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Αθήνα, 25.02.2020 
 
Θέμα: Πληροφορίες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση (πρότυπα AGRO 2) –     
           Ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βάμβακος στη Λάρισα 
 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών κατευθύνσεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ως αρμόδιος φορέας για τη 
σύνταξη/έκδοση προδιαγραφών-προτύπων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων, έχει 
εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2, που περιγράφουν απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.  
 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική 
μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της 
καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και την ελεγχόμενη εφαρμογή 
καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων 
πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος. 
 
Μέχρι σήμερα πλήθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφαρμόζουν την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση και πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους (με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και διαπιστευμένους ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης, 
ενώ ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των προδιαγραφών μέσω 
επιθεωρήσεων στους Φορείς Πιστοποίησης και στις πιστοποιημένες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. 
 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας 
υπόψη: 
α) τις εξελίξεις στον τομέα των αγροτικών προϊόντων,  
β) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων AGRO 2,  
γ) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,  
δ) την ανάγκη βελτίωσης, απλούστευσης, καθώς και επέκτασης των προδιαγραφών στην 
υπόλοιπη αλυσίδα παραγωγής και 
ε) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων μέσω της 
πιστοποίησής τους, 
προέβη στην επεξεργασία του συνόλου των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς                       
AGRO 2, με σκοπό την ουσιαστική αναθεώρησή τους, καθώς και την εκπόνηση νέων 
προδιαγραφών.  
 
Ως αποτέλεσμα του παραπάνω έργου, προέκυψαν: 
α) νέες εκδόσεις (αναθεώρηση) των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 (προδιαγραφές για όλη 
τη φυτική παραγωγή) και της κατευθυντήριας οδηγίας πιστοποίησης αυτών, καθώς και  
β) νέα πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες για την τυποποίηση/συσκευασία προϊόντων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2-3) και την εκκόκκιση βάμβακος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης (AGRO 2-4), με σκοπό τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην υπόλοιπη αλυσίδα παραγωγής. 
 

Ειδικότερα εκδόθηκαν τα κάτωθι έγγραφα που αφορούν τον κλάδο του βάμβακος: 



 
 

           Σελίδα 2 από 3 

 AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη 
Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή». 

 AGRO 2-2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη 
Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή». 

 AGRO 2-4: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη 
Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην 
αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης». 

 Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2. 
 Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς το πρότυπο AGRO 2-4. 

 
Για το παραπάνω έργο διενεργήθηκαν αναλυτικά οι κάτωθι ενέργειες: 
 
1. συγκροτήθηκε και λειτούργησε ειδική Τεχνική Επιτροπή για την εκπόνηση των 

σχετικών σχεδίων Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών με εκπροσώπους όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών/οργανώσεων, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες 
τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία 
διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την 
αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων 

2. τα σχέδια των προτύπων γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ  

3. τα σχέδια των προτύπων και των κατευθυντήριων οδηγιών υπεβλήθησαν σε δημόσια 
διαβούλευση με ανάρτησή τους στο OPENGOV  

4. η Ε.Ε. υπέβαλε παρατηρήσεις επί των σχεδίων προτύπων που της κοινοποιήθηκαν, τις 
οποίες επεξεργάστηκε η Τεχνική Επιτροπή  

5. στο πλαίσιο συνεργασίας με τον διεθνή οργανισμό BCI (Better Cotton Initiative) με 
σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση και αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων AGRO 2 με 
τις προδιαγραφές BCI όσον αφορά στην καλλιέργεια βάμβακος, επισημάνθηκαν 
ορισμένες διαφορές μεταξύ των προδιαγραφών 

6. η Τεχνική Επιτροπή επεξεργάστηκε τις παρατηρήσεις της δημόσιας διαβούλευσης, τις 
διαφορές που εντοπίστηκαν στις προδιαγραφές AGRO-BCI και τις παρατηρήσεις της 
Ε.Ε.  

 
Επιπλέον, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκπόνησε: 
 νέο σήμα πιστοποίησης AGRO 2 
 νέο κανονισμό χρήσης σήματος και ενδείξεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 

 
Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για:  
1. τη δημιουργία νέου Πληροφοριακού Συστήματος (i-AGRO) για την Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση που θα ενισχύσει που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία ολόκληρου του 
μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια όλων των 
διαδικασιών, καθώς και διευκολύνοντας την απλή και αποτελεσματική καταχώρηση και 
διαχείριση δεδομένων 

 
2. τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και συνεργασία με τον διεθνή Οργανισμό 

BCI προκειμένου το πιστοποιημένο βαμβάκι κατά AGRO 2 να μπορεί να αναγνωρίζεται 
στις διεθνείς αγορές ως BCI βαμβάκι  
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3. τη δημιουργία νέου προτύπου AGRO 2-5 που θα περιγράφει τις απαιτήσεις για τη  
«Μεταποίηση των προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και κατά συνέπεια θα μπορεί 
η πιστοποίηση να φτάνει μέχρι την τελική συσκευασία μεταποιημένων προϊόντων όπως 
το κρασί, το λάδι, η κομπόστα, ο πελτές, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας κλπ. 

 
Με βάση όλες τις παραπάνω ενέργειες, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικά στον τομέα του 
βάμβακος, στοχεύει στην: 

 ανάδειξη της ποιότητας του βάμβακος 
 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βάμβακος  
 εξωστρέφεια, αναγνωρισιμότητα (κοινοποίηση στην Ε.Ε., διαδικασίες συγκριτικής 
αξιολόγησης με άλλα σχήματα πιστοποίησης π.χ. BCI) 

 συνεχή παρακολούθηση, μετρήσιμα αποτελέσματα εφαρμογής (iAGRO) 
 βελτίωση διαδικασιών ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης (iAGRO) 
 προβολή, προώθηση σήματος και προτύπων. 

 
 
 
 

 
  
Μαίρη Σπέντζου  
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