίου εφαρµογής της πιστοποίησης
Η χρονική διάρκεια επιθεώρησης περιλαµβάνει το χρόνο που απαιτείται για το
προγραµµατισµό και τη προετοιµασία της επιθεώρησης και τη σύνταξη της σχετικής
αναφοράς από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή, ενέργειες που δεν µπορεί να λογίζεται
ότι απαιτούν παραπάνω από 10% του συνολικού χρόνου επιθεώρησης.
Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης δεν περιλαµβάνει τους αναγκαίους χρόνους
µετακίνησης και ταξιδίων.
Η χρονική διάρκεια της κάθε επιτήρησης δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το 1/3 της
χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης
Η χρονική διάρκεια της επαναπιστοποίησης δεν µπορεί να είναι λιγότερη από τα 2/3
της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης

Το σηµείο εκκίνησης υπολογισµού του χρόνου είναι ο αριθµός εργαζοµένων του οργανισµού.
Ο ελάχιστα απαιτούµενος χρόνος που καθορίζεται µπορεί να µεταβάλλεται +/- 30% εξαιτίας
σειράς παραγόντων όπως ενδεικτικά αναφέρονται :
Παράγοντες που απαιτούν πρόσθετο χρονο
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•
•
•
•

•

Μεγάλη εγκατάσταση, πολλά κτίρια, περίπλοκες υποδοµές και πολλαπλές
εγκαταστάσεις
Ύπαρξη ξένου προσωπικού
Μεγάλη εγκατάσταση µε λίγους εργαζοµένους
Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει ή σχετίζεται µε περίπλοκες ή µοναδικές διεργασίες,
επικίνδυνα προιόντα (φάρµακα, τρόφιµα, χηµικά, προιόντα που απαιτούν CE κλπ) και
αυξηµένο όγκο εφαρµόσιµης νοµοθεσίας
Ύπαρξη προσωρινών εγκαταστάσεων (πχ εργοτάξια)

Παράγοντες που δυνητικά προκαλούν µείωση χρόνου
•
•
•
•
•
•

•

Εξαιρείται ο σχεδιασµός προιόντος ή/και υφίστανται και άλλες εξαιρέσεις από τα
τυποποιητικά έγγραφα (πχ εξαίρεση διακριβώσεων εξοπλισµού)
Το πεδίο εφαρµογής αφορά προιόντα ή υπηρεσίες χαµηλής επικινδυνότητας
Γνώση του εφαρµοζόµενου Σ∆ του οργανισµού από προηγούµενη επιθεώρηση
πιστοποίησης έτερου εφαρµοζόµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Μικρή εγκατάσταση µε πολλούς εργαζόµενους (πχ µόνο Γραφεία)
Οι βάρδιες εκτελούν ακριβώς τις ίδιες ή εντελώς παρόµοιες εργασίες
Το πεδίο εφαρµογής αφορά µία κύρια δραστηριότητα
Ο οργανισµός επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ετοιµότητας και ωριµότητας στην εφαρµογή
κατάλληλου και αποτελεσµατικού Σ∆

Αριθµός
Εργαζοµένων

Χρονική
∆ιάρκεια
Αρχικής
Επιθεώρησης
(8ωρη εργασία)

1-10
11-25
26-45
46-65
66-85
86-125
126-175
176-275
276-425
426-625
626-875
876-1175
1176-1550
1551-2025
2026-2675
2676-3450
3451-4350
4351-5450
5451-6800
6801-8500
8501-10700
>10700

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

Παράγοντες
που
προσθέτουν
ή
µειώνουν χρόνο

Συνολική Χρονική
∆ιάρκεια
Επιθεώρησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Εµπλεκόµενο προσωπικό θεωρείται τόσο το µόνιµο όσο και το µη µόνιµο (εποχικό,
υπεργολαβικό, προσωρινό) προσωπικό του επιθεωρούµενου οργανισµού που η δράση του
σχετίζεται µε το εξεταζόµενο πεδίο πιστοποίησης.
2 Οι ανθρωποηµέρες δύναται να αυξάνονται εάν κρίνεται σκόπιµο από τον Επικεφαλής
Επιθεωρητή.
3 Για µεγαλύτερους οργανισµούς οι ελάχιστες ανθρωποηµέρες καθορίζονται αναλογικά.
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4 Οι ελάχιστες ανθρωποηµέρες που αναφέρονται περιλαµβάνουν και το χρόνο που απαιτείται
για έλεγχο πληρότητας της γραπτής τεκµηρίωσης πριν την επίσκεψη και το χρόνο που
απαιτείται για σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης.
5 Για τις ανάγκες ετήσιας επιτήρησης ο ελάχιστος χρόνος καθορίζεται στο 1/3 του χρόνου τη
αρχικής επιθεώρησης, ενώ για τις ανάγκες επαναξιολόγησης καθορίζεται στα 2/3 του χρόνου
αρχικής επιθεώρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ AGRO 2.1 & 2.2
Το παρόν πιστοποιητικό απονέµεται στον Οργανισµό

Αριθµός Πιστοποιητικού
(επωνυµία επιχείρησης/οργανισµού)

xxxxxxxxxxxxxxxxx
(διεύθυνση επιχείρησης/οργανισµού)

Ηµεροµηνία Αρχικής
Πιστοποίησης

που έχει αναπτύξει και εφαρµόζει το Σύστηµα Ολοκληρωµένης Γεωργικής ∆ιαχείρισης
το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του

xxxxxxxxxxx
AGRO 2.1 & AGRO 2.2
Ηµεροµηνία Λήξης

στο πεδίο εφαρµογής
Πιστοποιητικού

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Το πιστοποιητικό απονέµεται από τον Οργανισµό Πιστοποίησης
Q- check

Υπεύθυνος Πιστοποίησης

Q-check
Ερυθρού Σταυρού 9-17
41221 Λάρισα

Ηµεροµηνία Εκδοσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Ερµηνευτική καθοδήγηση συγκεκριµένων Παραγράφων προτύπου Agro 2

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-1
4.3.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις.
Στο αρχείο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τα
παρακάτωέγγραφα:
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 καλλιέργειες.
ε) Κατάλογος των εγκεκριµένων για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
στ)Όρια υπολειµµάτων των παραπάνω φυτοπροστατευτικών 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 περίπτωση 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.
4.4.1Οργάνωση 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 τουλάχιστον 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 φροντίδων.
γ) Ορθή εφαρµογή φυτοπροστασίας, θρέψης/λίπανσης και άρδευσης της
καλλιέργειας.
δ) Ασφαλής χρήση και φύλαξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των
λιπασµάτων.
ε) ∆ιαδικασία ιχνηλασιµότητας, κανόνες συγκοµιδής, βασικοί κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας κατά τον χειρισµό των προϊόντων.
στ) Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισµού.
ζ) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στη γεωργική εκµετάλλευση.
4.4.4Τεκµηρίωση
Η εκµετάλλευση πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί:
α) Εγχειρίδιο Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης το οποίο να περιλαµβάνει συνοπτική
περιγραφή της γεωργικής εκµετάλλευσης και του Συστήµατος Ολοκληρωµένης
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∆ιαχείρισης µε αναφορές στις ∆ιαδικασίες και στα Σχέδια ∆ιαχείρισης που
περιλαµβάνονται.
β) Τις τεκµηριωµένες ∆ιαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρµογή του Συστήµατος
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.
γ) Τα τεκµηριωµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης που απαιτούνται για την εφαρµογή του
Συστήµατος 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 περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Η είσοδος νέου µέλους (παραγωγού) ή η ένταξη νέων αγροτεµαχίων στο Σύστηµα
πρέπει να πραγµατοποιείται στην αρχή της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου.
β) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να τηρεί διαδικασία για την αξιολόγηση των
κύριων προµηθευτών της (π.χ. προµηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού,
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασµάτων, εργαστήρια, συνεργεία συντήρησης
και επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων).
γ) Το σύνολο των αγροτεµαχίων του κάθε παραγωγού, για τις καλλιέργειες του
πεδίου πιστοποίησης, πρέπει να είναι ενταγµένο στο Σύστηµα 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 καλλιεργειών είναι υποχρεωτική η χρήση του µοναδικού κωδικού
αγροτεµαχίου που δηλώνεται στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου –ΟΣ∆Ε (13ψήφιος αριθµός).
β) Σε περίπτωση που το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης δεν εφαρµόζεται στο
σύνολο των παραγωγών της γεωργικής εκµετάλλευσης για τις καλλιέργειες του
Πεδίου Πιστοποίησης, τότε η διαδικασία ιχνηλασιµότητας πρέπει να διασφαλίζει το
ξεχωριστό χειρισµό «συµβατικών» και προϊόντων «ολοκληρωµένης διαχείρισης» από
το αγροτεµάχιο µέχρι την παράδοση στον πελάτη.
γ) Ο βαθµός λεπτοµέρειας της ιχνηλασιµότητας πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις
παρακάτω βασικές απαιτήσεις:
• Πρέπει να τηρείται ιχνηλασιµότητα σε επίπεδο αγροτεµαχίου µέχρι το στάδιο
της συγκοµιδής.
• Πρέπει να τηρείται ιχνηλασιµότητα σε επίπεδο παραγωγού κατά την
παράδοση των συγκοµισθέντων προϊόντων.
δ) Για αποφυγή νοθείας των προϊόντων που προέρχονται από την εφαρµογή του
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε άλλα συµβατικής παραγωγής, πρέπει
να πραγµατοποιείται και να καταγράφεται προεκτίµηση των ποσοτήτων των
προϊόντων που θα παραχθούν ανά αγροτεµάχιο µε αποδεκτά ποσοστά αποκλίσεων.
Οι ποσότητες που περιγράφονται στην προεκτίµηση αυτή πρέπει να ελέγχονται κατά
τη διαδικασία της συγκοµιδής, να τεκµηριώνονται οι τυχόν αποκλίσεις και να
αξιολογείται η αποδοχή ή µη στο Σύστηµα των προϊόντων που υπερβαίνουν τα
αποδεκτά ποσοστά. Αδικαιολόγητη υπέρβαση των αποδεκτών ποσοστών απόκλισης
από την προεκτιµούµενη ποσότητα συνεπάγεται χειρισµούς µη συµµόρφωσης του
παραγωγού και των προϊόντων του. Για τη διευκόλυνση της ιχνηλασιµότητας
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συνιστάται η εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στο σύνολο των
καλλιεργειών του ιδίου είδους της γεωργικής εκµετάλλευσης. Συνιστάται η τήρηση
ιχνηλασιµότητας σε επίπεδο παραγωγού, ιδιαίτερα σε εξαγώγιµα προϊόντα.
4.5.1. Παρακολούθηση και Μετρήσεις
Η διαδικασία για τη µέτρηση/εκτίµηση ή παρακολούθηση των λειτουργιών της
γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Ο Επιβλέπων γεωπόνος πρέπει να συντάσσει ετήσιο πρόγραµµα
µέτρησης/εκτίµησης ή παρακολούθησης των σηµαντικών λειτουργιών της γεωργικής
εκµετάλλευσης που να περιλαµβάνει το είδος αυτών, την πιθανή χρονική περίοδο
που θα πραγµατοποιηθούν και τον τρόπο ελέγχου αυτών.
β) Το πρόγραµµα µετρήσεων/εκτίµησης ή παρακολούθησης πρέπει να περιλαµβάνει
στοιχεία τουλάχιστον για τα παρακάτω:
• Βασικές καλλιεργητικές τακτικές.
• Εισροές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων.
• Μετρήσεις
καταλληλότητας
τελικού
προϊόντος
(αναλύσεις
φυτοπροστατευτικών προϊόντων), µετρήσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής.
• Τις εκάστοτε απαιτήσεις των σκοπών και στόχων καθώς και του
Προγράµµατος Βελτίωσης.
• Την περιοδική αξιολόγηση της συµµόρφωσής της µε τη σχετική νοµοθεσία,
τις προδιαγραφές των προϊόντων και τους λοιπούς Κανονισµούς.

4.5.2. Χειρισµός Μη Συµµορφώσεων - ∆ιορθωτικές / Προληπτικές Ενέργειες
Πρέπει τα τηρούνται τα παρακάτω:
α) Να υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία διερεύνησης, εντοπισµού και αξιολόγησης
µη
συµµορφώσεων
που
µπορεί
να
προκύψουν
από
εσωτερικούς
ελέγχους/Επιθεωρήσεις ή εξωτερικές Επιθεωρήσεις, παράπονα πελατών ή αστοχίες
του Συστήµατος.
β) Τις µη συµµορφώσεις πρέπει να ακολουθούν διορθωτικές ενέργειες και να
ορίζεται χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους.
γ) Πρέπει να καθορίζονται οι υπευθυνότητες υλοποίησης 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 παραγωγούς 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 ανίχνευσης υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων άνω των MRL’s ή µη εγκεκριµένων
φυτοπροστατευτικών 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
τεκµηρίωσης κατάλληλου χειρισµού τους και αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών.
η) Πρέπει να υπάρχει διαδικασία απόσυρσης µη συµµορφούµενου τελικού
προϊόντος, η οποία να καθορίζει:
• Τις αρµοδιότητες για τη λήψη αποφάσεων απόσυρσης.
• Τον τρόπο ενηµέρωσης των πελατών και του Φορέα Πιστοποίησης.
• Το χειρισµό των αποσυρόµενων προϊόντων.
θ) Η διαδικασία απόσυρσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζεται ανά πάσα
στιγµή.
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4.5.4 Επιθεώρηση του συστήµατος
Η επιθεώρηση πρέπει να περιλαµβάνει:
α) Έλεγχο συµµόρφωσης του γραπτού συστήµατος διαχείρισης (απαιτήσεις AGRO
2-1).
β) Έλεγχο συµµετεχόντων παραγωγών και παραγωγικής 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 Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης πρέπει να
περιλαµβάνει τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Αποτελέσµατα των σηµαντικότερων µετρήσεων που αφορούν στην υλοποίηση
των σκοπών και των στόχων του Συστήµατος στο Πεδίο Πιστοποίησης και κατ’
ελάχιστον να εξετάζονται τα ακόλουθα: στοιχεία που αφορούν στην ποιότητα των
προϊόντων,
αναλύσεις
εδάφους,
αναλύσεις
ανίχνευσης
υπολειµµάτων
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.
ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-2
4.3.2 Τοπογραφικό σκαρίφηµα
Στα σκαριφήµατα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τις
γειτνιάζουσες καλλιέργειες των αγροτεµαχίων που εντάσσονται στο Σύστηµα
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, ώστε αν κρίνεται απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη
για τη λήψη µέτρων προστασίας από γειτονικούς ψεκασµούς 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 διατήρηση και αύξηση της οργανικής
ουσίας:
α) Μικροτεµαχισµός των κλαδευµάτων (Chips) καθώς και των άλλων φυτικών
υπολειµµάτων και εγκατάλειψή τους στην επιφάνεια την περίπτωση που τα
κλαδεύµατα δεν δηµιουργούν φυτοπαθολογικά προβλήµατα.
β) Χρήση καταστροφέων για τεµαχισµό των κλαδιών και αβαθής ενσωµάτωση µε
δισκοσβάρνα για έλεγχο ασθενειών και παρασίτων.
γ) Αβαθής (µε ένα πέρασµα δισκοσβάρνας) ενσωµάτωση των πεσµένων στο έδαφος
φύλλων (σε µη επικλινή εδάφη όπου είναι δυνατόν να εφαρµοστεί) το φθινόπωρο,
όταν ολοκληρωθεί η φυλλόπτωση και πριν αρχίσει η διασπορά τους µε τον αέρα για
έλεγχο ασθενειών και παρασίτων.
δ) Φυτοκάλυψη-κατάλληλη διαχείριση των ζιζανίων 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 (σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης της
λίπανσης).
στ)Προσθήκη ιλύος βιολογικού καθαρισµού ή compost µε απαραίτητη προϋπόθεση
την πιστή τήρηση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
ζ) Προσθήκη άλλων αποβλήτων ή υπολειµµάτων γεωργικών βιοµηχανιών όπως
βινάσσας, υπολείµµατα κονσερβοποιίας, εκκοκκιστηρίων κλπ. Σε κάθε περίπτωση
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πρέπει το υλικό να αναλύεται ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα από
περιεκτικότητες σε ανεπιθύµητα στοιχεία. Για την επιλογή της µεθόδου λαµβάνεται υπόψη 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 βοτανικών 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 παρακολούθηση της θερµοκρασίας και υγρασίας
ανά µικροκλίµα.
4.5.1 Σχέδιο Λίπανσης
Η διαµόρφωση του Σχεδίου λίπανσης πρέπει να γίνεται µε βάση το στόχο
παραγωγής και τις απαιτούµενες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, συνεκτιµώντας τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης του εδάφους και των φύλλων. Πρέπει επίσης να
λαµβάνονται υπόψη τα πρακτικά λίπανσης των κατά τόπους υπηρεσιών εφαρµογών
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ). Για τον υπολογισµό της ποσότητας του λιπάσµατος
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 καλλιέργειας,
• η χρήση σύνθετου ή απλού λιπάσµατος,
• η µέθοδος εφαρµογής.
Για τον τύπο του λιπάσµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
• το pH του εδάφους (εδαφολογική ανάλυση),
• αν πρόκειται για βασική ή επιφανειακή λίπανση ή διαφυλλικό ψεκασµό,
• η ανάγκη της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία
• η διαλυτότητα του λιπάσµατος,
• ο ρυθµός αποδέσµευσης των θρεπτικών στοιχείων
• η σύσταση του λιπάσµατος (για να µην εµπλουτίζεται το έδαφος και µε
ανεπιθύµητα συστατικά, όπως βαρέα µέταλλα που συνοδεύουν το λίπασµα).
Πρέπει να ακολουθείται ορθολογική λίπανση και κυρίως να αποφεύγεται η
υπερβολική αζωτούχος λίπανση που οδηγεί τόσο στη δηµιουργία ευπαθούς
βλάστησης, όσο και στη µόλυνση των υπογείων 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 θρεπτικών στοιχείων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των αγροτεµαχίων της κατά
τον 1ο χρόνο εφαρµογής του Συστήµατος.
4.6.5 Παροχή του αρδευτικού νερού
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Σε περίπτωση άντλησης νερού από γεώτρηση, η χρήση αυτής πρέπει
συµµορφώνεται µε την εθνική νοµοθεσία. Στα αρχεία της γεωργικής εκµετάλλευσης
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 µέγιστη αποτελεσµατικότητα (optimum) της δραστικής ουσίας στην
ελάχιστη συνιστώµενη δόση.
4.7.6 Μέσα ατοµικής προστασίας
Κατά την ανάµιξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πριν το ψεκασµό) πρέπει να
γίνεται χρήση όλων των απαραίτητων µέσων για την ένδυση, 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 διατίθενται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή εν απουσία της, όταν
ψεκάζονται σε ήδη ψεκασµένο τµήµα της φυτείας πρέπει να τεκµηριώνεται ότι δεν
υπερβαίνονται οι µέγιστες επιτρεπόµενες δόσεις. Πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος
µόλυνσης του εδαφικού νερού.
4.7.10 Αναλύσεις υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών 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 συγκοµιδής κάθε ποικιλίας.
• Είδη καλλιεργειών που γειτνιάζουν µε τα αγροτεµάχια της γεωργικής
εκµετάλλευσης και εφαρµογές ΦΠΠ στις καλλιέργειες αυτές.
• Είσοδος νέων παραγωγών στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της
γεωργικής εκµετάλλευσης.

Η γεωργική εκµετάλλευση συνιστάται να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα
προϊόντα να µην διοχετευτούν στην αγορά πριν την έκδοση και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των αναλύσεων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 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 κατάλληλων χειρισµών ανάκλισης ή
καταστροφής των προϊόντων σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία µη
συµµορφούµενου προϊόντος.
4.8 Συγκοµιδή και µετασυλλεκτικοί χειρισµοί
Πρέπει να τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων
πραγµατοποιούνται όλοι οι απαιτούµενοι ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων.

και

να

4.8.5 Συσκευασία προϊόντων
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Προϊόντα που συσκευάζονται στο χωράφι πρέπει να µεταφέρονται στους χώρους
αποθήκευσης αυθηµερόν και χωρίς καθυστέρηση ή σε περίπτωση που
αποθηκεύονται στο χωράφι, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την
αποφυγή επιµόλυνσης και υποβάθµισης της ποιότητας των προϊόντων.
4.8.6 Αποθήκευση
Πρέπει να τηρούνται και να ελέγχονται όλες οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης
των προϊόντων (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία). Πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα για τον
καθαρισµό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και µέσων
αποθήκευσης (π.χ. γραµµές παραγωγής και µηχανήµατα, τοίχοι, δάπεδα,
αποθηκευτικοί χώροι, παλέτες κλπ) µε σκοπό την αποτροπή µόλυνσης των
προϊόντων. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού πρέπει να τεκµηριώνεται.
4.9 ∆ιαχείριση εξοπλισµού και ενέργειας
Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία φορά ετησίως.
Πρέπει να προβλέπονται ενέργειες για τη διαχείριση των χρησιµοποιούµενων
λιπαντικών των µηχανηµάτων (π.χ. διάθεση σε κοντινό συνεργεία από όπου
ανακυκλώνονται).
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