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Η ιδιοκτησία του παρόντος Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου ανήκει στο:   

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) 

Βας. Κωνσταντίνου 5-7 

106 74, Αθήνα 

Ελλάδα 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα περιουσιακής φύσης του Ιδιωτικού Σχήματος “Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα” και της συνδεδεμένης με αυτό εμπορικής ονομασίας “Terra Vita” ανήκουν αποκλειστικά 
στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). 

Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση, η αναπαραγωγή και η χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η 
αναπαραγωγή με φωτοτυπικό μηχάνημα, η τοποθέτηση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων/ λογισμικό, 
ή η αναπαραγωγή σε CD-ROM του Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των 
αποκλειστικών δικαιούχων των πνευματικών και περιουσιακών δικαιωμάτων αυτού κατ’ άρθρο 16 του Ν. 
2121/1993. 

 

Το Σχήμα Πιστοποίησης με τίτλο “Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος “Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και 
διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”, προϋπολογισμού 49.750,00€, που υλοποιεί 
το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και ο Όμιλος Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου [Ανεμόεσσα], στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος ‘Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020’, του 
Άξονα Προτεραιότητας 3: "Συμμετοχικότητα Πολιτών - Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες". Το 
πρόγραμμα ανήκει στο θεματικό πεδίο 'Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των 
φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού 
ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας' και χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο.  

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Terra Lemnia που χρηματοδοτεί το ίδρυμα MAVA. 

https://terra-lemnia.net/
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Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής 

 
Στέλιος Βαπορίδης Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγροδιατροφικού Τομέα, 

Επικεφαλής Επιθεωρητής | TÜV AUSTRIA HELLAS 

Dr. Erwin Bergmeier Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία 

Δρ. Νίκος Γεωργιάδης Συντονιστής Ομάδας Terra Lemnia για τη Βιοποικιλότητα | 
MedINA 

Δημήτρης Γραμματής Διευθυντής Γραφείου Αιγαίου και Τμήματος Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων | TÜV AUSTRIA HELLAS 

Γιώργος Δημητρόπουλος Συντονιστής Προγράμματος Terra Lemnia | MedINA 

Ρήγας Ζαφειρίου Συντονιστής Προγράμματος Terra Kytheria | MedINA 

Δρ. Ορέστης Καΐρης Μέλος Ε.ΔΙ.Π. | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Λευτέρης Κακαλής Ορνιθολόγος | Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Δρ. Αθανάσιος Κίζος Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δρ. Αντώνιος Κομινάκης Αναπληρωτής Καθηγητής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Δρ. Κωνσταντίνος Κοσμάς Ομότιμος Καθηγητής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης | TÜV AUSTRIA HELLAS 

Dr. Stefan Meyer Ερευνητής | Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία 

Δρ. Πηνελόπη Μπεμπέλη Καθηγήτρια | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Δρ. Μαρία Πανίτσα Επίκουρη Καθηγήτρια | Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Αλεξάνδρα Παππά Βοηθός Συντονιστή Προγράμματος Terra Lemnia | MedINA 

Δρ. Διονύσης Περδίκης Αναπληρωτής Καθηγητής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Δανάη Σφακιανού Γεωπόνος Προγράμματος Terra Lemnia | MedINA 

Δρ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
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Στοιχεία Έκδοσης – Πίνακας αναθεωρήσεων Σχήματος 

 

Αριθμός έκδοσης Ημερομηνία έκδοσης Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 

Έκδοση 1.1 
(τρέχουσα) 

Φεβρουάριος 2022 
- Τροποποίηση ελάχιστων απαιτήσεων για την 

πιστοποίηση τελικού προϊόντος (1ου Μέρος – 
Ενότητα 2.1) 

Έκδοση 1η Σεπτέμβριος 2021 

- Τροποποίηση Κριτηρίου Α.3 Γενικών 
Απαιτήσεων Συμμόρφωσης 

- Τροποποίηση Κριτηρίου Ζ.1 Ειδικών 
Απαιτήσεων Συμμόρφωσης Λήμνου 

- Τροποποίηση Παραρτήματος 6 

Έκδοση 0.1 
(αρχική) 

Φεβρουάριος 2021  
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0 | Σκοπός του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» 

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» έχει ως κύριο 
σκοπό του την τεκμηριωμένη, αντικειμενική και αμερόληπτη πιστοποίηση της ταυτότητας 
αγροτικών προϊόντων – που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τροφίμων – 
και τα οποία παράγονται σε γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος που διατηρούν και 
εφαρμόζουν ένα ικανό σύνολο χαρακτηριστικών παραδοσιακών μεθόδων αγροτικής 
διαχείρισης, οι οποίες ενισχύουν τεκμηριωμένα τη βιοποικιλότητα και την εν γένει αειφορία 
του τοπικού περιβάλλοντος, διατηρώντας ταυτόχρονα τα τοπογραφικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, που μπορούν να συνδεθούν με την κουλτούρα προέλευσης των 
εν λόγω προϊόντων. 

Για το σκοπό αυτό το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», 
υιοθετεί τις αρχές και προδιαγραφές που έχουν αναγνωριστεί κατόπιν σχετικών επιστημονικών 
ερευνητικών μελετών και τεθεί ως χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές για συγκεκριμένες 
παραμέτρους της αγροτικής διαχείρισης που διατηρούν το τοπίο και ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες παράγεται ένα προϊόν. Οι σχετικές 
έρευνες συνδυάζουν δεδομένα πρωτογενούς έρευνας με επιστημονική τεκμηρίωση από 
δευτερογενείς πηγές (όπως δημοσιευμένες μελέτες και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, 
δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά – peer reviewed articles) για τις περιοχές που 
εντάσσονται στο Σχήμα. 

Οι θεμελιώδεις στόχοι του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», είναι οι εξής: 

– Να καθιερώσει ένα κοινό πρότυπο με ένα ομοιόμορφο σύστημα αξιολόγησης για τις 
Επιχειρήσεις, 

– Να αναγνωρίσει και συνεργαστεί με ικανούς και αξιόπιστους οργανισμούς 
πιστοποίησης που θα πιστοποιούν τα προϊόντα ως προς το σκοπό του,  

– Να δημιουργήσει ένα κοινό και διαφανές πλαίσιο για τη διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας των περιοχών παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, μέσω 
διατήρησης παραδοσιακών δομών και μεθόδων. 
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– Να θέσει κατάλληλες απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των πληροφοριών και δεδομένων 
που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις καθώς και τις πρακτικές που πρέπει να 
εφαρμόζουν, για την ικανοποίηση του σκοπού του Σχήματος. 

 

Τα προϊόντα που πιστοποιούνται με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, φέρουν την εμπορική ονομασία και σήμανση 
ποιότητας «Terra Vita», η οποία περιλαμβάνει το σχετικό λογότυπο και άλλες εμπορικές 
εφαρμογές. 

 

0.1 Κύρια Μέρη του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα» 

Το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» απαρτίζεται από δυο κύρια μέρη: 

Α. Πρωτόκολλο Ελέγχου, και 

Β. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης 

τα οποία αναλύονται και προσδιορίζονται στη συνέχεια. 
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0.2 Ορισμοί Σχήματος 

Η ανάλυση και περιγραφή των παρακάτω ορισμών γίνεται αποδεκτή για τους σκοπούς της 
επικοινωνίας του περιεχομένου καθώς και για την αξιολόγηση των απαιτήσεων του παρόντος 
Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποίησης.  

Ο Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Αγροτική 
εκμετάλλευση 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα με την 
έννοια της παραγωγής πρωτογενών προϊόντων φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης. Μια αγροτική εκμετάλλευση αποτελεί σύνολο μονάδων 
αγροτικής παραγωγής (αγροτεμαχίων), για την καλλιέργεια φυτικών 
ειδών ή και την εκτροφή ζώων. Ανάλογα με το είδος των 
διαχειριζόμενων εκτάσεων μπορεί να διακρίνεται σε γεωργική, 
κτηνοτροφική, ή μικτή γεωργο-κτηνοτροφική. 

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης μπορεί να 
περιλαμβάνεται η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν 
γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής 
πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική 
εκμετάλλευση, καθώς και η οικοτεχνική μεταποίησή τους. 

Αµεροληψία Ύπαρξη και αντίληψη αντικειµενικότητας. 

Απαίτηση 
Συμμόρφωσης 

Προδιαγεγραµµένη απαίτηση, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για το 
προϊόν η οποία ικανοποιείται από τη Μονάδα Παραγωγής, ως 
προϋπόθεση χορήγησης της πιστοποίησης βάσει του Σχήματος 
Πιστοποίησης. 

Δευτερογενής 
Παραγωγή 

Η δραστηριότητα κατά την οποία πραγματοποιείται μεταποίηση μίας 
ή περισσότερων πρώτων υλών με σκοπό την παραγωγή ενός 
τρόφιμου, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Εμπορική 
δραστηριότητα 

Δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χονδρική ή λιανική πώληση ενός 
τροφίμου. 
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Ο Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Επιχείρηση 

Κάθε νόμιμος οργανισμός παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων, όπως αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και 
μονάδα επεξεργασίας (πχ. διαλογή, συσκευασία) προϊόντων ή και 
μεταποίησης και παρασκευής τροφίμων. 

Επιθεώρηση  
Συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία για τη συλλογή 
τεκμηρίων και την αντικειμενική αξιολόγησή τους, προκειμένου να 
προσδιορίζεται ο βαθμός ικανοποίησης των κριτηρίων επιθεώρησης. 

Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Πρόσωπο ή ομάδα που έχει ενδιαφέρον σε ότι αφορά την επίδοση ή 
επιτυχία του Σχήματος Πιστοποίησης. 

Επάρκεια Αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Ιδιοκτήτης Σχήµατος 
Φυσικό πρόσωπο ή Οργανισµός, που είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση του Σχήµατος Πιστοποίησης. 

Ιχνηλασιμότητα 
Δυνατότητα ιχνηλάτησης του ιστορικού, της εφαρμογής ή της θέσης 
αυτού το οποίο είναι υπό εξέταση (πχ. προέλευση υλικών, ιστορικό 
κατεργασίας, διανομή και θέση του προϊόντος μετά την παράδοση). 

Ενταγμένη Μονάδα 
Παραγωγής 

Κάθε παραγωγική μονάδα αγροτικών προϊόντων / τροφίμων, η οποία 
ανήκει στην πιστοποιημένη επιχείρηση και εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης παραγωγής κοινό με όλη την εκμετάλλευση της 
επιχείρησης. 

Μπορεί να αφορά μονάδα πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής 
ή βοηθητική μονάδα. 

Μονάδα 
Πρωτογενούς 
Παραγωγής 

Κάθε αγροτεμάχιο που διαθέτει μία ή περισσότερες καλλιέργειες 
(περιλαμβάνονται και οι βοσκότοποι) ή βρίσκεται σε καθεστώς 
αγρανάπαυσης και αντιπροσωπεύεται από ένα χαρτογραφικό κωδικό. 
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Ο Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Μονάδα 
Δευτερογενούς  
Παραγωγής 

Κάθε μονάδα μέσα στην οποία μεταποιείται, συσκευάζεται, 
επισημαίνεται ή αποθηκεύεται ένα τρόφιμο. 

Βοηθητική Μονάδα 
Παραγωγής 

Όλοι οι χώροι στους οποίους γίνεται αποθήκευση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων καθώς και χώροι 
αποθήκευσης μηχανολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων. 

Μηχανισμός 
χωρικού 
διαχωρισμού 

Η διαδικασία ορθής αποθήκευσης πιστοποιημένων από μη 
πιστοποιημένα προϊόντα και η σχετική σήμανση αυτών. 

Μηχανισμός 
χρονικού 
διαχωρισμού 

Η διαδικασία ορθής μεταποίησης πιστοποιημένων προϊόντων από μη 
πιστοποιημένα με σκοπό την αποφυγή ανάμειξής τους. 

Συμμόρφωση Ικανοποίηση μιας απαίτησης. 

Σύστημα Σύνολο αλληλένδετων ή αλληλοεπιδρώντων στοιχείων. 

Σύστημα Διαχείρισης 
Σύστημα για την καθιέρωση πολιτικής και στόχων και για την επίτευξη 
αυτών των στόχων. 

Σχήμα Πιστοποίησης 
Σύστηµα πιστοποίησης που αφορά καθορισµένα προϊόντα, στα οποία 
ισχύουν οι ίδιες προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, ειδικοί κανόνες και 
διαδικασίες. 

Φορέας 
Πιστοποίησης 

Φορέας αξιολόγησης της Συµµόρφωσης 3ου µέρους που λειτουργεί το 
Σχήµα Πιστοποίησης. 

Χαρακτηριστικό  
Διακριτή ιδιότητα εγγενής ή αποδιδόμενη, ποιοτική ή ποσοτική, 
φυσική ή λειτουργική κλπ. 
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Ο Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Διορθωτικές 
Ενέργειες 

Ενέργειες για την εξάλειψη της αιτίας της μη συμμόρφωσης και για 
την αποτροπή επανεμφάνισης. 

Παραδοσιακές 
μέθοδοι 

Πρακτικές αγροτικής παραγωγής πλήρως συνυφασμένες με την 
τοπογραφία και την παράδοση ενός τόπου, καθώς και την κουλτούρα 
μιας γεωγραφικής περιοχής.  

Παράπονο 

Έκφραση μη ικανοποίησης που απευθύνεται στην Επιχείρηση και 
αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία του ή την ίδια τη διεργασία 
διαχείρισης παραπόνων, για την οποία αναμένεται ανταπόκριση ή 
επίλυση, ρητά ή μη. 

Πρόσθετο τροφίμων 

Κάθε ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται αυτή καθ’ εαυτή ως 
τρόφιμο και δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό 
συστατικό τροφίμων, είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, και της οποίας η 
σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο για ένα τεχνολογικό σκοπό κατά την 
παρασκευή, τη μεταποίηση, την προετοιμασία, την επεξεργασία, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση αυτού του τροφίμου 
έχει ως αποτέλεσμα, ή αναμένεται εύλογα να έχει ως αποτέλεσμα, ότι 
η ουσία ή παράγωγα αυτής καθίστανται άμεσα ή έμμεσα συστατικό 
αυτών των τροφίμων. 

Ομάδα Παραγωγής 

Νομική οντότητα (καταστατικά θεσμοθετημένη ή μη) που αποτελείται 
από ένα σύνολο ατομικών επιχειρήσεων φυτικής ή και ζωικής 
παραγωγής που διατηρούν κοινό σύστημα παραγωγής και διαχείρισης 
για το σύνολο των προϊόντων τους, τα οποία πιστοποιούνται και 
διακινούνται υπό τη νομική οντότητα και όχι επιμέρους από κάθε 
μέλος της. Η Ομάδα Παραγωγής δύναται να διαθέτει και δευτερογενή 
δραστηριότητα. Ως Ομάδα Παραγωγής δεν νοείται η σύμπραξη 
επιχειρήσεων δευτερογενούς παραγωγικής δραστηριότητας (πχ. 
μονάδες παρασκευής τροφίμων). 

Μη Θεσμοθετημένη 
Ομάδα Παραγωγής 

Σύνολο παραγωγών που συμβάλλονται με μια και μόνο επιχείρηση 
(πχ. μεταποιητή, συσκευαστή, έμπορο) για την παραγωγή προϊόντος 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του. 
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Ο Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Τεκμηριωμένες 
Πληροφορίες ή/και 
δεδομένα  

Πληροφορίες που απαιτείται να ελέγχονται και να διατηρούνται 
ενήμερες από την Επιχείρηση και το μέσο στο οποίο περιέχονται. 

Οι τεκμηριωμένες πληροφορίες ή/και δεδομένα μπορεί να είναι 
οποιασδήποτε μορφής, να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο και να 
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή. 

Υπεργολάβος 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες τόσο σε 
επίπεδο πρωτογενούς (υπηρεσίες εφαρμογών, διάθεσης εξοπλισμού 
εφαρμογών) όσο και σε επίπεδο δευτερογενούς παραγωγής (χειρισμό 
παραγωγής προϊόντων, π.χ. αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορά). 
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Μέρος 1ο | Πρωτόκολλο Ελέγχου 

1 |Σκοπός και πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Επιθεώρησης 

Το «Πρωτόκολλο Ελέγχου» αποτελεί το Πρώτο Μέρος του Ιδιωτικού Σχήματος «Αγροτική 
Παράδοση και Βιοποικιλότητα» που έχει ως σκοπό του να καθορίσει τον ακριβή μηχανισμό 
ελέγχου και το πλαίσιο λειτουργίας του Σχήματος, προκειμένου αυτό να υποστηρίζει εξ 
ολοκλήρου τον κύριο σκοπό του.  

Συγκεκριμένα, το «Πρωτόκολλο Ελέγχου» περιγράφει τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για 
την διαδικασία επιθεώρησης και αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, καθώς και την Πιστοποίηση 
των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Οι επιχειρήσεις αυτές υιοθετούν, 
εφαρμόζουν και ικανοποιούν τις Αρχές και τα Κριτήρια Συμμόρφωσης «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», όπως αυτά αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του παρόντος, ως «Απαιτήσεις 
Συμμόρφωσης» του Σχήματος Πιστοποίησης.  

Αντικείμενο της επιθεώρησης για την αξιολόγηση της Συμμόρφωσης μιας επιχείρησης ως προς 
τις Απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» αποτελεί 
ο τεκμηριωμένος έλεγχος της συστηματικής εφαρμογής και παρακολούθησης ενός συνόλου 
αντιπροσωπευτικών παραμέτρων, που επηρεάζουν δείκτες μέτρησης της ενίσχυσης και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του τοπικού οικοσυστήματος, όπως (α) οι πρακτικές 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, (β) η υποστήριξη, διατήρηση ή και περαιτέρω 
επέκταση χαρακτηριστικών παραδοσιακών κατασκευών, δομών και υποδομών του τόπου 
παραγωγής και (γ) η διαχείριση και προστασία των τοπικών φυσικών πόρων. 

Θεμελιώδη στοιχεία του ελέγχου αποτελούν: 

– Η έμπρακτη και τεκμηριωμένη ικανότητα του Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης για την 
αξιολόγηση των κριτηρίων συμμόρφωσης. 

– Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης για την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων. 

– Η σαφήνεια των κριτηρίων αξιολόγησης για τη αντικειμενικότητα της κρίσης του Φορέα 
Ελέγχου και Πιστοποίησης. 
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– Η οργανωτική δομή κάθε επιχείρησης και η δέσμευση της διοίκησης της. 

– Οι διαθέσιμες τεκμηριωμένες πληροφορίες ή/και δεδομένα που αφορούν στην 
εφαρμογή των απαιτήσεων συμμόρφωσης από κάθε επιχείρηση. 

– Ο μηχανισμός συνεχούς βελτίωσης και διαχείρισης μη συμμορφώσεων και 
αποκλίσεων, καθώς και προβλημάτων συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης των 
αιτιών εμφάνισής τους. 

– Η διαχείριση των αρχείων της επιχείρησης, της παραγωγής, της ιχνηλασιμότητας και 
ελέγχου των προϊόντων, των πόρων παραγωγής κλπ. 

Από το αντικείμενο επιθεώρησης μιας παρασκευαστικής επιχείρησης ως προς τις Απαιτήσεις 
του Σχήματος Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» εξαιρείται η αξιολόγηση 
επιμέρους απαιτήσεων (νομοθετικών και μη) που αφορούν στην ποιότητα και ασφάλεια 
παραγωγής τροφίμων, καθώς και απαιτήσεων που τυχόν σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και 
παράδοση κατά τη δραστηριότητά τους. 
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2 | Πεδίο Εφαρμογής Σχήματος  

Το Πεδίο Εφαρμογής του Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα» αφορά σε επιχειρήσεις που αποτελούν: 

(α)  Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της 
περιοχής στην οποία αντιστοιχίζονται οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής ως προς τα 
τοπογραφικά, μορφολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της, περιλαμβανομένων των 
ιδιαίτερων στοιχείων του τοπίου. 

(β)  Επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας ή και μεταποίησης, 
καθώς και παρασκευής τροφίμων, των οποίων οι πρώτες ύλες έχουν παραχθεί από 
επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής του σημείου (α) ανωτέρω, και οι οποίες μονάδες 
δραστηριοποιούνται είτε εντός, είτε και εκτός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής στην 
οποία αντιστοιχίζονται οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής των εν λόγω πρώτων υλών, 
ως προς τα τοπογραφικά, μορφολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της. 

 

2.1 Αντικείμενο πιστοποίησης του πεδίου εφαρμογής 

Αντικείμενα πιστοποίησης του πεδίου εφαρμογής τους Σχήματος, αποτελούν: 

(i) Κάθε προϊόν πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής που είτε διακινείται ως τελικό προϊόν, 
είτε εμπορεύεται ως κύρια πρώτη ύλη παρασκευής τροφίμων. 

(ii) Κάθε προϊόν πρώτης μεταποίησης (πχ. ελαιόλαδο, άλευρο σίτου) προϊόντος αγροτικής 
παραγωγής (πχ. ελαιόκαρπος, σιτάρι κλπ.), το οποίο προέρχεται αποκλειστικά και στο 
σύνολό του (100%) από την βρώσιμη πρώτη ύλη (πχ. ελαιόκαρπος, σιτάρι κλπ.), και τα 
χαρακτηριστικά και ιδιότητές του αποτελούν συνέπεια της μεθόδου μεταποίησης της 
πρώτης ύλης παραγωγής του. 

(iii) Κάθε προϊόν παρασκευής (πχ. τυρί, γιαούρτι κλπ.) που προέρχεται από πρώτη ύλη 
αγροτικού προϊόντος (πχ. γάλα πρόβειο) των σημείων i και ii ανωτέρω και του οποίου η 
τεχνολογία παρασκευής  απαιτεί μόνο τη χρήση «πρόσθετων υλών» (πχ. ένζυμα) για τη 
μεταποίηση της πιστοποιημένης πρώτης ύλης. 
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(iv) Κάθε προϊόν παρασκευής που περιέχει τουλάχιστον 70% πιστοποιημένες πρώτες ύλες 
των σημείων i έως iii ανωτέρω. 

(v) Κάθε προϊόν παρασκευής που περιέχει λιγότερο από 70% πιστοποιημένες πρώτες ύλες 
των σημείων i έως iii ανωτέρω. 

Στις περιπτώσεις (i) έως και (iv) ανωτέρω, η πιστοποίηση χαρακτηρίζει το τελικό παραχθέν 
προϊόν, το οποίο μπορεί να διακινείται στην αγορά φέροντας την εμπορική ονομασία και τη 
σήμανση ποιότητας «Terra Vita». Αντίθετα, στην περίπτωση (v) ανωτέρω, η πιστοποίηση 
δύναται να αφορά και χαρακτηρίζει συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κύριες πρώτες ύλες τις 
οποίες περιέχει το τελικό παραγόμενο προϊόν και όχι το τελικό προϊόν αυτό καθ’ αυτό εν 
συνόλω, ως πιστοποιημένο με το εν λόγω Σχήμα. 

 

   

Λογότυπο Terra Vita Σήμανση πιστοποιημένου 
προϊόντος Terra Vita 

Σήμανση πιστοποιημένης 
πρώτης ύλης Terra Vita 
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3 | Προϋποθέσεις Πιστοποίησης  

3.1 Προϋποθέσεις πιστοποίησης επιχειρήσεων 

3.1.1 Επιλογή Αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης  

Για να αξιολογηθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα» σε μια Επιχείρηση, μία επιτόπια επιθεώρηση θα πρέπει να διεξαχθεί από 
εγκεκριμένο, από το Μεσογειακό Iνστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), Φορέα 
Πιστοποίησης, στο σύνολο των ενταγμένων μονάδων της και σε κατάλληλους χρόνους, όπως 
αυτοί ορίζονται κατά τον προγραμματισμό των διαφορετικών ειδών επιθεωρήσεων του 
Σχήματος. 

3.1.2 Χρόνος Ένταξης στο Σχήμα 

Η πιστοποίηση με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» αφορά μόνο σε 
προϊόντα των οποίων όλη η παραγωγική διαδικασία έχει αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου, ως 
προς την ικανοποίηση των «Απαιτήσεων Συμμόρφωσης» αυτού (Γενικές, καθώς και επιμέρους 
Ειδικές Απαιτήσεις). 

Ως εκ τούτου, κάθε παραγωγική διαδικασία πρέπει να έχει ενταχθεί στο Σχήμα «Αγροτική 
Παράδοση και Βιοποικιλότητα», έγκαιρα πριν την έναρξη της επίσημης περιόδου παραγωγής 
των προϊόντων της (πχ. καλλιεργητική περίοδος, περίοδος εκτροφής κλπ.). 

Προϊόντα των οποίων μέρος της παραγωγικής διαδικασίας τους έχει ξεκινήσει πριν το χρόνο 
ένταξης της επιχείρησης ή μονάδας της επιχείρησης στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», δεν μπορούν να φέρουν οποιονδήποτε χαρακτηρισμό περί της πιστοποίησης 
του Σχήματος.  

3.1.3 Παράλληλη Παραγωγή 

Η παράλληλη παραγωγή καλλιεργούμενων ή εκτρεφόμενων ειδών δεν αποτελεί αποδεκτή 
συνθήκη σε μια επιχείρηση για την πιστοποίηση των προϊόντων της, σύμφωνα με το Σχήμα 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα». Κάθε επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής 
υποχρεούται να εντάσσει το σύνολο των παραγωγικών μονάδων της στο Σχήμα «Αγροτική 
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Παράδοση και Βιοποικιλότητα». Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μη παραγωγικές 
μονάδες (πχ. ακαλλιέργητες εκτάσεις ή μη παραγωγικά ζώα) ή και για μονάδες στις οποίες 
καλλιεργούνται μη επιλέξιμες καλλιέργειες ή εκτρέφονται μη επιλέξιμα ζωικά είδη.  

Η παράλληλη παραγωγή εξαιρείται επιπλέον ως προϋπόθεση πιστοποίησης, σε μονάδες 
δευτερογενούς παραγωγής τροφίμων (δηλ. διαλογής, συσκευασίας, παρασκευής και 
μεταποίησης προϊόντων). Οι εν λόγω μονάδες οφείλουν ωστόσο, να τηρούν τεκμηριωμένο 
μηχανισμό χωρικού και χρονικού διαχωρισμού μεταξύ του χρόνου επεξεργασίας 
πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων προϊόντων με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα».  

3.1.4 Επέκταση Μονάδων Παραγωγής 

Σε περίπτωση νέων παραγωγικών μονάδων οι οποίες περιέρχονται στην κατοχή της 
επιχείρησης σε χρόνο μεταγενέστερο της ένταξής της στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», τότε η επιχείρηση θα πρέπει:  

(α) να εντάξει τις νέες μονάδες άμεσα στο Σχήμα Πιστοποίησης, εφόσον παράγουν ή 
διαχειρίζονται ομοειδή προϊόντα, ως προς τα λοιπά πιστοποιημένα προϊόντα της 
επιχείρησης. 

(β) να διαχειριστεί τις νέες μονάδες αυτές που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή 
ομοειδών προϊόντων ως προς τη λοιπή πιστοποιημένη εκμετάλλευση, άμεσα από το χρόνο 
κτήσης τους και ένταξής τους στο Σχήμα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις αρχές του, οι 
οποίες διέπουν το σύνολο της επιχείρησης και να συμπληρώνει και διαθέτει κατά τον 
έλεγχο, το έντυπο «Αυτοδήλωσης Εξαιρούμενων Μονάδων» του Παραρτήματος 5, για την 
τήρηση των αρχών του Σχήματος. Για αυτές τις νέες μονάδες, να τεκμηριώσει τα δεδομένα 
που δύναται να επιτρέψουν την εξαίρεσή τους, χωρίς να επηρεάζονται τα πιστοποιημένα 
προϊόντα της εκμετάλλευσης ή να προσδιορίσει το χρόνο ένταξής τους στην πιστοποίηση, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο (2) παραγωγικά έτη από το χρόνο κτήσης τους.  

(γ) να τηρήσει χωρικό και χρονικό διαχωρισμό κατά τη διαχείριση των τελικών μη 
πιστοποιημένων προϊόντων που παράγονται από κάθε νέα μονάδα (εφόσον μέρος της 
παραγωγής των παραγόμενων από αυτά προϊόντα έχει ξεκινήσει πριν την ένταξή τους), 
από κάθε ομοειδές προϊόν της λοιπής εκμετάλλευσης το οποίο πρόκειται να πιστοποιηθεί. 

3.1.5 Ατομική και Ομαδική Πιστοποίηση 
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Το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» επιτρέπει την πιστοποίηση προϊόντος που 
παράγεται από ατομική επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή και σύνολο ατομικών 
επιχειρήσεων οι οποίες συνιστούν μια Ομάδα Παραγωγών φυτικής ή και ζωικής παραγωγής 
(καταστατικά θεσμοθετημένη ή μη). 

Για την πιστοποίηση προϊόντος από Ομάδα Παραγωγών υπό το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», το σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου 3, αφορούν 
απαρέγκλιτα και σε κάθε ατομική επιχείρηση η οποία αποτελεί μέλος και μέρος της Ομάδας 
Παραγωγών, στην οποία χορηγείται και το σχετικό πιστοποιητικό προϊόντων ως προς τις 
Απαιτήσεις του παρόντος Σχήματος. 

Οι εξειδικευμένες προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μιας Ομάδας 
Παραγωγών για την πιστοποίηση των προϊόντων της, αναλύονται περαιτέρω στη διαδικασία 
αξιολόγησης και πιστοποίησης Ομάδων Παραγωγών. 

3.1.6 Υπεργολαβικές συνεργασίες 

Οι υπεργολαβικές συνεργασίες της υπό ένταξη επιχείρησης στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση 
και Βιοποικιλότητα», οι οποίες διενεργούν μέρος των εργασιών της επιχείρησης στην αλυσίδα 
παραγωγής ή και επεξεργασίας προϊόντων με σήμανση «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα» και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Σχήματος 
(υπεργολαβικά συσκευαστήρια ή παρασκευαστήρια τροφίμων), οφείλουν να συμμορφώνονται 
με αντίστοιχες Αρχές του Σχήματος, καθώς και τις προϋποθέσεις της παραγράφου που τις 
αφορούν.  

Η τήρηση της υποχρέωσής τους αυτής ελέγχεται με επιτόπια επιθεώρηση από τον Φορέα 
Πιστοποίησης η οποία διεξάγεται παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης – της οποίας τα προς 
πιστοποίηση προϊόντα διαχειρίζονται από τον υπεργολάβο – ο οποίος συνυπογράφει τα 
ευρήματα της επιθεώρησης. Η προϋπόθεση συμμόρφωσης μιας υπεργολαβικής επιχείρησης με 
τις απαιτήσεις του Σχήματος, καθώς και η αποδοχή και διευκόλυνση της επιθεώρησής της στο 
πλαίσιο του παρόντος Σχήματος από τον Φορέα Πιστοποίησης της συνεργαζόμενης και προς 
πιστοποίηση με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» Επιχείρησης, προβλέπεται 
σε συμφωνητικό συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ επιχείρησης και υπεργολάβου της.  
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4 | Είδη Επιθεώρησης 

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τον αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 
του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στο πεδίο πιστοποίησης του Σχήματος και μπορούν να διαχωριστούν και 
διακριθούν ανάλογα με το σκοπό τους, όπως κατωτέρω. 

4.1 Επιθεώρηση Προαξιολόγησης 

Η Επιθεώρηση Προαξιολόγησης αποτελεί προαιρετική πρόσθετη διαδικασία επιτόπιας 
επιθεώρησης που δεν συνδέεται και δεν επηρεάζει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη διαδικασία 
πιστοποίησης μιας επιχείρησης ως προς το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα».  
Πραγματοποιείται έγκαιρα πριν την επιθεώρηση πιστοποίησης και μόνο κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Επιχείρησης και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας και 
ανταπόκρισης της Επιχείρησης ως προς τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του Σχήματος 
Πιστοποίησης.  

4.2 Επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης 

Η Επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης είναι η πρώτη προγραμματισμένη επιτόπια επιθεώρηση 
που διεξάγεται για την ένταξη της Επιχείρησης στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα». Διενεργείται στο σύνολο των εντασσόμενων μονάδων της επιχείρησης στο 
Σχήμα. 

4.2.1 Χρόνος διενέργειας Επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης 

Η Επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μια φορά κατά το πρώτο 
έτος ένταξης της επιχείρησης στο Σχήμα και σε χρόνο εντός της επίσημης παραγωγικής 
περιόδου για τα προς πιστοποίηση προϊόντα, ο οποίος επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση 
όλων των κριτηρίων του Σχήματος. Το χρονικό διάστημα της επιθεώρησης προσδιορίζεται από 
το Φορέα Πιστοποίησης, βάσει των παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης, ενώ ο ακριβής 
χρόνος (ημερομηνία) της επιθεώρησης συμφωνείται αμοιβαία από τον Φορέα Πιστοποίησης 
και την Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
μηνός από την πρώτη ενημέρωση της επιχείρησης από το Φορέα Πιστοποίησης. 
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Σε περίπτωση που καταστεί υπαιτίως αδύνατη, από μέρους της επιχείρησης, η 
πραγματοποίηση της επιθεώρησης εντός του προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε ο 
Φορέας Πιστοποίησης δύναται να αρνηθεί εγγράφως την πιστοποίηση της επιχείρησης και των 
παραγόμενων προϊόντος της, εφόσον συντρέχουν λόγοι που τεκμηριωμένα δεν επιτρέπουν τη 
μεταγενέστερη αντικειμενική αξιολόγηση της ικανοποίησης από την επιχείρηση των 
Απαιτήσεων Συμμόρφωσης του Σχήματος. Η αιτιολογημένη απόφαση του Φορέα 
Πιστοποίησης, κοινοποιείται από το Φορέα Πιστοποίησης στον ιδιοκτήτη του Σχήματος 
(MedINA) με την οποία ο τελευταίος δεσμεύεται για την μη παραχώρηση δικαιώματος 
πιστοποίησης της εν λόγω επιχείρησης από άλλο Φορέα Πιστοποίησης για την εν λόγω 
παραγωγική περίοδο. 

4.2.2 Αντικείμενο Επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης 

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, η Επιχείρηση επιθεωρείται ως προς το σύνολο των 
αλληλένδετων τηρούμενων τεκμηριωμένων πληροφοριών και δεδομένων που διαθέτει, 
σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές ανά περίπτωση «Απαιτήσεις 
Επιθεώρησης Πιστοποίησης» (Μέρος 2ο του Σχήματος Πιστοποίησης). 

Ιδιαιτέρως κατά την Επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης, ο Φορέας Πιστοποίησης επαληθεύει 
τις πληροφορίες, τις δεσμεύσεις και τα δικαιολογητικά κάθε είδους που κατέθεσε ή 
επικαλέστηκε η επιχείρηση κατά το χρόνο Αίτησής της για Πιστοποίηση και κυρίως αυτών που 
αφορούν στις εντασσόμενες επιμέρους μονάδες παραγωγής. 

Ο Φορέας Πιστοποίησης, επιθεωρεί οποιονδήποτε χώρο της επιχείρησης, ο οποίος 
χρησιμοποιείται, επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει τις δραστηριότητες των προς πιστοποίηση 
παραγόμενων προϊόντων της. 

Ο επιθεωρητής ελέγχει οποιοδήποτε έγγραφο ή έντυπο ή λογιστικό ή άλλο βιβλίο τα οποία 
διατηρεί η επιχείρηση για τους σκοπούς της συμμόρφωσής της ως προς τις απαιτήσεις του 
Σχήματος, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική ή άλλη πρόσφορη μορφή που επιτρέπει την 
τεκμηριωμένη αντικειμενική αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από το Φορέα Πιστοποίησης, για την αξιολόγηση καταγραφής 
και διευθέτησης τυχόν παραπόνων που διατυπώθηκαν προς την επιχείρηση σε σχέση με τις 
διαδικασίες παραγωγής των προς πιστοποίηση προϊόντων της, από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 
με έννομο συμφέρον. 
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Η επιτυχώς ολοκληρωμένη Επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης στο σύνολο των μονάδων της 
επιχείρησης, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη λήψη απόφασης πιστοποίησης των 
προϊόντων της.  

4.3 Επιθεώρηση Ετήσιας Πιστοποίησης 

Η Επιθεώρηση Ετήσιας Πιστοποίησης διεξάγεται για την επιτήρηση της πιστοποιημένης 
επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του 
Σχήματος Πιστοποίησης κατά το χρόνο μεταξύ Επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης και 
Επιθεώρησης Ετήσιας Πιστοποίησης.  

Διενεργείται στο σύνολο των ενταγμένων μονάδων της επιχείρησης στο Σχήμα, στην περίπτωση 
ατομικών εκμεταλλεύσεων. Για τις επιχειρήσεις που αφορούν σε ομάδα ατομικών 
εκμεταλλεύσεων, η επιθεώρηση διενεργείται με τον τρόπο που προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 6 του Σχήματος.  

4.3.1 Χρόνος διενέργειας Επιθεώρησης Ετήσιας Πιστοποίησης 

Η Επιθεώρηση Ετήσιας Πιστοποίησης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως και σε 
χρόνο εντός της επίσημης παραγωγικής περιόδου για τα προς πιστοποίηση προϊόντα, ο οποίος 
επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του Σχήματος. Το χρονικό 
διάστημα της επιθεώρησης προσδιορίζεται από το Φορέα Πιστοποίησης, βάσει των 
παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης, ενώ ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία) της 
επιθεώρησης συμφωνείται εκ νέου αμοιβαία από τον Φορέα Πιστοποίησης και την Επιχείρηση. 
Σε κάθε περίπτωση, η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μηνός από την πρώτη 
ενημέρωση της επιχείρησης από το Φορέα Πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση που καταστεί υπαιτίως αδύνατη, από μέρους της επιχείρησης, η 
πραγματοποίηση της επιθεώρησης εντός του προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε ο 
Φορέας Πιστοποίησης δύναται να αρνηθεί εγγράφως την πιστοποίηση της επιχείρησης και των 
παραγόμενων προϊόντος της, εφόσον συντρέχουν λόγοι που τεκμηριωμένα δεν επιτρέπουν τη 
μεταγενέστερη αντικειμενική αξιολόγηση της ικανοποίησης από την επιχείρηση των 
Απαιτήσεων Συμμόρφωσης του Σχήματος. Η αιτιολογημένη απόφαση του Φορέα 
Πιστοποίησης, κοινοποιείται από το Φορέα Πιστοποίησης στον ιδιοκτήτη του Σχήματος 
(MedINA) με την οποία ο τελευταίος δεσμεύεται για την μη παραχώρηση δικαιώματος 
πιστοποίησης της εν λόγω επιχείρησης από άλλο Φορέα Πιστοποίησης για την εν λόγω 
παραγωγική περίοδο. 

4.3.2 Αντικείμενο Επιθεώρησης Ετήσιας Πιστοποίησης 
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Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, η Επιχείρηση επιθεωρείται ως προς το σύνολο των 
αλληλένδετων τηρούμενων τεκμηριωμένων πληροφοριών και δεδομένων που διαθέτει, 
σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές, ανά περίπτωση, «Απαιτήσεις 
Επιθεώρησης Πιστοποίησης» που αποτελούν το 2ο μέρος του Σχήματος Πιστοποίησης. 

Σε κάθε Επιθεώρηση Ετήσιας Πιστοποίησης, ο Φορέας Πιστοποίησης καταρχήν επαληθεύει τη 
διατήρηση των δεδομένων βάσει των οποίων είχε πιστοποιηθεί αρχικώς η επιχείρηση. 
Συγκεκριμένα, ο επιθεωρητής αξιολογεί τυχόν αλλαγές που δύνανται να επηρεάσουν την 
πιστοποίηση των προϊόντων της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διατήρηση των 
χαρακτηριστικών των παραγωγικών μονάδων της κ.ο.κ. 

Πέραν των στοιχείων τα οποία αξιολογούνται ως αντικείμενο της Επιθεώρηση Αρχικής 
Πιστοποίησης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2, κατά την Επιθεώρηση Ετήσιας 
Επιτήρησης, ο Φορέας Πιστοποίησης αξιολογεί επιπροσθέτως τα κατωτέρω. 

– Τη σωστή χρήση των εγγράφων της πιστοποίησης με οποιαδήποτε μορφή (βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά, ετικέτες, διαφημιστικό υλικό κλπ.), 

– τα έγγραφα πώλησης και κάθε είδος εμπορικής ή παραγωγικής χρήσης ή διακίνησης 
των πιστοποιημένων προϊόντων 

– την εκπλήρωση από την επιχείρηση τυχόν προϋποθέσεων που είχαν τεθεί από τον 
Φορέα Πιστοποίησης σε προηγούμενη επιθεώρηση, καθώς και 

– την αξιολόγηση καταγραφής και διευθέτησης τυχόν παραπόνων που διατυπώθηκαν 
προς την επιχείρηση σε σχέση με τα πιστοποιημένα προϊόντα της, από κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον. 

Η επιτυχώς ολοκληρωμένη Επιθεώρηση Ετήσιας Πιστοποίησης στο σύνολο των μονάδων της 
επιχείρησης, αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη λήψη απόφασης πιστοποίησης των 
προϊόντων της.  

4.4 Συμπληρωματική Επιθεώρηση 

Συμπληρωματική επιθεώρηση είναι η επιθεώρηση που διενεργείται: 

– Ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης Αρχικής ή Ετήσιας πιστοποίησης, για να επιβεβαιώσει 
το κλείσιμο των Μη Συμμορφώσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων 
επιτόπιων επιθεωρήσεων. Απαιτείται όταν οι καταγεγραμμένες Μη Συμμορφώσεις δεν 
μπορούν να αρθούν υποβάλλοντας σχετική τεκμηρίωση στον επιθεωρητή. 
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– Ως επιθεώρηση που διεξάγεται με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
πιστοποίησης ή την ένταξη νέων μονάδων από την ίδια Επιχείρηση (πχ. νέο 
αγροτεμάχιο κλπ.). Μπορεί να υλοποιηθεί επιπρόσθετα και κατά το χρόνο ισχύος της 
πιστοποίησης μιας επιχείρησης και μόνο για το νέο πεδίο ή τα νέα σημεία ένταξης της 
επιχείρησης ή στο πλαίσιο επόμενης προγραμματισμένης επιθεώρησης. Σε κάθε 
περίπτωση το προϊόν που τυχόν παραχθεί από την εν λόγω μονάδα μπορεί να 
πιστοποιηθεί εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Σχήματος.  

Κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής επιθεώρησης ο επιθεωρητής επικεντρώνεται ανάλογα 
με την αφορμή της επιθεώρησης, είτε στις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στις Μη 
Συμμορφώσεις που προέκυψαν, είτε στα στοιχεία των νέων μονάδων και τον τρόπο που αυτά 
δύνανται να επηρεάσουν την υπάρχουσα πιστοποίηση. 

Η συμπληρωματική επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία της επιθεώρησης πιστοποίησης κατά την οποία διαπιστώθηκαν 
Μη Συμμορφώσεις ή την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Επέκτασης των μονάδων της 
επιχείρησης. Εάν δεν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επιθεώρηση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από τον ίδιο επιθεωρητή, ή σε κάθε περίπτωση τον Φορέα Πιστοποίησης 
που πραγματοποίησε και την προηγούμενη επιθεώρηση στην εν λόγω επιχείρηση. 

Στην περίπτωση που η συμπληρωματική επιθεώρηση δεν πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα από 
την ημερομηνία της επιθεώρησης, με υπευθυνότητα της  Επιχείρησης, η επιθεώρηση θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί εκ νέου ως Επιθεώρηση Πιστοποίησης με τις προϋποθέσεις που 
απορρέουν από αυτή. 

Επιπλέον, αν οι Διορθωτικές Ενέργειες δεν έχουν ικανοποιητική εφαρμογή, τότε η επιθεώρηση 
διεξάγεται ως επιτόπια επιθεώρηση Πιστοποίησης, ελέγχοντας εκ νέου όλες τις απαιτήσεις του 
Ιδιωτικού Σχήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  

4.5 Έκτακτη Επιθεώρηση (Short notice) 

Επιτόπια επιθεώρηση με σκοπό τη διερεύνηση παραπόνων ή/και προσφυγών ή ως 
ανταπόκριση σε αλλαγές ή ως ακόλουθη ενέργεια σε Επιχειρήσεις με πιστοποίηση σε 
κατάσταση Παύσης. Η επιχείρηση ενημερώνεται μόνο 24ώρες πριν τη διενέργειά της.  

4.6 Επιθεωρήσεις Ακεραιότητας (Integrity Audits) 

Επιθεώρηση που διεξάγεται στην επιχείρηση, μετά από παράπονο ή/και καταγγελία 
καταναλωτή που αφορά στο προϊόν. Το MedINA αξιολογεί το παράπονο ή/και καταγγελία και 
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αναθέτει την επιθεώρηση σε αξιολογητή με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και 
ανεξαρτησία συμφερόντων από τα μέλη του MedINA και τους αναγνωρισμένους Φορείς 
Πιστοποίησης.  

Επιθεώρηση Ακεραιότητας διεξάγεται επίσης και ως επιπλέον προληπτική ενέργεια 
διασφάλιση της ποιότητας του Σχήματος Πιστοποίησης, ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί ή όχι, 
παράπονο για συγκεκριμένη πιστοποιημένη επιχείρηση ή και αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης από το MedINA. Τουλάχιστον μια επιθεώρηση ακεραιότητας διενεργείται σε μια 
επιχείρηση κάθε αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης ανά διετία. Η επιλογή της επιχείρησης 
του Φορέα Πιστοποίησης στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί Επιθεώρηση Ακεραιότητας, 
γίνεται τεκμηριωμένα με χρήση κριτηρίων όπως οικονομικά (π.χ. αριθμός εκδοθέντων 
πιστοποιητικών ανά έτος, αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων επιχείρησης) και ποιοτικά (πχ. 
είδος επιχείρησης, ατομική ή ομάδα παραγωγών, αριθμός καταγεγραμμένων Μη 
Συμμορφώσεων σε προηγούμενους ελέγχους). 

Η διαχείριση ευρημάτων που τυχόν διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση ακεραιότητας και 
αφορούν είτε στην πιστοποιημένη επιχείρηση, είτε στον αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 
που έχει χορηγήσει την πιστοποίηση, αναλύεται στην παράγραφο «Διαδικασία Κυρώσεων» του 
Σχήματος Πιστοποίησης. 
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5 | Διαδικασία και δεδομένα πιστοποίησης 

Η διαδικασία πιστοποίησης αφορά σε όλα τα στάδια, από την επιλογή του Φορέα 
Πιστοποίησης και την υποβολή της Αίτησης της Επιχείρησης σε αυτόν για επιθεώρηση 
πιστοποίησης και ένταξή της στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», μέχρι και 
την απονομή του Πιστοποιητικού Προϊόντος ως προς τις απαιτήσεις του Ιδιωτικού Σχήματος. Τα 
κύρια στοιχεία της διαδικασίας πιστοποίησης είναι τα εξής:  

– Προετοιμασία για την επιθεώρηση, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτό να 
διενεργηθεί η επιθεώρηση πιστοποίησης. 

– Διεξαγωγή της επιθεώρησης. 

– Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιθεώρησης. 

– Απόφαση Πιστοποίησης. 

– Διατήρηση Πιστοποίησης. 

 

5.1 Ανασκόπηση Αίτησης Πιστοποίησης 

Η Επιχείρηση επιλέγει μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας του «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα» έναν αναγνωρισμένο από το MedINA Φορέα Πιστοποίησης για το Ιδιωτικό 
Σχήμα και επικοινωνεί με αυτόν. Συμπληρώνει και υποβάλλει την «Αίτηση Πιστοποίησης» 
(Παράρτημα 1) στο Φορέα Πιστοποίησης της επιλογής της.  

Κάθε επιχείρηση υποβάλλει Αίτηση στην περίπτωση της Επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης ή 
σε κάθε μεταβολή της ήδη πιστοποιημένης δραστηριότητάς της, δηλαδή σε περίπτωση ένταξης 
νέων μονάδων παραγωγής, οπότε και ζητείται Συμπληρωματική Επιθεώρηση. 

Στην περίπτωση μεταβολής δραστηριότητας της επιχείρησης (ένταξη νέων μονάδων) κατά το 
διάστημα ισχύος ενός πιστοποιητικού προϊόντος με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», η επιχείρηση υποβάλλει το συμπληρωματικό αίτημα, υποχρεωτικά στον ίδιο 
Φορέα Πιστοποίησης που έχει χορηγήσει το ισχύον πιστοποιητικό.  
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Μια Επιχείρηση συνάπτει συνεργασία για την επιθεώρηση και πιστοποίησή της με το Σχήμα 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», υποχρεωτικά με τον ίδιο Φορέα Πιστοποίησης, για 
το σύνολο των μονάδων / εγκαταστάσεών της μέσω των οποίων παράγει ή διαχειρίζεται 
προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα».     

Η επιχείρηση οφείλει αφενός κάθε φορά που υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης στο Φορέα 
Πιστοποίησης, αφετέρου μια φορά ετησίως πριν την έναρξη της παραγωγικής της περιόδου 
(ανάλογα με το παραγόμενο κάθε φορά προϊόν), να υποβάλλει ταυτόχρονα και «Πρόγραμμα 
Παραγωγής» (Παράρτημα 2). 

Με το Πρόγραμμα Παραγωγής, η επιχείρηση επικαιροποιεί τη δραστηριότητά της (π.χ. 
καλλιεργούμενα ή και εκτρεφόμενα είδη, καθώς και προϊόντα που διαχειρίζεται και παράγει σε 
κάθε δευτερογενή δραστηριότητα) βάσει της οποίας πρέπει να διενεργηθεί όλη η διαδικασία 
ελέγχου και πιστοποίησης αυτών, από το Φορέα Πιστοποίησης. 

Στην περίπτωση ένταξης επιχείρησης που αφορά σε Ομάδα Παραγωγών φυτικής ή και ζωικής 
παραγωγής, ο εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος της Ομάδας είναι υποχρεωμένος να αποστείλει 
Πρόγραμμα Καλλιέργειας για κάθε ένα από τα μέλη της Ομάδας ξεχωριστά, παρέχοντας τις 
σχετικές πληροφορίες. 

Ο Φορέας Πιστοποίησης ανασκοπεί την Αίτηση Πιστοποίησης και το Πρόγραμμα Παραγωγής 
της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι:  

– όλες οι πληροφορίες για την Επιχείρηση είναι επαρκείς και η Επιθεώρηση Αρχικής 
Πιστοποίησης ή Συμπληρωματική Επιθεώρηση για νέες μονάδες, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί,  

– κάθε γνωστή διαφορά μεταξύ του Φορέα Πιστοποίησης και της ελεγχόμενης 
επιχείρησης έχει επιλυθεί,  

– ο αριθμός, το είδος και το καθεστώς των μονάδων που θα επιθεωρηθούν 
προσδιορίζεται επαρκώς,  

– ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης μπορεί να υπολογιστεί 
επακριβώς, καθώς και  

– τυχόν σημεία τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία της πιστοποίησης αναφέρονται με 
σαφήνεια.  

Στη συνέχεια και εφόσον απαιτηθεί, βάσει της ανασκόπησης της Αίτησης Πιστοποίησης ή και 
του Προγράμματος Παραγωγής, ο Φορέας Πιστοποίησης επικοινωνεί με την Επιχείρηση 
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προκειμένου να υποβληθούν επιπλέον σημαντικές πληροφορίες για την υποβολή 
οικονομοτεχνικής προσφοράς για τον έλεγχο και πιστοποίηση (π.χ. χαρακτηριστικά των 
μονάδων παραγωγής, αναφορές εσωτερικών επιθεωρήσεων, έναρξη και ολοκλήρωση 
παραγωγικής διαδικασίας κλπ.). 

Ο Φορέας Πιστοποίησης προσδιορίζει, βάσει των τρεχουσών δεδομένων της επιχείρησης, τον 
ελάχιστο χρόνο επιθεώρησης και υποβάλλει έγγραφη οικονομική προσφορά στην επιχείρηση, 
στην οποία προσδιορίζει επακριβώς τις αναλογούσες για αυτήν συνθήκες και προϋποθέσεις 
επιθεώρησης και πιστοποίησης (είδος, διάρκεια και χρόνος, σημεία επιθεώρησης κλπ.). Για τον 
προσδιορισμό του ελάχιστου χρόνου επιθεώρησης, ο Φορέας Πιστοποίησης ακολουθεί την 
«Οδηγία Υπολογισμού Ελάχιστου Χρόνου Ελέγχου» του Παραρτήματος 7.  

Η Αίτηση Πιστοποίησης και το Πρόγραμμα Παραγωγής μιας επιχείρησης καθώς και η 
αντίστοιχη οικονομική προσφορά του Φορέα Πιστοποίησης, αποτελούν μέρος της τεκμηρίωσης 
του φακέλου κάθε πιστοποιημένης επιχείρησης με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», που πρέπει να τηρεί ο Φορέας Πιστοποίησης για τις ανάγκες διαφάνειας και 
αμεροληψίας του Σχήματος.  

Μετά την αποδοχή της προσφοράς του Φορέα Πιστοποίησης, η Επιχείρηση υπογράφει 
Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Φορέα, για την επιθεώρηση των παραγωγικών της μονάδων 
ως προς τις απαιτήσεις του Ιδιωτικού Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα».  

Για τον προγραμματισμό του ελέγχου στις μονάδες της επιχείρησης, υποβάλλεται στο Φορέα 
Πιστοποίησης το έντυπο «Αυτοαξιολόγηση Ετοιμότητας Ελέγχου» (Παράρτημα 3).  

Στην περίπτωση που η επιχείρηση αποτελεί Ομάδα Παραγωγών, το έντυπο «Αυτοαξιολόγηση 
Ετοιμότητας Ελέγχου» αφορά στο σύνολο των μελών – παραγωγών της. Η αξιολόγηση του 
εντύπου «Αυτοαξιολόγηση Ετοιμότητας Ελέγχου» από τον Φορέα Πιστοποίησης, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της συμφωνημένης διαδικασίας Επιθεώρησης Πιστοποίησης.  

Στην περίπτωση που η ετοιμότητα της επιχείρησης κριθεί ικανοποιητική, ο Φορέας 
Πιστοποίησης προβαίνει στον προγραμματισμό της Επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης.  

Στην περίπτωση που η ετοιμότητα της επιχείρησης κριθεί μη ικανοποιητική, ο Φορέας 
Πιστοποίησης ενημερώνει την επιχείρηση τεκμηριωμένα, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
προκειμένου αυτή να προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και να υποβάλλει εκ νέου 
και κατά μέγιστο εντός 30 ημερών, διορθωτικό έντυπο «Αυτοαξιολόγηση Ετοιμότητας 
Ελέγχου», με εστίαση στα επίμαχα σημεία.  



 

Σ Χ Η Μ Α  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  

Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα 
1 η  Έ κ δ ο σ η  

 

 

  
 31 

 

Η επιχείρηση δύναται να ζητήσει τη διεξαγωγή επιθεώρησης προαξιολόγησης, εφόσον αυτή 
προβλέπεται από την συμφωνημένη οικονομική πρόταση του Φορέα Πιστοποίησης, ή να 
αιτηθεί εκ νέου σε αυτόν για την λήψη της εν λόγω υπηρεσίας. Ωστόσο, η επιθεώρηση 
προαξιολόγησης, δεν προσμετράται στο χρόνο και τη διαδικασία της επιθεώρησης 
πιστοποίησης που απαιτείται για την πιστοποίηση των προϊόντων μιας επιχείρησης. 

5.2 Προγραμματισμός επιθεώρησης 

Ο (επικεφαλής) επιθεωρητής ετοιμάζει, πριν από κάθε επιθεώρηση, ένα Σχέδιο Επιθεώρησης 
το οποίο επικοινωνείται στην Επιχείρηση πριν τη διενέργειά της. Το Σχέδιο Επιθεώρησης 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τη συνολική διάρκεια της επιθεώρησης, ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα της επιχείρησης, το πλήθος και την ποσότητα των ειδών των διαφορετικών 
προϊόντων που πρόκειται να ενταχθούν στο σχήμα και τον αριθμό των παραγωγικών μονάδων 
που πρόκειται να επιθεωρηθούν.  

Η Επιχείρηση θα πρέπει να υποστηρίξει και να διευκολύνει τον επιθεωρητή ώστε να 
προγραμματιστούν συναντήσεις με το αρμόδιο προσωπικό και υπευθύνους σε κάθε μονάδα 
παραγωγής (ιδιαίτερα σε περίπτωση επιχείρησης που αφορά σε Ομάδα Παραγωγών).  

5.3 Υπευθυνότητες Επιθεωρητή 

Ο επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διαδικασίας επιθεώρησης  με κατάλληλο 
τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης. Αυτές περιλαμβάνουν:  

– Προετοιμασία και προγραμματισμό της επιθεώρησης, 

– Διεξαγωγή της επιθεώρησης, 

– Εξέταση και αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ή/και πρακτικών που 
εφαρμόζει η επιχείρηση στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Σχήματος, 

– Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.  

Επιμέρους υπευθυνότητες του επιθεωρητή είναι οι εξής:  

– Σύνταξη του Σχεδίου Επιθεώρησης και της Έκθεσης Επιθεώρησης,  

– Καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών επιθεώρησης κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης, εφόσον η επιθεώρηση διενεργείται από ομάδα επιθεωρητών,  
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– Τεκμηρίωση των καταγεγραμμένων ευρημάτων της επιθεώρησης και παρουσίαση 
αυτών στην επιχείρηση,  

– Εισήγηση για την έκδοση του πιστοποιητικού ή ανάγκη για λήψη διορθωτικών 
ενεργειών από την Επιχείρηση ή και απόφαση για τη διακοπή μιας επιθεώρησης,  

– Υποβολή του συνόλου των αρχείων επιθεώρησης πιστοποίησης στον Φορέα 
Πιστοποίησης εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου για την Απόφαση 
Πιστοποίησης για την επιχείρηση, 

– Έκδοση της Έκθεσης Επιθεώρησης με τον πίνακα ευρημάτων, τις προτεινόμενες 
διορθωτικές ενέργειες της επιχείρησης, την αξιολόγηση τεκμηρίωσης των διορθωτικών 
ενεργειών της επιχείρησης και την τελική εισήγηση περί της πιστοποίησης των 
προϊόντων της επιχείρησης, προς τον Φορέα Πιστοποίησης. 

5.4 Διεξαγωγή επιθεώρησης 

Τα βήματα για την διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης είναι τα ακόλουθα:  

– Διεξαγωγή της εναρκτήριας συνάντησης, 

– Ανασκόπηση εγγράφων και αρχείων κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, 

– Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, 

– Συλλογή και επαλήθευση πληροφοριών, 

– Καταγραφή και τεκμηρίωση των ευρημάτων της Επιθεώρησης, 

– Προετοιμασία και γνωστοποίηση της Αναφοράς – Έκθεσης Επιθεώρησης, 

– Διεξαγωγή της καταληκτικής συνάντησης. 

5.5 Τεκμηρίωση επιθεώρησης 

Οι Μη Συμμορφώσεις και τα υποστηρικτικά τεκμήρια επιθεώρησης καταγράφονται και 
κατηγοριοποιούνται αντίστοιχα. Αυτά ανασκοπούνται από τον επιθεωρητή και παρουσιάζονται 
στον επιθεωρούμενο για να επιβεβαιωθεί ότι τα τεκμήρια της επιθεώρησης είναι ακριβή και 
ότι οι Μη Συμμορφώσεις είναι κατανοητές.  
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Στις περιπτώσεις που απαιτείται Σχέδιο Ενεργειών (Action Plan), η Επιχείρηση το υποβάλλει 
στον επικεφαλής επιθεωρητή ο οποίος το αξιολογεί. Η έκθεση επιθεώρησης συμπληρώνεται 
σύμφωνα και με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του Ιδιωτικού Σχήματος. 

Ο επιθεωρητής ετοιμάζει το φάκελο της επιθεώρησης για την απόφαση πιστοποίησης. Για κάθε 
επιθεώρηση απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:  

– Έκθεση Επιθεώρησης, που περιλαμβάνει το πλάνο επιθεώρησης και το αποδεκτό και 
συμφωνημένο σχέδιο δράσης. 

– Πρόταση της ομάδας επιθεώρησης. 

– Συμφωνημένο Κείμενο πιστοποιητικού με την Επιχείρηση. 

– Αποδεικτικά στοιχεία των καταγεγραμμένων Μη Συμμορφώσεων και των αντίστοιχων 
διορθωτικών ενεργειών.  

5.6 Κατηγοριοποίηση των Μη Συμμορφώσεων 

Ο Επιθεωρητής αξιολογεί τη φύση και τη σημαντικότητα κάθε καταγεγραμμένου ευρήματος, 
Απόκλισης ή Μη Συμμόρφωσης. Μη Συμμορφώσεις μπορούν να αποδοθούν σε Υποχρεωτικές, 
αλλά και σε εφαρμόσιμες Προαιρετικές Απαιτήσεις τις οποίες κάθε επιχείρηση οφείλει να 
ικανοποιεί, προκειμένου να επιτευχθεί η βαθμολογία βάσης για τη συμμόρφωση με το Σχήμα 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» και την πιστοποίηση των προϊόντων. 

Χαρακτηρισμός Αποτελεσμάτων 

1: Πλήρης Συμμόρφωση – Ικανοποίηση του Κριτηρίου των Απαιτήσεων Συμμόρφωσης του 
Σχήματος 

2: Απόκλιση (Deviation) – Μεμονωμένη απόκλιση σε ένα Κριτήριο του Σχήματος, η οποία δεν 
επηρεάζει την ικανότητα του να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απαιτείται η 
κατάρτιση σχετικού Σχεδίου Ενεργειών (Action Plan) εντός είκοσι (20) ημερών που θα εγκριθεί 
από τον επικεφαλής επιθεωρητή. Ωστόσο, μια Απόκλιση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα 
πιστοποίησης των προϊόντων της επιχείρησης. Η δε αξιολόγηση της υλοποίησης του πλάνου 
διορθωτικών ενεργειών γίνεται το αργότερο, στην επόμενη επιτόπια επιθεώρηση. 

3: Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση (Major Non Conformity) – Μη τήρηση σε μία απαίτηση η οποία 
επηρεάζει την ικανότητα της επιχείρησης να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Απαιτείται η υποβολή στον Φορέα Πιστοποίησης αντικειμενικών αποδείξεων διερεύνησης των 
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αιτιών, των κινδύνων και του προτεινόμενου πλάνου διορθωτικών ενεργειών εντός 30 ημερών 
από την επιθεώρηση. Η άρση της Κρίσιμης Μη Συμμόρφωσης μπορεί γίνει από τον Φορέα 
Πιστοποίησης μέσα σε 10 ημέρες από την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών από την 
Επιχείρηση. Η Επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει αντικειμενικές αποδείξεις εφαρμογής των 
Διορθωτικών ενεργειών στον Φορέα Πιστοποίησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης μπορεί να  
διενεργήσει επαναληπτική επιθεώρηση, το κόστος της οποίας αναλαμβάνει εξολοκλήρου η 
επιθεωρούμενη επιχείρηση, για να επαληθεύσει την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών για 
την άρση της Κρίσιμης Μη Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επαρκή τεκμήρια 
για την άρση της Κρίσιμης Μη Συμμόρφωσης, ο Φορέας Πιστοποίησης μπορεί να αποφασίσει 
τη διενέργεια ανασκόπησης εγγράφων (desk review). Κάθε Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση 
επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα πιστοποίησης των προϊόντων της επιχείρησης και ανάλογα με 
το Κριτήριο στο οποίο αφορά, δύναται να οδηγήσει σε άμεση αδυναμία πιστοποίησης των 
παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης. 

ΔΕ: Δεν εφαρμόζεται, ή/και Εξαιρείται. Αφορά σε Κριτήρια που τυχόν δεν βρίσκουν, 
τεκμηριωμένα, εφαρμογή σε μια επιχείρηση. 

Όλες οι αποκλίσεις που εντοπίζονται αναγράφονται στο σχετικό πίνακα ευρημάτων της 
έκθεσης επιθεώρησης. Η επιθεωρούμενη επιχείρηση λαμβάνει την έκθεση επιθεώρησης και 
καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες τις οποίες στη συνέχεια εφαρμόζει. Ο επικεφαλής 
επιθεωρητής επαληθεύει τις διορθωτικές ενέργειες είτε μέσω ανασκόπησης των τεκμηρίων, 
είτε μέσω συμπληρωματικής επιθεώρησης, εφόσον απαιτείται από το είδος της 
καταγεγραμμένης Μη Συμμόρφωσης.    

Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης λόγω Μη Συμμόρφωσης, η επιχείρηση θα πρέπει, στο 
πλαίσιο της διερεύνησης αιτιών εμφάνισης, να συμπεριλάβει την πιθανότητα εμφάνισης της 
Μη Συμμόρφωσης και στις λοιπές μονάδες της. 

Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής κρίνει τεκμηριωμένα ότι η Μη Συμμόρφωση δεν επηρεάζει 
το σύνολο των μονάδων της επιχείρησης και ότι αυτή αντιστοιχίζεται σε συγκεκριμένη και μόνο 
μονάδα, δύναται να εισηγηθεί τη μη πιστοποίηση των προϊόντων της συγκεκριμένης και μόνο 
μονάδας, ακόμα και αν το ή τα προϊόντα αυτής είναι ομοειδή με άλλων πιστοποιημένων 
μονάδων. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να τηρήσει τις προϋποθέσεις 
διαχωρισμού της παραγράφου 3 του Σχήματος. 

Ωστόσο, αν οι Μη Συμμορφώσεις δεν κλείσουν εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου 
για τις μονάδες στις οποίες αφορούν, τότε ο επιθεωρητής δύναται να εισηγηθεί τη μη έκδοση 
πιστοποιητικού για το σύνολο των προϊόντων και μονάδων της επιχείρησης. 
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Το μη πιστοποιημένο προϊόν από ενταγμένη μονάδα παραγωγής στο σύστημα πιστοποίησης 
του Σχήματος, λόγω καταγεγραμμένης μη συστηματικής Μη Συμμόρφωσης, πρέπει 
τεκμηριωμένα να διακινηθεί χωρίς καμία αναφορά στους ισχυρισμούς πιστοποίησης που 
παρέχει το εν λόγω Σχήμα. Παράβαση της εν λόγω πρόβλεψης και απαίτησης, δύναται να 
οδηγήσει σε αποβολή της επιχείρησης από το Σχήμα Πιστοποίησης για τουλάχιστον 2 χρόνια. 

Παράλληλα, η χρήση μη πιστοποιημένου προϊόντος από μονάδα στην οποία έχει επιβληθεί 
ποινή μη πιστοποίησης, κατόπιν Μη Συμμόρφωσης (π.χ. γεωργικού προϊόντος ως ζωοτροφή, 
προκειμένου να καλυφθεί απαίτηση του Σχήματος για χρήση πιστοποιημένων ζωοτροφών για 
την εκτροφή και πιστοποίηση ζωικών προϊόντων) δεν αποτελεί πρακτική σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του Σχήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μια επιχείρηση δεν έχει ικανοποιήσει τις καταγεγραμμένες Μη 
Συμμορφώσεις από τον Φορέα Πιστοποίησης, δεν δύναται να αιτηθεί την πιστοποίησή της από 
άλλο αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης για το εν λόγω Σχήμα Πιστοποίησης. Κάθε 
επιβληθείσα κύρωση επί ενός προϊόντος ή και της επιχείρησης παραγωγής του, συνοδεύει το 
προϊόν ή και την επιχείρηση, εφόσον η τελευταία αιτηθεί – μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιθεώρησης – τη μεταγραφή της σε άλλο Φορέα Πιστοποίησης.  

5.7 Αποτελέσματα επιθεώρησης 

Μετά από κάθε επιθεώρηση, ετοιμάζεται μια ολοκληρωμένη αναφορά – έκθεση επιθεώρησης 
σε καθορισμένη μορφή. Τα στοιχεία της αναφοράς επιθεώρησης είναι τα ακόλουθα : 

– Γενικές πληροφορίες της Επιχείρησης (αναλυτική επωνυμία, πλήρης διεύθυνση κλπ), 

– Αποτελέσματα επιθεώρησης, 

– Επαλήθευση Ποσότητας Προϊόντος,

– Σχόλια σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών που αφορούν 
σε ευρήματα της προηγούμενης επιθεώρησης,  

– Παρατηρήσεις (θετικές ή άλλες) και γενικό συμπέρασμα, 

– Κατάλογος Mη Συμμορφώσεων και αιτιολόγηση τους, 

– Τεχνικός έλεγχος και απόφαση πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης, 

– Ο Φορέας Πιστοποίησης θα διατηρεί με δική του ευθύνη την έκθεση επιθεώρησης σε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων πλήρους ιχνηλάτησης και με περιορισμούς πρόσβασης 
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σε άλλους χρήστες, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8 (Απαιτήσεις για τους Φορείς 
Πιστοποίησης). Η έκθεση επιθεώρησης θα αποτελεί τεκμήριο που θα αξιολογείται κατά 
την εξέταση παραπόνων / προσφυγών ή/και καταγγελιών από την σχετική εντεταλμένη 
επιτροπή του MedINA.  

5.8 Απόφαση Πιστοποίησης 

Πιστοποίηση για ένα Προϊόν μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης κάθε 
Επιθεώρησης Αρχικής ή Ετήσιας Πιστοποίησης (ή και κατά περίπτωση λοιπών επιτόπιων 
επιθεωρήσεων), υπό την αίρεση ότι όλα τα εφαρμόσιμα Υποχρεωτικά, καθώς και κατ’ ελάχιστο 
το 60% των εφαρμόσιμων Προαιρετικών Κριτηρίων των Απαιτήσεων Πιστοποίησης 
ικανοποιούνται και οι Μη Συμμορφώσεις που τυχόν είχαν καταγραφεί κατά το χρόνο 
επιθεώρησης σε αυτά, έχουν εξαλειφθεί από την επιχείρηση και οι Μη Συμμορφώσεις έχουν 
αρθεί πλήρως από το Φορέα Πιστοποίησης που διενήργησε την επιθεώρηση.  

Ο φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο του Φορέα Πιστοποίησης προς 
αξιολόγηση και λήψη σχετικής απόφασης πιστοποίησης.  

Εάν η απόφαση είναι θετική, τότε ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει το Πιστοποιητικό «Αγροτική 
Παράδοση και Βιοποικιλότητα» για το προϊόν. 

Το Πιστοποιητικό «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», χορηγείται ως «Πιστοποιητικό 
Προϊόντος» για κάθε προϊόν πρωτογενούς παραγωγής ή και πρώτης μεταποίησης του, όπου το 
τελικό μεταποιημένο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά και στο σύνολό του (100%) από την 
βρώσιμη πρώτη ύλη (π.χ. ελαιόλαδο ως προϊόν του καρπού ελιάς, άλευρο σίτου κλπ.), και τα 
χαρακτηριστικά και ιδιότητές του αποτελούν συνέπεια της μεθόδου μεταποίησης της πρώτης 
ύλης παραγωγής του, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα αυτά 
αποκτούν την εμπορική ονομασία «Terra Vita» και διακινούνται στην αγορά με την κατάλληλη 
σήμανση. 

Επιπλέον, εφόσον η τεχνολογία παρασκευής του (τελικού) προϊόντος (π.χ. τυρί, γιαούρτι κλπ.) 
απαιτεί τη χρήση «πρόσθετων υλών» (π.χ. ένζυμα) για την μεταποίηση της πιστοποιημένης 
πρώτης ύλης (π.χ. γάλα πρόβειο κλπ.), χορηγείται επίσης «Πιστοποιητικό Προϊόντος» για το 
τελικό προϊόν.  

Στην περίπτωση όπου το τελικό μεταποιημένο προϊόν εκτός της πιστοποιημένης πρώτης ύλης 
εμπεριέχει και άλλες πρώτες ύλες που δεν εντάσσονται στο πεδίο πιστοποίησης του Σχήματος 
(π.χ. αυγά κλπ.), καθώς και πρόσθετη ύλη τροφίμων, το Πιστοποιητικό χορηγείται ως 
«Πιστοποιητικό Α’ Ύλης» Παρασκευασμένου Προϊόντος με το οποίο βεβαιώνεται ονομαστικά η 
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χρήση των πιστοποιημένων Α’ Υλών ως συστατικά του τελικού προϊόντος (π.χ. πιστοποιημένο 
άλευρο σίτου σε αρτοσκεύασμα). 

5.9 Σχήμα και δομή του Πιστοποιητικού 

Ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει το Πιστοποιητικό Προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία 
και πληροφορίες: 

– Το όνομα της Επιχείρησης. 

– Όνομα, διεύθυνση και τοποθεσία της Επιχείρησης. 

– Το είδος της πιστοποιημένης επιχείρησης (ατομική, ομαδική). 

– Το ή τα είδη των πιστοποιημένων προϊόντων. 

– Την ημερομηνία έκδοσης και λήξης του πιστοποιητικού.  

– Ο αριθμός καταχώρησης του εγγράφου (πιστοποιητικού) στο Φορέα Πιστοποίησης υπό 
το Σχήμα Πιστοποίησης. 

– Πλήρες όνομα, λογότυπο και διεύθυνση του Φορέα Πιστοποίησης, όπως αυτά έχουν 
κατατεθεί από το Φορέα και εγκριθεί, κατά την αναγνώρισή του, από το MedINA. 

– Το λογότυπο της Πιστοποιημένης Επιχείρησης (εφόσον υφίσταται). 

– Το λογότυπο του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» ή και του 
Ιδιοκτήτη του Σχήματος (MedINA). 

– Την αναφορά ιδιοκτησίας και περιορισμών αναπαραγωγής των πιστοποιητικών. 

Δείγμα του υποχρεωτικού και εγκεκριμένου περιεχομένου του Πιστοποιητικού Προϊόντος, 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4 του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα». 

5.10 Καταχώρηση των Πιστοποιητικών 

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η επιθεώρηση πιστοποίησης και εκδοθεί το πιστοποιητικό 
προϊόντος, ο Φορέας Πιστοποίησης ενημερώνει το MedINA το οποίο καταχωρεί το 
πιστοποιητικό στο ηλεκτρονικό Μητρώο του.  
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5.11 Διάρκεια Πιστοποίησης 

Η διάρκεια ενός Πιστοποιητικού Προϊόντος ξεκινά από την ημερομηνία της έκδοσης του 
πιστοποιητικού και έχει μέγιστη διάρκεια ενός έτους (12 μήνες), ανάλογα με το είδος του 
προϊόντος και την ποσότητα του προϊόντος συναρτήσει της δυνατότητας διατήρησής του.  

Η ισχύς του πιστοποιητικού δύναται να είναι μικρότερη του προβλεπόμενου αρχικά ορισθέντος 
και καταγεγραμμένου χρονικού διαστήματος στο Πιστοποιητικό Προϊόντος της επιχείρησης, 
εφόσον το σύνολο της πιστοποιημένης ποσότητας έχει διατεθεί ή χρησιμοποιηθεί εξ 
ολοκλήρου. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει το Φορέα Πιστοποίησης 
προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε ακύρωση της ισχύος του, προς ενίσχυση της 
αξιοπιστίας του Σχήματος και της καταναλωτικής πίστης ως προς τα πιστοποιημένα προϊόντα 
βάσει αυτού. 

Αντίθετα, εφόσον η φύση του πιστοποιημένου προϊόντος επιτρέπει τη διατήρησή του πέραν 
των 12 μηνών από την πιστοποίησή του, τότε και υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση μπορεί 
να τεκμηριώσει την ύπαρξη υπολειπόμενης ποσότητας πιστοποιημένου προϊόντος, δύναται να 
επεκτείνει τη διάρκεια ισχύος πιστοποίησης, εκδίδοντας νεότερο σχετικό έγγραφο 
(Πιστοποιητικό Προϊόντος) με αναφορά στην υπολειπόμενη ποσότητά του.   

Ως έναρξη ισχύος της πιστοποίησης προϊόντος ορίζεται ο χρόνος επιβεβαίωσης της πλήρους 
Συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις απαιτήσεις του Ιδιωτικού Σχήματος, μετά την επιτόπια 
επιθεώρηση.  

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς του Πιστοποιητικού Προϊόντος της επιχείρησης παύει αυτοδίκαια, 
σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της επιχείρησης με το Φορέα Πιστοποίησης που έχει 
χορηγήσει το εν λόγω πιστοποιητικό. 

Το Πιστοποιητικό Προϊόντος, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Φορέα Πιστοποίησης που το 
εκδίδει.  

5.12 Μη Χορήγηση ή Ανάκληση Πιστοποιητικού Προϊόντος 

Ο Φορέας Πιστοποίησης δύναται να αποφασίσει τεκμηριωμένα τη μη χορήγηση 
πιστοποιητικού προϊόντος σε μια επιχείρηση, εφόσον αυτή δεν επιτύχει την ικανοποίηση των 
Υποχρεωτικών Κριτηρίων καθώς και του απαραίτητου ελάχιστου ποσοστού των Προαιρετικών 
Κριτηρίων, όπως ορίζονται ανωτέρω, κατά τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις (Αρχική ή 
Ετήσια Επιθεώρηση). 
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Στην περίπτωση που ο Φορέας Πιστοποίησης έχει χορηγήσει Πιστοποιητικό Προϊόντος σε μια 
επιχείρηση, δύναται να αποφασίσει Ανάκληση αυτού, στην περίπτωση που διαπιστωθούν Μη 
Συμμορφώσεις από Έκτακτη Επιθεώρηση, πχ. για αξιολόγηση παραπόνων ή καταγγελιών ως 
προς την πιστοποιημένη επιχείρηση ή και τα προϊόντα της, ή κατόπιν διαπίστωσης Μη 
Συμμορφώσεων κατά τη διεξαγωγή Επιθεώρησης Ακεραιότητας του Σχήματος για την οποία 
έχει επιλεγεί. 

Σε κάθε περίπτωση ο Φορέας Πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα το MedINA για κάθε δυσμενή 
εξέλιξη μιας πιστοποίησης.  



 

Σ Χ Η Μ Α  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  

Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα 
1 η  Έ κ δ ο σ η  

 

 

  
 40 

 

 

6 | Διαδικασία «Ομαδικής Πιστοποίησης» – Group Certification 

Η διαδικασία «Ομαδικής Πιστοποίησης» (Group Certification), εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
πιστοποίησης επιχειρήσεων που απαρτίζονται από ομάδα παραγωγών η οποία συνιστά: (α) 
νομική οντότητα, (β) απαρτίζεται από μέλη των οποίων οι παραγωγικές μονάδες βρίσκονται 
εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής αναφοράς του Σχήματος, (γ) διαθέτουν κοινό σύστημα 
εμπορίας για τα πιστοποιημένα προϊόντα, (δ) διαθέτουν σύστημα εσωτερικών ελέγχων για το 
οποίο έχει οριστεί υπεύθυνο πρόσωπο ή φορέα για την εκτέλεση και αξιολόγησή τους. Στόχος 
της διαδικασίας «Ομαδικής Πιστοποίησης» είναι να ενισχύεται ο βαθμός συνέργειας μεταξύ 
επιχειρηματιών και η διαπραγματευτική δύναμη ως προς τα τελικά πιστοποιημένα προϊόντα 
της.  

6.1 Ειδικές προϋποθέσεις Ομαδικής Πιστοποίησης 

Προκειμένου να μπορούν να πιστοποιηθούν τα προϊόντα μιας Ομάδας Παραγωγών με το 
παρόν Σχήμα, πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Η Επιχείρηση πρέπει να έχει ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής ή/και να εφαρμόζει κοινές 
πρακτικές για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος. 

ii. Το ενιαίο σύστημα παραγωγής ή/και οι κοινές πρακτικές του οργανισμού υπόκεινται σε 
κεντρική διαχείριση. 

iii. Όλες οι εγκαταστάσεις / μονάδες καθενός εκ των παραγωγών – μελών της Ομάδας, 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων της επιχείρησης. Ένας 
πλήρης κύκλος εσωτερικών επιθεωρήσεων που θα περιλαμβάνει όλες τις 
εγκαταστάσεις που πρόκειται να πιστοποιηθούν θα πρέπει να έχει διεξαχθεί πριν την 
επιτόπια Επιθεώρηση. 

iv. Η Ομάδα έχει καθορίσει το άτομο ή τον φορέα που θα είναι υπεύθυνο/υπεύθυνος για 
την εφαρμογή της Κεντρικής Διαχείρισης ή/και των πρακτικών για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του Σχήματος. Σε κάθε επιμέρους εκμετάλλευση (ατομική εκμετάλλευση) 
ορίζεται ο υπεύθυνος με αρμοδιότητες αναφορικά με την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του Σχήματος.   

v. Ο κεντρικός διαχειριστής έχει την ευθύνη για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων 
από όλες τις εκμεταλλεύσεις / εγκαταστάσεις της ομάδας, καθώς και του κατάλληλου 
προγραμματισμού εσωτερικών επιθεωρήσεων.  
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vi. Κάθε επιμέρους εκμετάλλευση μέλους της Ομάδας που συμπεριλαμβάνεται ή 
πρόκειται να συμπεριληφθεί στο πιστοποιητικό, έχει αξιολογηθεί τεκμηριωμένα επί 
του συνόλου των απαιτήσεων του Σχήματος και έχει προσδιοριστεί η Συμμόρφωση ή 
Μη Συμμόρφωση της ως προς το σύνολο των υποχρεωτικών, καθώς και το απαραίτητο 
ελάχιστο ποσοστό Προαιρετικών Απαιτήσεων του Σχήματος.  

vii. Όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Σχήματος πρέπει να ικανοποιούνται από 
κάθε μέλος της ομάδας. Η μη τήρηση προϋποθέσεων της παραγράφου 3 από ένα και 
μόνο μέλος της ομάδας, επηρεάζει άμεσα την πιστοποίηση της επιχείρησης και 
αξιολογείται ανάλογα κατά τη διαδικασία επιθεώρησης και λήψης απόφασης 
πιστοποίησης.  

Κάθε μέλος της Ομάδας και εν συνόλω όλα τα μέλη της Ομάδας πρέπει να επιτυγχάνουν την 
προϋπόθεση συμμόρφωσης ως προς τις Υποχρεωτικές και Προαιρετικές απαιτήσεις 
πιστοποίησης των εκμεταλλεύσεών τους.  

Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων έστω και από μια εκ των εκμεταλλεύσεων της 
Ομάδας δύναται να αποτελέσει ικανή συνθήκη για τη μη πιστοποίηση των ομοειδών 
προϊόντων της Ομάδας, προερχόμενων από λοιπές εκμεταλλεύσεις της, εφόσον τεκμηριωμένα 
επηρεάζει το αποτέλεσμα των λοιπών ομοειδών προϊόντων της.  

Εφόσον δε, η Μη Συμμόρφωση μιας εκμετάλλευσης της Ομάδας χαρακτηρίζεται ως συστημική 
Μη Συμμόρφωση, που συσχετίζεται δηλαδή με αστοχία της διαδικασίας κεντρικής διαχείρισης, 
τότε θα πρέπει να διερευνηθεί αν η ίδια Μη Συμμόρφωση επηρεάζει και τις υπόλοιπες 
εκμεταλλεύσεις. 

Μέχρι την εφαρμογή ικανοποιητικών διορθωτικών ενεργειών, δεν μπορεί να εκδοθεί 
πιστοποιητικό για προϊόντα από καμία μονάδα της Επιχείρησης, ενώ η τελευταία δεν μπορεί να 
ζητήσει την εξαίρεση της μη συμμορφούμενης μονάδας. 

Κάθε συστημική Μη Συμμόρφωση δύναται να επηρεαστεί το αποτέλεσμα πιστοποίησης των 
προϊόντων όλης της Ομάδας σε επίπεδο μη χορήγησης ή και ανάκλησης εκδοθέντων.  

6.1.1 Επιτόπια επιθεώρηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα  

O προγραμματισμός επιθεωρήσεων σε Ομάδα Παραγωγών διενεργείται με επιτόπια 
επιθεώρηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μονάδων από το σύνολο των μελών της.  

Ο αριθμός των παραγωγών, οι οποίοι αποτελούν μέλη της Ομάδας Παραγωγών, και οι οποίοι 
θα επιθεωρηθούν επιτοπίως, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την τετραγωνική ρίζα 
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αυτών. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει πάντα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο 
αριθμό. 

Το δείγμα των επιλεγμένων παραγωγών της Ομάδας, προκύπτει με τη διαδικασία εκτίμησης 
επικινδυνότητας μέσω ενός συνόλου παραμέτρων αξιολόγησης. 

Οι παραγωγοί που λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία διακινδύνευσης, αποτελούν κύρια 
επιλογή ως προς το δείγμα που θα επιθεωρηθεί επιτοπίως. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας 
βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια.  

 

Α/Α Κριτήριο  Αξιολόγηση  Βαθμολογία  

1  Αποτελέσματα εσωτερικής 
επιθεώρησης  

Διαπιστώνεται συνθήκη Μη Συμμόρφωσης 3 
Διαπιστώνεται συνθήκη Απόκλισης 2 

Δεν διαπιστώνεται συνθήκη Μη 
Συμμόρφωσης   

1  

2 
Αποτελέσματα 
προηγούμενης 
επιθεώρησης  

Προέκυψε Κύρια Μη Συμμόρφωση  3 
Προέκυψε Απόκλιση  2 

Δεν προέκυψε Μη Συμμόρφωση  1 

3 Προστατευόμενες Περιοχές  

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εντός 
προστατευόμενων περιοχών (ακόμα και αν 
μόνο ένα χωράφι βρίσκεται εντός 
προστατευόμενης περιοχής)  

2 

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εκτός 
προστατευόμενων περιοχών 

1 

4 Δραστηριότητα 
Παραγωγής 

Πρωτογενής Παραγωγή 2 

Δευτερογενής Παραγωγή 1 

5 Αριθμός Μονάδων 
Παραγωγής 

Μονάδες Παραγωγής πάνω από 5  2 

Μονάδες Παραγωγής κάτω από 5 1 

6 Αριθμός Πιστοποιημένων 
Προϊόντων 

Πιστοποιημένα Προϊόντα πάνω από 3 2 

Πιστοποιημένα Προϊόντα κάτω από 3 1 

7 Χρόνος εφαρμογής του 
Σχήματος 

Πρώτος χρόνος 3 

2-3 χρόνια  2 

Πάνω από 3 χρόνια   1 
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Όλες οι διεργασίες της Ομάδας που καλύπτονται από το πεδίο πιστοποίησης, επιθεωρούνται 
εντός της αντίστοιχης παραγωγικής περιόδου τους, ακόμα και αν αυτό απαιτεί τη διενέργεια 
της επιτόπιας επιθεώρησης σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, γεγονός που λαμβάνεται 
υπόψη κατά τον υπολογισμό του χρόνου επιθεώρησης της επιχείρησης, στη φάση 
«Ανασκόπηση Αίτησης Πιστοποίησης». 

6.1.2 Πρόσθετες απαιτήσεις Ομαδικής Πιστοποίησης 

Για την πιστοποίηση προϊόντος της Ομάδας, μετά από προσθήκη νέων παραγωγικών μονάδων, 
ισχύει το σύνολο των απαιτήσεων και διαδικασιών των αντίστοιχων παραγράφων του 
Σχήματος. 

Μετά από κάθε τροποποίηση (π.χ. επέκταση) των παραγωγικών μονάδων μιας Ομάδας, 
αναπροσαρμόζεται τόσο το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων της Ομάδας, όσο και ο 
προγραμματισμός και σχεδιασμός επιθεώρησης του Φορέα Πιστοποίησης. 

Η διαδικασία επιλογής δείγματος σημείων επιθεώρησης, αποτελεί μέρος της διαχείρισης του 
Προγράμματος Επιθεώρησης.  

Όταν καταρτίζεται το πρόγραμμα επιθεώρησης, οι ακόλουθοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη:  

– Τα προϊόντα που παράγονται και οι δραστηριότητες που εκτελούνται σε κάθε μονάδα. 

– Μονάδες στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία επιλογής δείγματος, σε 
σχέση με μονάδες στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί (π.χ. μη επιλέξιμες 
καλλιέργειες). 

– Μονάδες που συγκεντρώνουν κύρια χαρακτηριστικά αναφορικά με την παράδοση και 
τη βιοποικιλότητα του τόπου παραγωγής, σε σχέση με μονάδες που δεν 
συγκεντρώνουν τέτοια χαρακτηριστικά.  
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7 | Διαδικασία μεταφοράς πιστοποίησης 

Μία Επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», 
μπορεί να αποχωρήσει από τον Φορέα Πιστοποίησης με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση, 
ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος αυτής και να συμβληθεί με άλλο Φορέα εφόσον: 

– το Πιστοποιητικό της Επιχείρησης βρίσκεται σε ισχύ, 

– υποβάλλει αίτηση σε έναν από τους υπολοίπους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης, 

– καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση που έχει συνάψει με τον Φορέα Πιστοποίησης, 
αναφέροντας τα στοιχεία του νέου Φορέα Πιστοποίησης στον οποίο υπέβαλε αίτηση, 

– δεν εκκρεμεί διαδικασία επιθεώρησης, αξιολόγησης διορθωτικών ενεργειών ή 
διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, πριν την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης, 

– έχει εξοφλήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
καταγγελλόμενη σύμβαση. 

Ο Φορέας Πιστοποίησης που δέχεται Αίτηση Πιστοποίησης από Επιχείρηση που μεταφέρεται 
από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, οφείλει να ενημερώνει τον προηγούμενο Φορέα Πιστοποίησης 
της επιχείρησης και ζητά εγγράφως αντίγραφο του αντίστοιχου φακέλου στον οποίο ήταν 
ενταγμένη η αιτούσα Επιχείρηση.  

Η Επιχείρηση ενημερώνεται από τον Φορέα Πιστοποίησης με τον οποίο έχει σύμβαση για το αν 
υφίστανται εκκρεμότητες ή όχι σχετικά με τα ανωτέρω σημεία. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν εκκρεμότητες της Επιχείρησης η καταγγελία της Σύμβασης γίνεται αποδεκτή από τον 
πρότερο Φορέα Πιστοποίησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες, ο πρότερος Φορέα Πιστοποίησης 
οφείλει να κάνει αποδεκτή την καταγγελία της Σύμβασης το αργότερο εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών μετά την τεκμηριωμένη ημερομηνία άρσης των τυχόν εκκρεμοτήτων.   

Ο Φορέας Πιστοποίησης μετά τη διαβίβαση του φακέλου σε αυτόν από τον πρότερο Φορέα 
Πιστοποίησης, ελέγχει τα στοιχεία και συνάπτει σύμβαση με την Επιχείρηση εντός το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του φακέλου σε αυτήν. 
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Αν στην Επιχείρηση που μεταφερθεί σε Φορέα Πιστοποίησης έχουν επιβληθεί κυρώσεις αυτές 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς η Επιχείρηση οφείλει να υπολογίζει και να καταγράφει, 
βάσει των παραστατικών εγγράφων που τηρεί στον φάκελο ελέγχου, τις συγκεκριμένες 
παρτίδες ή/και ποσότητες των προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά καθώς και τα 
αδιάθετα αποθέματα, εάν υπάρχουν, έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον 
νέο Φορέα Πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα του παραπάνω υπολογισμού καταγράφονται από 
την Επιχείρηση στο τηρούμενο σχετικό αρχείο και ελέγχονται για την ορθότητά τους από τον 
νέο Φορέα Πιστοποίησης κατά την πλήρη επιθεώρηση που οφείλει να διενεργήσει στην 
Επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με την 
ολοκλήρωση της επιθεώρησης αυτής και εφόσον δεν διαπιστωθούν Μη Συμμορφώσεις, ο νέος 
Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει νέο πιστοποιητικό σε συνέχεια του πιστοποιητικού του 
πρότερου Φορέα. Μέχρι την έκδοση του νέου πιστοποιητικό από το νέο Φορέα Πιστοποίησης 
εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποιητικό του προηγούμενου Φορέα Πιστοποίησης.  

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αλλάζει. Η ημερομηνία λήξης είναι ίδια με την 
ημερομηνία λήξης που είχε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον προηγούμενο φορέα. Στο 
πεδίο αρχική πιστοποίηση, θα αναγράφεται η ημερομηνία από το πιστοποιητικό που εκδόθηκε 
από τον προηγούμενο φορέα. 

Μετά τη μεταφορά, η διεξαγωγή των ετήσιων επιθεωρήσεων βασίζεται στον προγραμματισμό 
του προηγούμενου φορέα πιστοποίησης.  
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8 | Απαιτήσεις για τους Φορείς Πιστοποίησης 

Το MedINA είναι αρμόδιο για την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης που θα επιθεωρούν τις 
Επιχειρήσεις – Μέλη του Σχήματος και θα εκδίδουν το σχετικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.  

Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση Φορέων Πιστοποίησης ως Φορέων Πιστοποίησης του 
Ιδιωτικού Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» αποτελούν: 

– Διαπίστευση ISO/IEC 17065:2012 για την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα 
με τον ΚΑΝ. ΕΕ 834/2007, ή 

– Διαπίστευση ISO/IEC 17065:2012 για την Πιστοποίηση Προϊόντων σύμφωνα με το 
GLOBALG.A.P IFA Crop Mode (τρέχουσα έκδοση) ή/και αναγνώριση ή Διαπίστευση σε 
Διεθνή Σχήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (πχ. GLOBALG.A.P. Chain of Custody), ή 

– Διαπίστευση ISO/IEC 17021-1:2015 για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
σύμφωνα με το Πρότυπο AGRO 2.1 – 2.2 και ISO 22000 ή/και FSSC22000 ή/και ISO 9001 
ή/και ISO 14001 ή/και ή/και OHSAS 18001  ή/και ISO 45001:2018. 

Για την αναγνώριση των Φορέων Πιστοποίησης από το MedINA συστήνεται Τεχνική Επιτροπή, 
τα μέλη της οποίας γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Σχήματος και διαθέτουν τεκμηριωμένη 
εμπειρία (τουλάχιστον συνδυαστική) σε θέματα αειφορίας περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, 
καθώς και σε πρακτικές παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.  

Η Τεχνική Επιτροπή αξιολογεί τη σχετική τεκμηρίωση του υποψήφιου προς αναγνώριση Φορέα 
Πιστοποίησης και λαμβάνει την τελική απόφαση για την ένταξη του υποψήφιου Φορέα στο 
μητρώο αναγνωρισμένων Φορέων Πιστοποίησης για το Σχήμα.  

Πριν την έναρξη των επιθεωρήσεων απαιτείται η υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του 
Ιδιοκτήτη του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», MedINA, και του 
αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης. 

Συμβατική υποχρέωση των αναγνωρισμένων Φορέων Πιστοποίησης είναι η ετήσια αποστολή 
Αναφοράς και Στατιστικών Στοιχείων προς το MedINA σύμφωνα με μορφή και περιεχόμενο 
υποδείγματος όπως θα ορίζεται από την ίδια. Αυτά θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και κατ’ 
ελάχιστο: 
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– Μητρώο των επιχειρήσεων (επωνυμία και μονάδες) που έχουν επιθεωρηθεί από τον 
Φορέα Πιστοποίησης με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα»,  

– Αριθμό Πιστοποιητικών «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» που έχουν 
χορηγηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης, 

– Επιβολές Κυρώσεων (Παύση ή Ανάκληση Πιστοποιητικών «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα»), 

– Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων / Kαταγγελιών. 

Επιπλέον συμβατική υποχρέωση κάθε αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης από το MedINA 
αποτελεί η τήρηση κωδικοποιημένου αρχείου, διακριτού για κάθε επιχείρηση με την οποία έχει 
συνεργαστεί ως προς την επιθεώρηση με το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», 
ασχέτως με το εάν αυτή έχει καταλήξει σε πιστοποίηση. Το εν λόγω αρχείο θα περιλαμβάνει, 
εκτός της αναφοράς – έκθεσης επιθεώρησης, την αίτηση πιστοποίησης και την αντίστοιχη 
προσφορά του Φορέα Πιστοποίησης.  

Θα αναρτάται στον δικτυακό χώρο αποθήκευσης περιορισμένης και πλήρους ελεγχόμενης 
πρόσβασης αποκλειστικά από μέλη του MedINA που δεν θα έχουν ουδεμία εξαρτώμενη σχέση 
με τα πιστοποιημένα προϊόντα και τις πιστοποιημένες και επιθεωρούμενες επιχειρήσεις, 
γεγονός που θα τεκμηριώνεται μέσω Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία θα 
επικαιροποιείται κατ’ ελάχιστον ετησίως ή και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο 
μεσοδιάστημα. 
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9 | Διαδικασία Κυρώσεων 

9.1 Κυρώσεις σε Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις 

Το MedINA, ως ο ιδιοκτήτης του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», μπορεί 
να επιβάλει κυρώσεις στην επιχείρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

– Εφόσον εντοπιστούν στα πλαίσια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων ακεραιότητας 
του Σχήματος, προϊόντα που προέρχονται από μονάδα που δεν (συνεχίζει να) 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εν ισχύ Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα». 

– Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή παράπονο από καταναλωτή πιστοποιημένου 
προϊόντος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» ή/και πελάτη της πιστοποιημένης 
επιχείρησης και αυτό κριθεί ως βάσιμο.  

– Εφόσον έχει εντοπιστεί απρόσμενα μεγαλύτερη και χωρίς πρότερη ενημέρωση και 
βάσιμη αιτιολόγηση προς τον Φορέα Πιστοποίησης που χορήγησε το Πιστοποιητικό 
Προϊόντος, ποσότητα πιστοποιημένων προϊόντων τα οποία πρόκειται να διακινηθούν ή 
έχουν ήδη διατεθεί/ διακινηθεί στην αγορά από μια επιχείρηση.   

Το MedINA δεν θα δεχθεί οποιανδήποτε ποσότητα που διατέθηκε κάτω από αυτές τις 
συνθήκες ως πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος  «Αγροτική Παράδοση 
και Βιοποικιλότητα». 

Ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και να εισηγείται στο MedINA το 
είδος της κύρωσης που θα επιβληθεί, στην περίπτωση εντοπισμού μιας ή περισσότερων από 
τις παραπάνω περιπτώσεις.  

Η Τεχνική Επιτροπή του MedINA αξιολογεί την εισήγηση του Φορέα Πιστοποίησης που αφορά 
σε κάθε περίπτωση και λαμβάνει την τελική απόφαση για τις κυρώσεις που θα επιβάλλει στο 
μέλος της.  

Στην περίπτωση που τυχόν μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του MedINA έχει οποιανδήποτε σχέση 
ή συσχέτιση με την υπό εξέταση επιχείρηση, έχει τη ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του MedINA, 
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το οποίο οφείλει να το εξαιρέσει από την εξέταση της υπόθεσης και να το αντικαταστήσει από 
άλλο αναπληρωματικό μέλος του.    

Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν εξαρτώνται από τα ευρήματα και μπορεί να 
κατατάσσονται σε μια από τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

Αποχαρακτηρισμός προϊόντων: Ο αποχαρακτηρισμός των προϊόντων από «Αγροτική 
Παράδοση και Βιοποικιλότητα» σε μη πιστοποιημένα περιλαμβάνει την αφαίρεση των 
σχετικών ενδείξεων ή ισχυρισμών περί του τρόπου παραγωγής τους και μπορεί να αφορά στο 
σύνολο του προϊόντος ή σε συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντος της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα μετά τη λήψη της απόφασης για 
Αποχαρακτηρισμό προϊόντος, τους πελάτες στους οποίους έχει διατεθεί η συγκεκριμένη 
παρτίδα ή το σύνολο του προϊόντος. Στην περίπτωση που δεν έχει διατεθεί προς κατανάλωση 
το σύνολο της ποσότητας των Αποχαρακτηρισμένων προϊόντων, η επιχείρηση ζητά από τον 
πελάτη να λάβει μέτρα έτσι ώστε το εναπομείναν προϊόν να μην διατεθεί με τη σήμανση 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα». Η επιχείρηση παρακολουθεί με κάθε πρόσφορο 
τρόπο την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για τον αποχαρακτηρισμό των προϊόντων 
και δεσμεύεται έναντι του Φορέα Πιστοποίησης και του MedINA για την αποτελεσματική 
ολοκλήρωσή τους.  

Η διαδικασία Αποχαρακτηρισμού των Προϊόντων πρέπει να ολοκληρώνεται από την επιχείρηση 
άμεσα εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση της απόφασης επιβολής κυρώσεων από το 
MedINA. 

Παύση Πιστοποίησης: Αφορά στην απαγόρευση εμπορίας μιας ή περισσοτέρων παρτίδων 
προϊόντος ή και του συνόλου του εν λόγω προϊόντος, με αναφορά ως «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες από την απόφαση για παύση. Το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα ως προς το ή τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλεται η συγκεκριμένη 
ποινή, εξαρτάται από το είδος της Κρίσιμης Μη Συμμόρφωσης και της αξιολόγησής της. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση υποβάλλει επαρκή τεκμηρίωση άρσης των ευρημάτων που 
οδήγησαν στην απόφαση για παύση, η πιστοποίηση μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου.  

Ανάκληση Πιστοποίησης: Αφορά στην απαγόρευση εμπορίας μιας ή περισσοτέρων παρτίδων 
προϊόντος ή του συνόλου του προϊόντος ή και του συνόλου των λοιπών (μη ομοειδών) 
προϊόντων της επιχείρησης, με αναφορά ως «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» με 
δυνατότητα ταυτόχρονης διακοπής της σύμβασης της επιχείρησης με τον Φορέα Πιστοποίησης 
και απένταξης από το Σχήμα. Αν η επιχείρηση επιθυμεί την επανένταξή της στο Σχήμα 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα μετά από δυο 
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(2) έτη από την ημερομηνία επιβολής της Κύρωσης και θα πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία 
αρχικής πιστοποίησης.  

Στην περίπτωση ανάκλησης πιστοποίησης με ταυτόχρονη διακοπή σύμβασης, η επιχείρηση θα 
διαγράφεται από το μητρώο πιστοποιημένων επιχειρήσεων που διατηρεί το MedINA. 

9.2 Κυρώσεις σε Αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης 

Εάν, μετά από επιθεώρηση ακεραιότητας που διενεργήθηκε είτε συνεπεία υποβληθέντος 
παραπόνου, είτε προληπτικής ενέργειας διασφάλισης της ποιότητας, η αιτία της ανεπάρκειας 
θεωρείται ως ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης ή/και του επιθεωρητή του, οι καταγραφές της 
επιθεώρησης μεταβιβάζονται στην Τεχνική Επιτροπή του MedINA. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
δεδομένα της επιθεώρησης και λαμβάνει σχετική απόφαση για το χαρακτηρισμό της 
ανεπάρκειας και τη σοβαρότητα αυτής επί της πιστοποίησης και προσδιορίζει εάν πρέπει να 
επιβληθούν κυρώσεις, καθώς και το είδος τους, στον Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης. 

Εφόσον η ανεπάρκεια του Φορέα Πιστοποίησης δεν έχει επηρεάσει την αξιοπιστία της 
πιστοποίησης, η Τεχνική Επιτροπή του MedINA δύναται να προβεί σε αναγκαίες συστάσεις 
προς τον Φορέα Πιστοποίησης και λήψης σχετικών δεσμεύσεων από μέρους του. 

Σε περίπτωση που η ανεπάρκεια του Φορέα Πιστοποίησης διαπιστωθεί ότι τεκμηριωμένα έχει 
επηρεάσει την αξιοπιστία της πιστοποίησης, η Τεχνική Επιτροπή του MedINA δύναται να 
προβεί σε κυρώσεις προς τον Φορέα Πιστοποίησης, που αναλόγως της σοβαρότητας αυτής 
μπορεί να κυμαίνεται από αναστολή/ παύση αναγνώρισης του Φορέα Πιστοποίησης για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (από 1 έως και 6 μήνες) ή και ανάκληση της αναγνώρισης του 
Φορέα Πιστοποίησης για τουλάχιστον 12 μήνες από τη διαπίστωση της ανεπάρκειας.    

Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής του MedINA κοινοποιείται εγγράφως προς το Φορέα 
Πιστοποίησης εντός 5 εργάσιμων ημερών. 
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10 | Διασφάλιση Ποιότητας – Προστασία Σχήματος 

10.1 Απαιτήσεις για επιθεωρητές 

Οι επιθεωρητές οφείλουν να επιδεικνύουν τα ακόλουθα προσόντα:  

– Τίτλοι σπουδών ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης σε σχετικό αντικείμενο σε 
συνδυασμό με τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία σε επιθεωρήσεις. 

– Ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για επικεφαλής επιθεωρητές 
διαχείρισης συστημάτων. 

– Κατανόηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων.  

– Να είναι ήδη αναγνωρισμένος επιθεωρητής σε ένα τουλάχιστον σύστημα διαχείρισης 
από τα Βιολογική Παραγωγή, AGRO 2.1-2.2., GlobalG.A.P., ISO 22000, FSSC22000, IFS, 
BRC. 

– Να έχει λάβει τεκμηριωμένη εκπαίδευση και να γνωρίζει τις απαιτήσεις του Σχήματος 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα». 

Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να ασκούν συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση που θα 
επιθεωρήσουν.  

Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να έχουν εργαστεί (σαν υπάλληλοι ή σαν σύμβουλοι) στην 
επιχείρηση που θα επιθεωρήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος «Αγροτική 
Παράδοση και Βιοποικιλότητα» τα τελευταία δύο (2) χρόνια.  

Οι επιθεωρητές δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες ίσως 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία, αμεροληψία ή την εμπιστευτικότητά τους.  

10.2 Εκπαίδευση Επιθεωρητών 

Όλοι οι επιθεωρητές που εργάζονται για τον Φορέα Πιστοποίησης έχουν παρακολουθήσει μια 
αρχική ενημερωτική εκπαίδευση σχετική με τα ακόλουθα: 
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– Υπευθυνότητες του επιθεωρητή. 

– Διαχείριση και απαιτήσεις του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα». 

Ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να ενημερώνεται για τις αλλαγές στις απαιτήσεις και θα 
πρέπει να οργανώνει άμεσα σχετική εκπαίδευση των επιθεωρητών του. Ανάγκη εκπαίδευσης 
επιθεωρητών μπορεί να  προκύψει: 

– Μετά από αναθεώρηση του Ιδιωτικού Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα». 

– Μετά τον εντοπισμό σοβαρών ελλείψεων στους επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των 
επιθεωρήσεων. 

– Από την ανάγκη αναβάθμισης της γνώσης και της ικανότητας επιθεώρησης για να 
συνάδουν με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Ο Φορέας Πιστοποίησης τηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εκπαίδευσης με όλες τις πληροφορίες 
εκπαίδευσης και για όλους τους επιθεωρητές. 

10.3 Μεθοδολογία έγκρισης επιθεωρητών 

10.3.1 Έναρξη συνεργασίας 

Ο Φορέας Πιστοποίησης συλλέγει τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την εργασιακή εμπειρία τη 
σχετική με το αντικείμενο (εφόσον υπάρχει) και τα δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση ή και 
την κατάρτιση του συνεργάτη. Ακολούθως ο Φορέας Πιστοποίησης:  

– Αξιολογεί τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τον συνεργάτη, 

– Οργανώνει την κατάρτιση του συνεργάτη, 

– Προχωρά στον τελικό έλεγχο και την έγκριση του συνεργάτη, εφόσον πληρούνται όλες 
οι απαραίτητες συνθήκες. 

10.3.2 Παρακολούθηση συνεργασίας 

Ο φάκελος του συνεργάτη αξιολογείται σε ετήσια βάση από τον Φορέα Πιστοποίησης για να 
συνεχιστεί η συνεργασία. 

10.4 Αξιοπιστία 
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Ο Φορέας Πιστοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες μόνο εντός του 
πεδίου λειτουργίας του και να διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την ορθή παροχή 
αυτών των υπηρεσιών. 

Τόσο ο Φορέας Πιστοποίησης όσο και οι εκπρόσωποι του δεν πρέπει να εκφράζουν τη 
βεβαιότητα, με κανένα τρόπο, ότι θα επιτευχθούν αποτελέσματα τα οποία δεν είναι σίγουρα 
πριν την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της 
επιθεώρησης.

10.5 Ανεξαρτησία / αμεροληψία / ακεραιότητα 

Το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης που εμπλέκεται στη διαδικασία επιθεώρησης πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

– Να μην έχει κάποια σχέση με παρεμφερή δραστηριότητα με αυτή της επιχείρησης και 
να μην ασκεί κάποια σχετική δραστηριότητα τρίτου μέρους. 

– Να μην παρέχει οποιοδήποτε είδος συμβουλευτικής υπηρεσίας άμεσα ή έμμεσα στην 
επιχείρηση και να μην έχει οποιανδήποτε άλλη σχέση με αυτή. 

Γενικά ο Φορέας Πιστοποίησης και το προσωπικό του δεν θα πρέπει να συνδέονται με 
δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα τους. 

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Φορέα Πιστοποίησης, 
χωρίς να υπόκεινται σε αδικαιολόγητους οικονομικούς ή άλλου είδους όρους. Τόσο η 
διαδικασία ελέγχου όσο και οι άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τη γενική λειτουργία της 
πιστοποίησης πρέπει να διεξάγονται με αμερόληπτο τρόπο. 

Το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης δηλώνει τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, της 
ακεραιότητας και της αμεροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και τη διασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που περιέρχονται στην αντίληψή του εγγράφως. Η 
γραπτή δέσμευση του προσωπικού του Φορέα Πιστοποίησης ανανεώνεται ετησίως, ενώ για το 
νεοσύστατο προσωπικό γίνεται πριν από την ανάληψη ευθυνών. 

10.6 Εμπιστευτικότητα 

Η χρήση πληροφοριών που προσέρχονται στην προσοχή του Φορέα Πιστοποίησης κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς του, προς όφελος του ή προς όφελος τρίτων απαγορεύεται. Όταν ο 
Φορέας Πιστοποίησης θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό υλικό της επιχείρησης, πρέπει να λάβει εκ των προτέρων 
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γραπτή άδεια της. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει στην περίπτωση πληροφοριών 
που σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και σε περιπτώσεις όπου ο Φορέας 
Πιστοποίησης καλείται από τη δικαστική αρχή να παράσχει τη βοήθειά του.  

10.7 Επιτροπή  Ακεραιότητας 

Η Επιτροπή Ακεραιότητας αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη που προέρχονται από τους 
Φορείς Πιστοποίησης, κατάλληλο ενδιαφερόμενο φορέα (π.χ. περιβαλλοντική οργάνωση, 
ένωση καταναλωτών κλπ.) και μέλος του MedINA. Οι εκπρόσωποι των οργανισμών που 
συμμετέχουν στην Επιτροπή διορίζονται γραπτώς από τον οργανισμό που εκπροσωπούν και ο 
διορισμός τους ισχύει για τρία έτη. 

Στόχος της Επιτροπής Ακεραιότητας, είναι να εξετάζει τη συμβατότητα της εφαρμογής των 
προβλέψεων του παρόντος Ιδιωτικού Σχήματος από το MedINA και τους εγκεκριμένους Φορείς 
Πιστοποίησης. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ακεραιότητας περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

– Την παροχή προτάσεων – παρατηρήσεων προς τον ιδιοκτήτη του Σχήματος στην 
ανάπτυξη των πολιτικών που σχετίζονται με την αμεροληψία των δραστηριοτήτων 
πιστοποίησής του. 

– Να αποτρέπει οποιαδήποτε πρόθεση του Ιδιοκτήτη του Σχήματος, να επιτρέψει σε 
εμπορικές σχέσεις είτε σε άλλους παράγοντες, να παρεμποδίσουν τη σταθερή και 
αντικειμενική παροχή των δραστηριοτήτων της πιστοποίησης. 

– Να συμβουλεύει τον Ιδιοκτήτη του Σχήματος για θέματα που επιδρούν στην 
εμπιστοσύνη κατά τη διεργασία της πιστοποίησης. 

– Να εξετάζει και ανασκοπεί, την αμεροληψία των επιθεωρήσεων καθώς και των 
διεργασιών λήψης αποφάσεων του Ιδιοκτήτη του Σχήματος. 

– Να υποστηρίζει τον Ιδιοκτήτη του Σχήματος στην ανάπτυξη των αρχών για τη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων της πιστοποίησης. 

– Να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των διεργασιών του Ιδιοκτήτη του Σχήματος που 
σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων για τον αποχαρακτηρισμό προϊόντων / παύσης / 
ανάκλησης της πιστοποίησης. 
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– Να επικυρώνει τη διεργασία έκδοσης των πιστοποιητικών των αναγνωρισμένων 
Φορέων Πιστοποίησης.  

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται στο πλαίσιο της αντικειμενικότητας και της 
αμεροληψίας και κοινοποιούνται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 
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11 | Διαχείριση παραπόνων / προσφυγών / κατηγοριών 

11.1 Παράπονα 

Τα παράπονα είναι μια έκφραση δυσαρέσκειας που σχετίζονται με ζητήματα εξυπηρέτησης 
πελατών και προέρχονται από την επιθεωρούμενη επιχείρηση ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. 

Παραδείγματα αποτελούν τα ακόλουθα: 

– καθυστερήσεις στη διαδικασία της επιθεώρησης,  

– προβλήματα συμπεριφοράς του προσωπικού του Φορέα Πιστοποίησης, 

– θέματα σχετικά με τη λειτουργία των επιθεωρούμενων και τα οποία σχετίζονται άμεσα 
με το πεδίο της πιστοποίησης. 

11.2 Προσφυγές 

Η υποβολή προσφυγών σχετίζεται με ζητήματα διαφωνίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων 
μερών για την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του προσωπικού που διενεργεί την 
επιθεώρηση, την τεχνική επάρκεια του προσωπικού που εμπλέκεται στην διενέργεια των 
επιθεωρήσεων, την αξιοπιστία του κλπ.  

Οι προσφυγές υποβάλλονται στον Φορέα Πιστοποίησης και το MedINA εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
σχετική τεκμηρίωση (εάν δεν έχει δοθεί εξ αρχής από τον ενδιαφερόμενο, ζητείται να 
υποβληθεί υπό τη μορφή συμπληρωματικού στοιχείου).  

Οι προσφυγές σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ποσότητας πιστοποιημένου προϊόντος με 
«Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα», μπορούν να οδηγήσουν σε συμπληρωματική 
επιθεώρηση προκειμένου να τροποποιηθεί, εφόσον απαιτείται, κατάλληλα η ποσότητα του 
προϊόντος στο αντίστοιχο Πιστοποιητικό Προϊόντος.  

Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος διεξάγεται από διαφορετικό επιθεωρητή του Φορέα 
Πιστοποίησης και περιλαμβάνει τον επιτόπιο έλεγχο όλων των μονάδων της επιχείρησης από 
τους οποίους προέρχονται ή δύναται να προέρχονται, οι ποσότητες που αφαιρέθηκαν. 
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11.3 Διαχείριση παραπόνων ως προς τις απαιτήσεις της επιθεώρησης 

Αυτά τα είδη παραπόνων υποβάλλονται γραπτώς στον Φορέα Πιστοποίησης και το MedINA 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από σχετική τεκμηρίωση (εάν δεν έχουν δοθεί εξ αρχής από τον ενδιαφερόμενο, 
ζητείται να υποβληθεί υπό τη μορφή συμπληρωματικού στοιχείου).  

Για την διερεύνηση και το χειρισμό σχετικών παραπόνων συγκροτείται επιτροπή του MedINA 
με επαρκή τεχνική κατάρτιση (με βάση το αντικείμενο της έρευνας). Η επιτροπή απαρτίζεται 
από τουλάχιστον τρία μέλη, ενώ κάθε άλλο συμβουλευτικό ή εξωτερικό μέρος μπορεί να 
συμμετέχει, όπως και εκπρόσωπος του Φορέα Πιστοποίησης. 

11.4 Καταγγελία από τρίτους 

Αναφέρεται σε καταγγελίες από ενδιαφερόμενα μέρη που δεν σχετίζονται με τα 
επιθεωρούμενα μέρη, το MedINA ή τον Φορέα Πιστοποίησης. 

Η διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται όπως περιγράφεται στη σχετική παράγραφο 
διαχείρισης παραπόνων. 

11.5 Διαδικασία χειρισμού παραπόνων και καταγγελιών 

Παράπονα μπορεί να προέλθουν από: 

– Καταναλωτές αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων, 

– Λιανεμπόρους που εμπορεύονται και διαθέτουν τα προϊόντα, 

– Αρμόδιες αρχές, ενώσεις καταναλωτών κ.ο.κ. 

– Άλλα εμπλεκόμενα μέρη. 

Τα παράπονα μπορεί να αφορούν κατά κύριο λόγο στα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με τις απαιτήσεις του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» και κυρίως τα 
κριτήρια των Γενικών και Ειδικών Απαιτήσεων Συμμόρφωσης. 

Παράπονα μπορεί να παραληφθούν εγγράφως και μόνο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φυσικό 
ταχυδρομείο, fax, κλπ. με παραλήπτη τον αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης ή/και το MedINA. 
Προφορικά παράπονα γίνονται δεκτά μόνο μετά από τεκμηριωμένη επαλήθευση με τον 
αποστολέα. Τα παράπονα ή οι καταγγελίες θα πρέπει να είναι πάντα επώνυμα με 
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επαληθεύσιμα στοιχεία του φυσικού ή του νομικού προσώπου που τα υποβάλει. Ανώνυμα 
παράπονα ή καταγγελίες δεν γίνονται αποδεκτά και δεν αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης 
σε καμία περίπτωση. 

Σε περίπτωση που αποδέκτης του παραπόνου ή της καταγγελίας είναι ο Φορέας Πιστοποίησης 
το παράπονο αρχικά αξιολογείται και διερευνάται για την εγκυρότητα και την σοβαρότητά του. 
Το αποτέλεσμα της διερεύνησης κοινοποιείται μαζί με την εισήγηση του Φορέα Πιστοποίησης 
στην αρμόδια επιτροπή του MedINA ώστε να αποφασιστεί ή/και να επικυρωθεί η σχετική 
εισήγηση του Φορέα Πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση που αποδέκτης του παραπόνου ή της καταγγελίας είναι το MedINA, 
ενημερώνεται άμεσα ο εμπλεκόμενος Φορέας Πιστοποίησης σε συνεργασία με τον οποίο 
ξεκινάει η διαδικασία διερεύνησης ώστε να αποφασιστεί η σχετική επιβολή κυρώσεων ή όχι. 

Η Επιχείρηση ενημερώνεται για την ύπαρξη του περιστατικού από την στιγμή της υποβολής και 
κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος ώστε να συνεργαστεί και να 
συνεισφέρει, βάσει των αποτελεσμάτων της διερεύνησης. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνονται αρμοδίως από τo MedINA για τον τελικό 
χειρισμό και κυρώσεις όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Φορέας Πιστοποίησης και το φυσικό ή το 
νομικό πρόσωπο που το υπέβαλε, στο βαθμό και την έκταση που κριθεί για κάθε περίπτωση 
για τον καθένα ξεχωριστά.      

Η συνολική διάρκεια της διερεύνησης και τελικής απόφασης για τις επιπτώσεις του 
περιστατικού θα πρέπει να ολοκληρώνεται το μέγιστο σε 20 εργάσιμες ημέρες από την 
υποβολή του παραπόνου ή της καταγγελίας. 

11.6 Τεκμηρίωση και παρακολούθηση

Όλες οι ενέργειες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο κάθε είδους παραπόνων / προσφυγών / 
καταγγελιών, είναι τεκμηριωμένες. 

Κατ’ ελάχιστο καθορίζονται τα ακόλουθα: 

– Κανόνες εφαρμογής και λεπτομέρειες, 

– Τα υπεύθυνα άτομα  για την εφαρμογή, 

– Χρόνος εφαρμογής. 
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–  Το εξουσιοδοτημένο άτομο για την επαλήθευση της επάρκειας και 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών. 
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12 | Ανασκόπηση Σχήματος  

Η ανασκόπηση του Σχήματος γίνεται από Επιτροπή που συστήνεται από το MedINA και 
στην οποία συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σκοπός της ανασκόπησης του 
Σχήματος είναι η εξασφάλιση της συμμόρφωσης των απαιτήσεων του Σχήματος με τους 
σκοπούς και το όραμα του MedINA.  

Στόχος της Επιτροπής ανασκόπησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των 
ενδιαφερόμενων μερών, η προσκόμιση και ενσωμάτωση νέων ερευνητικών δεδομένων 
σχετικών με το περιεχόμενο συγκεκριμένων Απαιτήσεων Συμμόρφωσης και η λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την αναθεώρηση των Απαιτήσεων Συμμόρφωσης του Σχήματος για 
την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσής του. 
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Μέρος 2ο |Απαιτήσεις Συμμόρφωσης 

 

Το δεύτερο μέρος του Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» περιλαμβάνει τις 
Αρχές και τα Κριτήρια Συμμόρφωσης τις οποίες υιοθετούν, εφαρμόζουν και ικανοποιούν οι 
επιχειρήσεις Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής ή και Μεταποίησης των Αγροτικών 
Προϊόντων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 

Οι Απαιτήσεις Συμμόρφωσης του Σχήματος διακρίνονται σε: 

(α)  Γενικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης, που αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και των οποίων τα προϊόντα που παράγονται ή 
διαχειρίζονται πρόκειται να πιστοποιηθούν με αναφορά σε «Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα», καθώς και 

(β)  Ειδικές Απαιτήσεις Γεωγραφικής Περιοχής, που αφορούν μόνο σε εκείνες τις επιχειρήσεις 
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής που παράγουν αγροτικά προϊόντα μιας συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής (π.χ. Λήμνου, Κυθήρων, κλπ.). 

Οι Γενικές Απαιτήσεις του Σχήματος, συνδέονται με πρακτικές παραγωγής ή και διαχείρισης και 
επεξεργασίας ενός αγροτικού προϊόντος, οι οποίες ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής 
παραγωγής ή διαχείρισής του, συνδέονται με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την 
υποστήριξη της αειφορίας του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας των αγροτικών 
εμεταλλεύσεων. 

Επιπλέον, οι Ειδικές Απαιτήσεις, συνδέονται περαιτέρω με παραδοσιακές πρακτικές, υποδομές 
ή και την κουλτούρα παραγωγής ενός αγροτικού προϊόντος, τα οποία στο σύνολό τους 
μπορούν να χαρακτηρίσουν την ταυτότητά του, συναρτήσει της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.    

Η συμμόρφωση μιας επιχείρησης ως προς τις Γενικές Απαιτήσεις, καθώς και τις Ειδικές 
Απαιτήσεις του Σχήματος που αντιστοιχούν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία 
δραστηριοποιείται, δύναται να οδηγήσει σύμφωνα με τις Αρχές του Πρωτοκόλλου Ελέγχου του 
Σχήματος, στην τελική πιστοποίηση των επιλέξιμων παραγόμενων προϊόντων της. 
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13 | Γενικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Σχήματος  

 
Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» 

Αρχή 
Συμμόρφωσης Κριτήριο Συμμόρφωσης Κατηγορία 

Κριτηρίου 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Α. Διαχείριση 
Εκμετάλλευσης 

Α.1 Επιχειρησιακή ακεραιότητα και 
κατοχή εκμετάλλευσης Υποχρεωτικό 

Φυτική & 
Ζωική 
Παραγωγή 

Α.2 Γενική γνώση νομοθετικών 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων Υποχρεωτικό 

Α.3 Σχέδιο Διαχείρισης εκμετάλλευσης  Υποχρεωτικό 

Α.4 Χρήση καινοτόμων εργαλείων 
παρακολούθησης εκμετάλλευσης Προαιρετικό 

Β. Ορθή χρήση & 
μείωση 
αγροχημικών 

Β.1 Ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Β.2 
Ενδεδειγμένη διαχείριση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
και αποβλήτων τους 

Υποχρεωτικό 

Β.3 Χρήση εγκεκριμένων εισροών 
φυτοπροστασίας Υποχρεωτικό 

Β.4 
Συστηματική αξιολόγηση της 
επίτευξης των στόχων από τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Υποχρεωτικό 

Β.5 Διατήρηση και διαχείριση αρχείων 
εφαρμογών Υποχρεωτικό 

Β.6 Μέτρα πρόληψης για την ασφαλή 
χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας Υποχρεωτικό 

Γ. Ενίσχυση των 
φυσικών 
χαρακτηριστικών 
του εδάφους 

Γ.1 Διαχείριση υπολειμμάτων 
καλλιέργειας Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή Γ.2 Απόθεση ζωικής οργανικής λίπανσης Υποχρεωτικό 

Γ.3 Ήπια ή μικρής έντασης άροση Υποχρεωτικό 
Δ. Λελογισμένη 
χρήση 
ανόργανων 
λιπασμάτων 

Δ.1 Σχέδιο διαχείρισης εδάφους βάσει 
αναγκών καλλιέργειας  Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Δ.2 Διατήρηση και διαχείριση αρχείων 
λίπανσης Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» 

Αρχή 
Συμμόρφωσης Κριτήριο Συμμόρφωσης Κατηγορία 

Κριτηρίου 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Δ.3 Ενδεδειγμένη διαχείριση λιπασμάτων 
και αποβλήτων τους  Υποχρεωτικό 

Ε. 
Ιχνηλασιμότητα 
Προϊόντος 

Ε.1 Αρχείο παραγωγής προϊόντος Υποχρεωτικό Φυτική 
Παραγωγή 

ΣΤ. Ευζωία των 
εκτρεφόμενων 
ζώων 

ΣΤ.1 
Αρχείο πληροφοριών και δράσεων 
για τη διασφάλιση της ευζωίας των 
ζώων 

Υποχρεωτικό 

Ζωική 
Παραγωγή 

ΣΤ.2 Διαχείριση του χρόνου αποδρομής 
μετά από κτηνιατρική αγωγή Υποχρεωτικό 

ΣΤ.3 Αποφυγή πρακτικών καταπόνησης 
ζώων Υποχρεωτικό 

ΣΤ.4 Πρακτικές αντιμετώπισης ασθενειών Υποχρεωτικό 

ΣΤ.5 Τήρηση κρίσιμων πρακτικών για την 
ανάπτυξη και ευζωία των ζώων Υποχρεωτικό 

ΣΤ.6 Διασφάλιση φυσικής αναπαραγωγής 
ζώων Υποχρεωτικό 

ΣΤ.7 Διατήρηση κατάλληλων συνθηκών 
σταυλισμού Υποχρεωτικό 

Ζ. Σιτηρέσιο 
ζώων 

Ζ.1 Χρήση φυσικού σιτηρεσίου Υποχρεωτικό 
Ζωική 
Παραγωγή Ζ.2 Βελτίωση της σύστασης του 

σιτηρεσίου  Υποχρεωτικό 

Η. Άδειες 
λειτουργίας Η.1 Επιχειρησιακή ακεραιότητα Υποχρεωτικό 

Μεταποίηση Θ. Ιχνηλάτηση 
Παραγωγής Θ.1 Αρχεία συστήματος ιχνηλάτησης Υποχρεωτικό 

Ι. Mεταποίηση 
Προϊόντων Ι.1 Ασφάλεια προϊόντος Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Προϋποθέσεις Πρωτοκόλλου Ελέγχου Σχήματος 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Βασικές προϋποθέσεις πρωτοκόλλου ελέγχου Σχήματος για την πιστοποίηση 

Η εκμετάλλευση αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της ως προς το σύνολο των βασικών συνθηκών 
ένταξης στο Σχήμα, που την αφορούν. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται αντιπροσωπευτική τεκμηρίωση και παρέχεται η απαραίτητη πρόσβαση σε 

υποδομές, που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες πιστοποίησης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του Πρωτοκόλλου Ελέγχου του Σχήματος. 

Υποχρεωτικό 

 

Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διαχείριση Εκμετάλλευσης 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Α.1. Επιχειρησιακή ακεραιότητα και κατοχή εκμετάλλευσης  

Η εκμετάλλευση διαθέτει νόμιμη άδεια χρήσης για κάθε ένα από τα αγροτεμάχια που 
διατηρεί στο σχήμα πιστοποίησης. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατήρηση τίτλων ιδιοκτησίας ή ενοικίασης / δήλωση παραχώρησης ή δήλωση από το 

μητρώο αγροτών. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διαχείριση Εκμετάλλευσης 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Α.2. Γενική γνώση νομοθετικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης αποδεικνύει γνώση / ενημέρωση και προς κάθε ισχύον εθνικό 
και τοπικό κανονιστικό πλαίσιο περιβαλλοντικών προβλέψεων που συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την γεωγραφική περιοχή του.  

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Γνώση πχ. για τις περιοχές Natura, για προστατευμένα είδη βιοποικιλότητας κλπ. 

Υποχρεωτικό 

Α.3. Σχέδιο Διαχείρισης εκμετάλλευσης  

Η εκμετάλλευση, με τη συνδρομή γεωπόνου, διατηρεί Σχέδιο Διαχείρισης, στο οποίο 
περιγράφονται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου η εκμετάλλευση να πληροί όλες 
τις υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και ορθής γεωργικής διαχείρισης που 
απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. 

Στο Σχέδιο Διαχείρισης της εκμετάλλευσης ενσωματώνονται όλα τα σχετικά μέτρα εφαρμογής 
που αναφέρονται σε άλλα κριτήρια συμμόρφωσης του παρόντος Σχήματος και περιγράφεται 
ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παρακολούθησή τους. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης ανασκοπείται σε ετήσια βάση από γεωπόνο και επικαιροποιείται 
κατάλληλα εφόσον προκύπτει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη.  

Περιεχόμενα Σχεδίου Διαχείρισης: 

Ορθή χρήση, διαχείριση και αποθήκευση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
– Μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με τα κριτήρια Β.1, Β.2, Β.3 και Β.6 των γενικών 

απαιτήσεων 
Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων και αποφυγή ρύπανσης εδαφικών και υδατικών 
πόρων 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διαχείριση Εκμετάλλευσης 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

– Εφαρμογή λίπανσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης εδάφους της εκμετάλλευσης 
(κριτήριο Δ.1 των γενικών απαιτήσεων) 

– Μέτρα αποφυγής ρύπανσης εδάφους από γεωργικά ή μη απόβλητα 
– Μέτρα αποφυγής διάβρωσης του εδάφους από νερά απορροής ή ακατάλληλες 

καλλιεργητικές πρακτικές (πχ. άροση παράλληλη στη κλίση εδάφους, αποψίλωση 
αυτοφυούς βλάστησης κλπ.) 

– Μέτρα αποφυγής ρύπανσης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων από διασπορά 
γεωργικών εισροών λίπανσης ή φυτοπροστασίας ή και λοιπών εφοδίων (πχ. καύσιμα, 
λιπαντικά κλπ.) 

Προστασία οικοσυστήματος και φυσικών πόρων 
– Μέτρα περιορισμού των κινδύνων υποβάθμισης των φυσικών υδατικών αποθεμάτων 

(πχ. αλόγιστη χρήση φυσικών υδατικών πόρων για άρδευση) 
– Μέτρα περιορισμού των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από γεωργικές εργασίες 

(πχ. καύση περιεκτών/ συσκευασιών και λοιπών υπολειμάτων)  
– Απαγόρευση της παράνομης θήρευσης και της εντατικής συλλογής αυτοφυών ειδών 
– Μέτρα προστασίας της εκμετάλλευσης από δραστηριότητες όμορων (αγροτικών ή μη) 

εκμεταλλεύσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν επιμόλυνση σε μονάδες παραγωγής 
της εκμετάλλευσης 

 Προστασία υγείας και ευζωίας  
– Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εκμετάλλευσης  
– Μέτρα αποφυγής των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων 

Α.4. Χρήση καινοτόμων εργαλείων παρακολούθησης εκμετάλλευσης 

Η εκμετάλλευση χρησιμοποιεί καινοτόμες εφαρμογές (applications) για τη διαχείριση των 
εισροών και εκροών και την ανάλυση των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζει.  

Προαιρετικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διαχείριση Εκμετάλλευσης 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Με τη χρήση των σχετικών εφαρμογών μπορεί να υποβοηθείται η διαδικασία 
παρακολούθησης της εφαρμογής των κριτηρίων συμμόρφωσης του παρόντος Σχήματος. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Ιχνηλάτηση αγροτεμαχίων και καλλιεργειών. 
– Καταγραφές πρακτικών φυτοπροστασίας, λίπανση, άρδευση κλπ. 
– Καταγραφή δεικτών βιοποικιλότητας στην εκμετάλλευση κλπ. 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Ορθή χρήση & μείωση αγροχημικών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Β.1. Ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει μια μεθοδολογία για την εφαρμογή πρακτικών 
φυτοπροστασίας στα πλαίσια μιας φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης εχθρών και ασθενειών 
στην εκμετάλλευση. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται σύστημα καταγραφών και ελέγχου της πορείας της καλλιέργειας με τη 

λήψη κατάλληλων προληπτικών (πρωτίστως) ή κατασταλτικών (δευτερευόντως) 
εφαρμογών για την οικονομία της παραγωγής με γνώμονα την προστασία του 
οικοσυστήματος.  

– Οι αποφάσεις χρήσης των φυτοπροστατευτικών λαμβάνονται με τη συνδρομή 
γεωπόνου ή επιστημονικού συνεργάτη εκμετάλλευσης. 

– Τα μέτρα εφαρμογής εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της εκμετάλλευσης. 

Υποχρεωτικό 

Β.2. Ενδεδειγμένη διαχείριση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και 
αποβλήτων τους 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει έμπρακτα τη δυνατότητα κατάλληλης διαχείρισης των 
προμηθειών, αποθεμάτων και αποβλήτων των φυτοπροστατευτικών εισροών που 
μεταχειρίζεται για τις ανάγκες της. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις που επιτρέπουν ενδεδειγμένη αποθήκευση 

προμηθειών και αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αναφορικά με τις 
επικρατούσες συνθήκες ως προς την ασφάλεια, τον αερισμό και το φωτισμό των 
χώρων, όπως προτείνονται και ορίζονται από τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Ορθή χρήση & μείωση αγροχημικών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

και της σχετικής νομοθεσίας. 
– Γνωρίζει και εφαρμόζει ενδεδειγμένες οδηγίες αρμοδίων για τη διαχείριση του 

πλεονάσματος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των περιεκτών τους, ως προς 
την απόθεσή τους. 

– Καταγράφει τις συνθήκες αποθήκευσης και τον τρόπο διάθεσης όλων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιεί. 

Β.3. Χρήση εγκεκριμένων εισροών φυτοπροστασίας 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων τα οποία 
διαθέτουν άδεια εφαρμογής τους για τη σκοπούμενη χρήση και καλλιέργεια. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει παραστατικά αγορών, αρχεία εφαρμογών, καθώς και λίστα αποθεμάτων 

μόνο για εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με τα καλλιεργούμενα 
είδη που διαχειρίζεται, το μέγιστο σε βάθος τριετίας.  

Υποχρεωτικό 

Β.4. Συστηματική αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων από τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων  

Η εκμετάλλευση ορίζει και αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, το βαθμό ικανοποίησης 
των στόχων του προγράμματος φυτοπροστασίας που εφαρμόζει, σε επίπεδο προστασίας των 
παραγωγικών της πόρων και του οικοσυστήματος, και επίτευξης των οικονομικών 
αποτελεσμάτων της παραγωγής. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Λαμβάνει συστάσεις και υποδείξεις αρμοδίων (πχ. γεωπόνων) για την επιλογή και 

χρήση κατάλληλων κατά περίπτωση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κάθε φορά πριν 
την κατάρτιση σχετικού προγράμματος φυτοπροστασίας. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Ορθή χρήση & μείωση αγροχημικών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

– Προβλέπει και διενεργεί μία απολογιστική αξιολόγηση του προγράμματος 
φυτοπροστασίας, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια εφόσον διαχειρίζεται το ίδιο εύρος 
καλλιεργούμενων ειδών ή κάθε 3 έτη σε άλλες περιπτώσεις, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη του, τόσο τους διαθέσιμους δείκτες για την πορεία της βιοποικιλότητας της 
περιοχής του, όσο και τις εκτιμήσεις αρμοδίων (πχ. γεωπόνων) για τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα της χρήσης των εισροών, βάσει των επίσημων χαρακτηριστικών τους.  

Β.5. Διατήρηση και διαχείριση αρχείων εφαρμογών 

Η εκμετάλλευση διατηρεί βιβλίο ή/και ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικών εργασιών 
φυτοπροστασίας, στο οποίο καταγράφει πληροφορίες για το σύνολο των πρακτικών 
φυτοπροστασίας που εφαρμόζει σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
Οι καταγραφές αφορούν σε κάθε καλλιέργεια και αγροτεμάχιο και περιλαμβάνουν στοιχεία 
ως προς: 

– εμπορική ονομασία σκευάσματος και δραστική ουσία, 
– το χρόνο εφαρμογής, 
– ποσότητα εφαρμογής ανά αγροτεμάχιο, 
– το χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή (PHI) κλπ. 

Οι καταγραφές αντιστοιχίζουν τις χρησιμοποιούμενες εισροές, προς παραστατικά αγοράς 
αυτών και καταστάσεων αποθεμάτων που διατηρεί η επιχείρηση. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Ορθή χρήση & μείωση αγροχημικών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Β.6. Μέτρα πρόληψης για την ασφαλή χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας 

Η εκμετάλλευση γνωρίζει, διαθέτει και χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας 
και εξοπλισμό κατά τη διαδικασία παρασκευής, εφαρμογής, αλλά και απόθεσης αποβλήτων 
των φυτοπροστατευτικών εισροών. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει λαστιχένιες μπότες, αδιάβροχο ρουχισμό, φόρμα προστασίας, λαστιχένια 

γάντια, μάσκες προσώπου, γυαλιά κ.λπ. 
– Διαθέτει μάσκα ψεκασμού με φίλτρα ενδεδειγμένα των οποίων ελέγχει τον 

προβλεπόμενο χρόνο/διάρκεια χρήσης τους, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή. 
– Φυλάσσει τα ατομικά μέσα προστασίας σε κατάλληλο χώρο που δεν επιτρέπει την 

έκθεσή τους (πχ. επαφή) σε χημικά προϊόντα. 
– Έχει λάβει ενημέρωση για την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
– Διαθέτει σχετική κατάρτιση εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών. 
– Προλαμβάνει τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από κάθε τρίτο που τυχόν 

αναλαμβάνει για λογαριασμό του την παρασκευή και εφαρογή φυτοπροστατευτικών 
στην εμετάλλευση.  

– Καθαρίζει τα μέσα που δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν και αποθέτει κατάλληλα 
τον εξοπλισμό μιας χρήσης μετά από κάθε εφαρμογή. 

Τα μέτρα εφαρμογής εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της εκμετάλλευσης. 

 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Γ. Ενίσχυση των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Γ.1. Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας 

Η εκμετάλλευση διατηρεί τη δομή και βελτιώνει τη σύσταση του εδάφους με κατάλληλη 
διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργούμενων ειδών. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Χρησιμοποιεί τα φυτικά υπολείμματα για εδαφοκάλυψη, μετά το πέρας της 

συγκομιδής και όπου αυτό είναι εφικτό από τη φύση της καλλιέργειας (πχ. ετήσιες 
καλλιέργειες). 

– Διενεργεί επιφανειακή ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος. 
– Επιτρέπει τη βόσκηση των φυτικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας. 

Υποχρεωτικό 

Γ.2. Απόθεση ζωικής οργανικής λίπανσης 

Η εκμετάλλευση διατηρεί και ενισχύει την παραγωγική ικανότητα του εδάφους, κάνοντας 
χρήση φυσικών ζωικών λιπασμάτων ως μέρος των πρακτικών λίπανσης. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
Χρησιμοποιεί χωνεμένη κοπριά, σε κατάλληλες ποσότητες ετησίως, για την οποία διατηρεί 
τεκμηριωμένες πληροφορίες αναφορικά με τη ζωική προέλευση, την ποσότητα και το χρόνο 
εφαρμογής της. 

Υποχρεωτικό 

Γ.3. Ήπια ή μικρής έντασης άροση 

Εφόσον πραγματοποιείται άροση στην εκμετάλλευση, εφαρμόζεται κατάλληλη μέθοδος 
μηχανικής καλλιέργειας. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
Εφαρμόζει άροση με τη χρήση καλλιεργητή ή αρότρου με πτερύγια βάσει του ΚΟΓΠ.  

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Λελογισμένη χρήση ανόργανων λιπασμάτων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Δ.1. Σχέδιο διαχείρισης εδάφους βάσει αναγκών καλλιέργειας 

Η εκμετάλλευση διατηρεί και ακολουθεί τεκμηριωμένη μεθοδολογία για την επιλογή και 
χρήση κατάλληλων ποσοτήτων, αλλά και μορφής ανόργανων λιπασμάτων, με στόχο την 
κάλυψη των αναγκών θρέψης της καλλιέργειας με ταυτόχρονη προστασία της 
βιοποικιλότητας και του αγροτικού οικοσυστήματος. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
Για την κατάρτιση ενός πλήρους σχεδίου διαχείρισης εδάφους, λαμβάνονται υπόψη:  

– Αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων ή και αναλύσεων καλλιεργειών (όπου αυτό 
είναι εφικτό) 

– Μορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους 
– Είδος της καλλιέργειας - στόχος 
– Κατάλληλος χρόνος εφαρμογής 
– Καιρικά δεδομένα κατά το χρόνο επιθυμητής εφαρμογής 
– Η χρήση παράλληλης οργανικής λίπανσης 

Τα μέτρα εφαρμογής εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της εκμετάλλευσης 

Υποχρεωτικό 

Δ.2. Διατήρηση και διαχείριση αρχείων λίπανσης 

Η εκμετάλλευση διατηρεί βιβλίο ή/και ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικών εργασιών λίπανσης, 
στο οποίο καταγράφει πληροφορίες για το σύνολο των πρακτικών λίπανσης που εφαρμόζει 
(ανόργανη και οργανική) σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, αγροτεμάχιο και για κάθε 
καλλιεργούμενο είδος. 

Μέτρα Εφαρμογής : 
Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες λίπανσης περιλαμβάνουν: 

– Ιχνηλάτηση εφαρμογής ως προς κάθε αγροτεμάχιο 

Υποχρεωτικό  
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Λελογισμένη χρήση ανόργανων λιπασμάτων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

– Ημερομηνία εφαρμογής  
– Τύπος και ποσότητα του λιπάσματος ή εδαφοβελτιωτικού 
– Μονάδες βασικών στοιχείων λίπανσης (N,P,K) 
– Μέθοδος εφαρμογής 
– Εφαρμοστής 
Δ.3. Ενδεδειγμένη διαχείριση λιπασμάτων και αποβλήτων τους 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει έμπρακτα τη δυνατότητα κατάλληλης διαχείρισης των 
προμηθειών, αποθεμάτων και αποβλήτων των εισροών λίπανσης που μεταχειρίζεται για τις 
ανάγκες της. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις που επιτρέπουν ενδεδειγμένη αποθήκευση 

προμηθειών και αποθεμάτων προϊόντων λίπανσης, αναφορικά με τις επικρατούσες 
συνθήκες ως προς την ασφάλεια, τον αερισμό και το φωτισμό των χώρων, όπως 
προτείνονται και ορίζονται από κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και σχετικής 
νομοθεσίας. 

– Καταγράφει και επικαιροποιεί το απόθεμα προϊόντων λίπανσης που διαθέτει, τις 
συνθήκες αποθήκευσης και τον τρόπο διάθεσης τους. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Ε. Ιχνηλασιμότητα Προϊόντος 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Ε.1. Αρχείο παραγωγής προϊόντος 

Η εκμετάλλευση καταγράφει και διατηρεί σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, στοιχεία 
ταυτοποίησης των παραγόμενων προϊόντων ως προς τις αρχές παραγωγής και πιστοποίησής 
τους. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
Το αρχείο για κάθε παραγόμενο προϊόν, περιλαμβάνει πληροφορίες όπως: 

– Το αγροτεμάχιο παραγωγής κάθε παρτίδας προϊόντος. 
– Την ποσότητα κάθε συγκομισθείσας παρτίδας προϊόντος. 
– Την ημερομηνία συγκομιδής κάθε παρτίδας. 
– Τον παραλήπτη κάθε παρτίδας προϊόντος και την ημερομηνία διάθεσής της. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: ΣΤ. Ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

ΣΤ.1. Αρχείο πληροφοριών και δράσεων για τη διασφάλιση της ευζωίας των 
ζώων  

Η εκμετάλλευση διαθέτει για τα εκτρεφόμενα ζώα τεκμηριωμένες πληροφορίες αναφορικά 
με τη λήψη κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση της υγείας τους. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει καταγεγραμμένα στοιχεία από το Μητρώο ζώων (πχ. αιγοπροβάτων), για τις 

κτηνιατρικές αγωγές καθώς και τις συνταγές του κτηνίατρου. 

Υποχρεωτικό 

ΣΤ.2. Διαχείριση του χρόνου αποδρομής μετά από κτηνιατρική αγωγή 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει την τήρηση των υποδείξεων του κτηνίατρου αναφορικά με την 
υπολειμματική διάρκεια των κτηνιατρικών φαρμάκων που χορηγούνται στα ζώα, κατά την 
παραγωγική περίοδο. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Καταγράφει την υπολειμματική διάρκεια των κτηνιατρικών φαρμάκων που 

χορηγούνται στα ζώα. 
– Δεν διαθέτει το αμελγόμενο γάλα των ζώων που έχουν δεχτεί θεραπεία με 

αντιβιοτικά, πριν το χρόνο που ορίζει ο κτηνίατρος. 

Υποχρεωτικό 

ΣΤ.3. Αποφυγή πρακτικών καταπόνησης ζώων 

Η εκμετάλλευση αποδεικνύει έμπρακτα ότι τα ζώα δεν υποβάλλονται σε καταστάσεις και 
πρακτικές καταπόνησης (στρες). 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διασφαλίζει ότι τα εκτρεφόμενα ζώα δεν δένονται ή απομονώνονται (εφόσον δεν 

υφίσταται λόγος θεραπείας) και δεν υπόκεινται σε ακραίες πρακτικές όπως ο 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: ΣΤ. Ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

ακρωτηριασμός κλπ. 
– Εξασφαλίζει τη θερμική άνεση των ζώων με την παροχή στέγασης, κουράς την 

κατάλληλη εποχή κλπ. 
ΣΤ.4. Πρακτικές αντιμετώπισης ασθενειών 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει τη λήψη κατάλληλων πρακτικών για τη θεραπεία νοσούντων 
ζώων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Τα ζώα ελέγχονται τακτικά για την κατάσταση της υγείας τους και σε όσα νοσούν 

εφαρμόζεται κατάλληλη θεραπεία, απομονώνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
τους και επανέρχονται στο κοπάδι μετά το πέρας της αποθεραπείας τους.  

Υποχρεωτικό 

ΣΤ.5. Τήρηση κρίσιμων πρακτικών για την ανάπτυξη και ευζωία των ζώων 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει ότι τα θηλάζοντα ζώα τρέφονται με φυσικό γάλα. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Δίνεται η δυνατότητα λήψης κατά προτίμηση, μητρικού γάλακτος στα νεαρά ζώα, για 

ελάχιστο χρονικό διάστημα 40 ημερών.  

Υποχρεωτικό  

ΣΤ.6. Διασφάλιση φυσικής αναπαραγωγής ζώων 

Η εκμετάλλευση λαμβάνει μέριμνα για τη φυσική αναπαραγωγή των ζώων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζεται η με φυσικές μεθόδους αναπαραγωγή των ζώων.  

Υποχρεωτικό 

ΣΤ.7. Διατήρηση κατάλληλων συνθηκών σταυλισμού 

Η εκμετάλλευση υποχρεούται να τεκμηριώνει την απολύμανση και τον καθαρισμό των 
σταυλικών μονάδων. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: ΣΤ. Ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Μέτρα Εφαρμογής: 
Για τον καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων χρησιμοποιύνται κατάλληλα υλικά: 

– ασβέστης ή 
– ήπιας μορφής καθαριστικά των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε γεωργικές εργασίες 

σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις. 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Ζ. Σιτηρέσιο ζώων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Ζ.1. Χρήση φυσικού σιτηρεσίου 

Η εκμετάλλευση εξασφαλίζει τεκμηριωμένα τη χορήγηση σιτηρεσίου απαλλαγμένου από 
συνθετικά συστατικά και πρώτες ύλες με χαρακτηριστικά που προσδίδονται από 
εργαστηριακή (in-vitro) διαδικασία παραγωγής. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Στο σιτηρέσιο δεν χρησιμοποιούνται αυξητικοί παράγοντες και συνθετικά αμινοξέα. 

Υποχρεωτικό 

Ζ.2. Βελτίωση της σύστασης του σιτηρεσίου 

Η εκμετάλλευση λαμβάνει ενδεδειγμένες πρακτικές για την παροχή ενός επαρκούς και 
ποιοτικού σιτηρεσίου για τα ζώα. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Κατ’ ελάχιστο 40% της ξηράς ουσίας (Ξ.Ο.) του ημερήσιου σιτηρέσιου των 

αιγοπροβάτων πρέπει να αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή αποξηραμένη ή 
ενσιρωμένη χονδροειδή ζωοτροφή. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Μεταποίηση 

Αρχή Συμμόρφωσης: Προϋποθέσεις Πρωτοκόλλου Ελέγχου Σχήματος 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Βασικές προϋποθέσεις Σχήματος για την πιστοποίηση 

Η επιχείρηση αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της ως προς το σύνολο των βασικών συνθηκών 
ένταξης στο Σχήμα, που την αφορούν. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται αντιπροσωπευτική τεκμηρίωση και παρέχεται η απαραίτητη πρόσβαση σε 

υποδομές, που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες πιστοποίησης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του Πρωτοκόλλου Ελέγχου του Σχήματος. 

Υποχρεωτικό 

 

Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Μεταποίηση 

Αρχή Συμμόρφωσης: Η. Άδειες λειτουργίας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Η.1. Επιχειρησιακή ακεραιότητα 

Η επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα για την δραστηριότητα υπό την 
οποία παράγει πιστοποιημένα προϊόντα.  

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει σε ισχύ άδεια λειτουργίας με Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, βάσει Εθνικής 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Μεταποίηση 

Αρχή Συμμόρφωσης: Η. Άδειες λειτουργίας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

και Κοινοτικής Νομοθεσίας.  
– Κατά περίπτωση, διαθέτει άδεια οικοτεχνικής δραστηριότητας.     

 

Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Μεταποίηση 

Αρχή Συμμόρφωσης: Θ. Ιχνηλάτηση Παραγωγής 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Θ.1. Αρχεία συστήματος ιχνηλάτησης 

Η επιχείρηση διατηρεί ενημερωμένο κατάλληλο σύστημα ιχνηλασιμότητας για την παραγωγή 
και διαχείριση κάθε παρτίδας τελικού προϊόντος. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διαθέτει αρχεία παραλαβών πρώτων υλών, ημερήσιων παραγωγών, συσκευασίας, 

αποθήκευσης, διαχείρισης έως και αποδέσμευσης για εμπορία των τελικών 
προϊόντων. 

Υποχρεωτικό 
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Γενικές Απαιτήσεις Σχήματος 

Πεδίο εφαρμογής: Μεταποίηση 

Αρχή Συμμόρφωσης: Ι. Mεταποίηση Προϊόντων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Ι.1. Ασφάλεια προϊόντος 

Η επιχείρηση διατηρεί τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων, 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, το οποίο εφαρμόζει κατά την διαχείριση των 
πιστοποιημένων προϊόντων του Σχήματος. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων της 

σε όλη τη διαδικασία παρασκευής και εν γένει διαχείρισής τους, εντός των 
εγκαταστάσεών της. 

Υποχρεωτικό 
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14 | Ειδικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Γεωγραφικής Περιοχής 

14.1 | Ειδικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Λήμνου1  

 

Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Αρχή 
Συμμόρφωσης Κριτήριο Συμμόρφωσης Κατηγορία 

Κριτηρίου 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Α. Διατήρηση 
παραδοσιακών 
κατασκευών 

Α.1 
Διατήρηση Λημνιακών μαντρών 
και πέτρινων αγροτικών 
κατασκευών στην εκμετάλλευση 

Υποχρεωτικό 

Φυτική & 
Ζωική 
Παραγωγή 

Α.2 
Επισκευή / ανακατασκευή 
Λημνιακών μαντρών ή επέκταση 
πέτρινων κατασκευών 

Προαιρετικό 

Α.3 Διατήρηση νερόλακκων Υποχρεωτικό 

Α.4 Ενίσχυση του αριθμού των 
νερόλακκων στην εκμετάλλευση Προαιρετικό 

Β. Διαχείριση 
Καλλιέργειας Β.1 

Εφαρμογή της πολυκαλλιέργειας 
και της αγρανάπαυσης στην 
εκμετάλλευση 

Υποχρεωτικό Φυτική 
Παραγωγή 

 
1 Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia 

(https://terra-lemnia.net/), συνεργάστηκε με επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο του Göttingen στη Γερμανία υλοποιώντας 
εκτεταμένη έρευνα πεδίου, από το 2017 έως το 2020, συλλέγοντας πλήθος επιστημονικών δεδομένων για τις 
παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα και έχουν 
διαμορφώσει το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Λήμνου. Μέσα από συστηματική έρευνα, οι η ομάδα των 
συνεργαζόμενων φορέων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ορισμένων αγροτικών πρακτικών σε γεωργο-
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διατηρούν αροτραίες ετήσιες καλλιέργειες ωφελεί τη βιοποικιλότητα, το 
έδαφος και το τοπίο, ενώ βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων τοπικών προϊόντων. Με σκοπό τη σύνδεση 
των επιστημονικών δεδομένων με την εφαρμογή τους στην πράξη, έτσι ώστε να συμβαδίσει η αγροτική ανάπτυξη 
με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου της Λήμνου, η ομάδα του προγράμματος συνέταξε ‘Οδηγό 
Καλών Πρακτικών’ στον οποίο βασίζονται οι απαιτήσεις «Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου» του παρόντος 
Σχήματος Πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων. 

https://terra-lemnia.net/
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Αρχή 
Συμμόρφωσης Κριτήριο Συμμόρφωσης Κατηγορία 

Κριτηρίου 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Β.2 
Διατήρηση της αμειψισποράς ως 
μέρος της καλλιεργητικής 
πρακτικής 

Υποχρεωτικό 

Β.3 Ενίσχυση της συγκαλλιέργειας 
καλλιεργούμενων ειδών Προαιρετικό 

Γ. Διαχείριση 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού 

Γ.1 Χρήση τοπικής ποικιλίας στην 
εκμετάλλευση Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Γ.2 Εκτεταμένη χρήση τοπικών 
ποικιλιών στην εκμετάλλευση Προαιρετικό 

Γ.3 
Επιλεκτική χρήση 
ιδιοπαραγόμενων σπόρων σποράς 
στην εκμετάλλευση 

Προαιρετικό 

Γ.4 
Εκτεταμένη χρήση 
ιδιοπαραγόμενων σπόρων σποράς 
στην εκμετάλλευση 

Προαιρετικό 

Δ. Διαχείριση 
φυσικών στοιχείων 

Δ.1 Διατήρηση τράφων στην 
εκμετάλλευση Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Δ.2 Ενίσχυση τράφων στην 
εκμετάλλευση Προαιρετικό 

Δ.3 
Διατήρηση δενδρώδους ή 
θαμνώδους βλάστησης στα όρια 
των αγρών 

Υποχρεωτικό 

Δ.4 
Ενίσχυση δενδρώδους ή 
θαμνώδους βλάστησης στο 
σύνολο της εκμετάλλευσης 

Προαιρετικό 

Δ.5 
Διατήρηση ή εγκατάσταση 
επιλέξιμων δενδρωδών 
καλλιεργειών στην εκμετάλλευση 

Προαιρετικό 

Δ.6 
Διατήρηση ακαλλιέργητων 
τμημάτων και αδρομερών υλικών 
εντός των αγρών 

Προαιρετικό 

Ε. Κάλυψη 
διατροφικών 
αναγκών ζώων 

Ε.1 Χρήση τοπικών ζωοτροφών Υποχρεωτικό 
Ζωική 
Παραγωγή 

Ε.2 Χρήση ζωοτροφών από 
ιδιοπαραγωγή Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Αρχή 
Συμμόρφωσης Κριτήριο Συμμόρφωσης Κατηγορία 

Κριτηρίου 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

ΣΤ. Βόσκηση 
εκτρεφόμενων 
ζώων 

ΣΤ.1 Τήρηση βοσκοϊκανότητας 
φυσικών βοσκοτόπων Υποχρεωτικό 

Ζωική 
Παραγωγή 

ΣΤ.2 Βόσκηση σε υπολείμματα 
καλλιέργειας Προαιρετικό 

Ζ. Γενετική σύσταση 
εκτρεφόμενων 
ζώων 

Ζ.1 Χρήση τοπικά προσαρμοσμένων 
φυλών Υποχρεωτικό 

Ζωική 
Παραγωγή 

Ζ.2 Χρήση ζώων αυτόχθονων φυλών 
της Λήμνου Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διατήρηση παραδοσιακών κατασκευών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Α.1. Διατήρηση Λημνιακών μαντρών και πέτρινων αγροτικών κατασκευών στην 
εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διαθέτει και διατηρεί πέτρινες κατασκευές (εφόσον δεν υπάρχει 
απαγορευτική απόφαση αρμόδιας Αρχής προς τούτο, ή σύστασης προς το αντίθετο) απόλυτα 
εναρμονισμένες με την αρχιτεκτονική και παράδοση του τοπίου. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Κάθε εκμετάλλευση διαθέτει τουλάχιστον μια «Λημνιακή μάντρα» ανεξαρτήτως αν 

χρησιμοποιείται ή όχι άμεσα για την αγροτική παραγωγή.  
– Εναλλακτικά, κάθε εκμετάλλευση διαθέτει λοιπές πέτρινες κατασκευές (π.χ. 

«ξεροτρόχαλα», σώμαντρα, πεζούλες κλπ.) πλαισίωσης (περιστοίχισης) παραγωγικών 
της μονάδων. 

Υποχρεωτικό 

Α.2. Επισκευή / ανακατασκευή Λημνιακών μαντρών ή επέκταση πέτρινων 
κατασκευών 

Η εκμετάλλευση προβαίνει σε εργασίες συντήρησης ή και επέκτασης των πέτρινων 
κατασκευών (εφόσον δεν υπάρχει απαγορευτική απόφαση αρμόδιας Αρχής προς τούτο, ή 
σύστασης προς το αντίθετο) που εναρμονίζονται με την αρχιτεκτονική και παράδοση του 
τοπίου. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Επισκευή ή ανακατασκευή πέτρινων κατασκευών σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις των αρμόδιων Αρχών. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να είναι (ενδεικτικά) 
«Λημνιακές μάντρες» ή «ξεροτρόχαλα», σώμαντρα, πεζούλες κλπ. εντός των ορίων της 
εκμετάλευσης, με υλικά (πέτρα, ξύλο, σίδερο, αχυρόμπαλα) που σέβονται την 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διατήρηση παραδοσιακών κατασκευών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

παράδοση και το τοπίο της Λήμνου. 
– Εναλλακτικά, κάθε εκμετάλλευση κατασκευάζει σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις των αρμόδιων Αρχών νέες αγροτικές εγκαταστάσεις με υλικά (πέτρα, ξύλο, 
σίδερο, αχυρόμπαλα) που σέβονται την παράδοση και το τοπίο της Λήμνου. Για το 
σκοπό αυτό μπορεί να γίνεται αξιοποίηση πρότυπης μελέτης που έχει εκπονηθεί 
σχετικά. 

Α.3. Διατήρηση νερόλακκων  

Η εκμετάλλευση διατηρεί τους υφιστάμενους νερόλακκους* στις παραγωγικές της μονάδες.  

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Κάθε εκμετάλλευση διατηρεί όλους τους φυσικούς ή τεχνητούς νερόλακους που 

βρίσκονται εντός των ορίων της.  
* Οι νερόλακκοι είναι απλές εκσκαφές (ελάχιστου βάθους 30 εκ.), συνήθως σε αργιλικό 
υπόβαθρο, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και αποθήκευση νερού με κύριο σκοπό το 
πότισμα των ζώων. Σε πολύ διαπερατά εδάφη (π.χ. αμμώδη) γίνεται επίστρωση με άργιλο ή 
και τσιμεντοκονία. Το μέγεθός τους είναι μικρό, με ελάχιστη πλευρά ή διάμετρο το 1μ 
(συνήθως δεν ξεπερνάει τα 10μ2). 

Υποχρεωτικό 

Α.4. Ενίσχυση του αριθμού των νερόλακκων στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διατηρεί ή δημιουργεί νερόλακκους* στις παραγωγικές της μονάδες, σε 
ελάχιστο ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού αυτών. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Κάθε εκμετάλλευση διατηρεί φυσικούς ή τεχνητούς νερόλακκους που βρίσκονται 

εντός των ορίων της εκμετάλλευσης και τεκμηριώνει την ύπαρξή τους σε ελάχιστο 
ποσοστό 20% επί του συνόλου των παραγωγικών μονάδων της (αγροτεμάχια ή 
βοσκότοποι). 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική & Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Διατήρηση παραδοσιακών κατασκευών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

* Νερόλακκοι: Βλ. κριτήριο Α.3. Ειδικών Απαιτήσεων Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου. 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Διαχείριση Καλλιέργειας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Β.1. Εφαρμογή της πολυκαλλιέργειας και της αγρανάπαυσης στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διατηρεί τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά είδη επιλέξιμων καλλιεργειών 
φυτικών ειδών για τη διασφάλιση της οικολογικής σταθερότητας της περιοχής.  

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές επιλέξιμες* καλλιέργειες, διατηρούνται στις 

μονάδες παραγωγής (αγροτεμάχια πλην βοσκοτόπων) της εκμετάλλευσης ανά 
καλλιεργητική περίοδο.  
Εναλλακτικά η επιχείρηση διατηρεί δύο (2) επιλέξιμες* καλλιέργειες και μια (1) 
αγρανάπαυση ανά  καλλιεργητική περίοδο, κατ’ελάχιστο σε ποσοστό 60% επί των 
συνολικών ενταγμένων αγροτεμαχίων πλην βοσκοτόπων στο Σχήμα.  

– Τηρείται επικαιροποιημένο σχέδιο παραγωγής (πρόγραμμα παραγωγής) για την 
εκμετάλλευση σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 

* Επιλέξιμες νοούνται οι καλλιέργειες που ορίζονται στο Παράρτημα 6 ως αποτέλεσμα 
έγκρισης του προγράμματος Terra Lemnia. 

Υποχρεωτικό 

Β.2. Διατήρηση της αμειψισποράς ως μέρος της καλλιεργητικής πρακτικής 

Ο παραγωγός τεκμηριώνει την εφαρμογή του σχεδιασμού εναλλαγής (αρόσιμων) επιλέξιμων 
καλλιεργειών, διάρκειας 2 ή 3 ετών σε ελάχιστο ποσοστό 20% επί του συνόλου των 
καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων, για τη διευκόλυνση της συμβίωσης προσαρμοσμένων 
μονοετών τοπικών φυτικών ειδών και διαβιούντων ασπόνδυλων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Η αμειψισπορά βασίζεται σε επιλέξιμα μονοετή φυτικά είδη  
– Για το σχεδιασμό της εναλλαγής καλλιεργούμενων ειδών λαμβάνονται υπόψη οι 

εδαφικές και μικροκλιματικές συνθήκες στην εκμετάλλευση 

Υποχρεωτικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Διαχείριση Καλλιέργειας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

– Τηρείται επικαιροποιημένο σχέδιο εναλλαγής καλλιεργειών για την εκμετάλλευση 
Β.3. Ενίσχυση της συγκαλλιέργειας καλλιεργούμενων ειδών 

Ο παραγωγός υιοθετεί σε ποσοστό τουλάχιστον 25% της συνολικής αρόσιμης έκτασης της 
εκμετάλλευσης, την πρακτική συνύπαρξης δύο ή περισσότερων καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών στην ίδια μονάδα παραγωγής (αγροτεμάχιο), για μέρος ή για το σύνολο της 
καλλιεργητικής περιόδου αυτών, με στόχο την αύξηση του πληθυσμού επικονιαστών και 
ωφέλιμων εντόμων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Τουλάχιστον δύο (2) επιλέξιμα καλλιεργούμενα φυτικά είδη του Παραρτήματος 6 

διατηρούνται σε κάθε μονάδα παραγωγής (αγροτεμάχιο) όπου εφαρμόζεται η 
συγκαλλιέργεια. 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Γ. Διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Γ.1. Χρήση τοπικής ποικιλίας στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει για το σύνολο των μονάδων παραγωγής μιας επιλέξιμης 
καλλιέργειας τη χρήση ποικιλίας εγκεκριμένης ως «Τοπική Ποικιλία»*, η οποία 
χαρακτηρίζεται για την προσαρμοστικότητά της στο τοπικό περιβάλλον. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται κατάλληλο αρχείο αναφορικά με την προέλευση των σπόρων (ποικιλίας) 

της καλλιέργειας, όπως παραστατικά αγοράς κλπ. 
* Επιλέξιμες τοπικές ποικιλίες νοούνται τα καλλιεργούμενα φυτικά είδη που ορίζονται στο 
Παράρτημα 6 ως αποτέλεσμα έγκρισης του προγράμματος Terra Lemnia. 

Υποχρεωτικό 

Γ.2. Εκτεταμένη χρήση τοπικών ποικιλιών στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει για το σύνολο των μονάδων παραγωγής, τουλάχιστον δύο 
επιλέξιμων καλλιεργειών, τη χρήση ποικιλιών εγκεκριμένων ως «Τοπικές Ποικιλίες»*, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται για την προσαρμοστικότητά τους στο τοπικό περιβάλλον. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται κατάλληλο αρχείο αναφορικά με την προέλευση των σπόρων (ποικιλίας) 

κάθε καλλιέργειας, όπως παραστατικά αγοράς κλπ. 
* Επιλέξιμες τοπικές ποικιλίες νοούνται τα καλλιεργούμενα φυτικά είδη που ορίζονται στο 
Παράρτημα 6 ως αποτέλεσμα έγκρισης του προγράμματος Terra Lemnia. 

Προαιρετικό 

Γ.3. Επιλεκτική χρήση ιδιοπαραγόμενων σπόρων σποράς στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει για τουλάχιστον 10% της συνολικής έκτασης μιας επιλέξιμης 
καλλιέργειας, τη χρήση «ιδιοπαραγόμενου» σπόρου προς σπορά, ο οποίος χαρακτηρίζεται 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Γ. Διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

για την προσαρμοστικότητά του στο τοπικό περιβάλλον. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται κατάλληλο αρχείο αναφορικά με την προέλευση των σπόρων (ποικιλίας) 

κάθε καλλιέργειας, όπως παραστατικά αγοράς κλπ.   
Γ.4. Εκτεταμένη χρήση ιδιοπαραγόμενων σπόρων σποράς στην εκμετάλλευση  

Η εκμετάλλευση τεκμηριώνει για τουλάχιστον 10% της συνολικής έκτασης δύο ή και 
περισσότερων επιλέξιμων καλλιεργειών, τη χρήση «ιδιοπαραγόμενου» σπόρου προς σπορά, 
ο οποίος χαρακτηρίζεται για την προσαρμοστικότητά του στο τοπικό περιβάλλον. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται κατάλληλο αρχείο αναφορικά με την προέλευση των σπόρων (ποικιλίας) 

κάθε καλλιέργειας, όπως παραστατικά αγοράς κλπ.   

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Δ.1. Διατήρηση τράφων* στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διατηρεί τους υφιστάμενους τράφους στο σύνολο των ενταγμένων 
αγροτεμαχίων, διασφαλίζοντας τη διατήρηση αυτοφυών φυτών σε αυτούς. 
Μέτρα Εφαρμογής: 

– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η παρουσία τράφων στο σύνολο των ενταγμένων 
αγροτεμαχίων. 

– Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι τράφοι καλύπτουν λιγότερο από 10% των 
ενταγμένων αγροτεμαχίων, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν μέχρι του ποσοστού 
αυτού. 

– Διατηρείται κατάλληλο τεκμηριωμένο σχέδιο για τη διατήρηση ή δημιουργία τράφων 
και τη λήψη απαραίτητων ενεργειών. 

* Οι «τράφοι» της Λήμνου, αποτελούν ακαλλιέργητες -συνήθως ανυψωμένες- στενές λωρίδες 
γης (ελάχιστου πλάτους 0,5 μ) που ορίζουν τα σύνορα μεταξύ των αγρών και συνιστούν έναν 
ιδιαίτερο τύπο μικρό-οικότονου που χαρακτηρίζει το αγροτικό τοπίο του νησιού. 

Υποχρεωτικό 

Δ.2. Ενίσχυση τράφων στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διατηρεί ή δημιουργεί τράφους σε ποσοστό τουλάχιστον 50% επί των 
ενταγμένων αγροτεμαχίων, διασφαλίζοντας τη διατήρηση αυτοφυών φυτών σε αυτούς. 
Μέτρα Εφαρμογής: 

– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η παρουσία τράφων στο σύνολο των ενταγμένων 
αγροτεμαχίων. 

– Δημιουργούνται τράφοι σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των ενταγμένων αγροτεμαχίων. 
– Διατηρείται κατάλληλο τεκμηριωμένο σχέδιο για τη διατήρηση ή δημιουργία τράφων 

και τη λήψη απαραίτητων ενεργειών. 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

* «Τράφοι»: Βλ. κριτήριο Δ.1. Ειδικών Απαιτήσεων Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου. 
Δ.3. Διατήρηση δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης στα όρια των αγρών 

Η εκμετάλλευση διατηρεί κάθε είδους δενδρώδη ή και θαμνώδη βλάστηση που αυτοφύεται 
στα όρια των ενταγμένων αγροτεμαχίων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η φυσική δενδρώδης ή και θαμνώδης βλάστηση που 

υφίσταται για το σύνολο της εκμετάλλευσης. 
– Η βλάστηση δύναται να αφορά σε λόχμες, γραμμές ή μεμονωμένα δέντρα ή θάμνους 

σε κάθε μονάδα παραγωγής. 
– Σε περίπτωση που η υφιστάμενη βλάστηση υπολείπεται του 10% των ενταγμένων 

αγροτεμαχίων, η εκμετάλλευση υλοποιεί πλάνο εγκατάστασης δένδρων ή θάμνων στα 
όρια των αγροτεμαχίων, με στόχο να συνεισφέρει στην προστασία και τον 
εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας. 

– Διατηρείται κατάλληλο τεκμηριωμένο σχέδιο για τη φύτευση δένδρων ή θάμνων και 
τη λήψη απαραίτητων ενεργειών. 

Υποχρεωτικό 

Δ.4. Ενίσχυση δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης στο σύνολο της 
εκμετάλλευσης 

Η εκμετάλλευση ενισχύει την παρουσία δενδρώδους ή και θαμνώδους βλάστησης στο 
σύνολο της έκτασής της, με στόχο να συνεισφέρει στην προστασία και τον εμπλουτισμό της 
βιοποικιλότητας. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η φυσική δενδρώδης ή και θαμνώδης βλάστηση που 

υφίσταται για το σύνολο της εκμετάλλευσης. 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

– Η βλάστηση δύναται να αφορά σε λόχμες, γραμμές ή μεμονωμένα δέντρα ή θάμνους 
σε κάθε μονάδα παραγωγής. 

– Η εκμετάλλευση υλοποιεί πλάνο εγκατάστασης δένδρων ή θάμνων εντός ή και στα 
όρια των μονάδων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνόλου τους. 

– Διατηρείται κατάλληλο τεκμηριωμένο σχέδιο για τη φύτευση δένδρων ή θάμνων και 
τη λήψη απαραίτητων ενεργειών. 

Δ.5. Διατήρηση ή εγκατάσταση επιλέξιμων δενδρωδών καλλιεργειών στην 
εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διατηρεί ή εκπονεί και υλοποιεί πλάνο εγκατάστασης δενδρώδους 
βλάστησης επί των παραγωγικών μονάδων της, με τα επιλέξιμα καρποφόρα είδη του 
Παραρτήματος 6 σε ποσοστό 2% της συνολικής έκτασης των ενταγμένων αγροτεμαχίων, με 
στόχο να συνεισφέρει στην προστασία και τον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η δενδρώδης βλάστηση επιλέξιμων καρποφόρων 

ειδών στο σύνολο της εκμετάλλευσης. 
– Διατηρείται κατάλληλο τεκμηριωμένο σχέδιο για το σύνολο της εκμετάλλευσης, για τη 

φύτευση επιλέξιμων ειδών δένδρων και λήψη απαραίτητων ενεργειών. 

Προαιρετικό 

Δ.6. Διατήρηση ακαλλιέργητων τμημάτων και αδρομερών υλικών εντός των 
αγρών 

Η εκμετάλλευση διατηρεί ακαλλιέργητα τμήματα (νησίδες φυσικής βλάστησης) και αδρομερή 
υλικά* σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνολικού αριθμού των ενταγμένων 
αγροτεμαχίων, με στόχο τη διατήρηση άγριας χλωρίδας και πανίδας.  

Μέτρα Εφαρμογής: 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η έκταση ακαλλιέργητων τμημάτων ή σχετικών 
γεωλογικών σχηματισμών επί συνόλου αγροτεμαχίων . 

* Ως αδρομερή υλικά στο παρόν εννοούνται χαλίκια και πέτρες διαμέτρου από 0,2 έως 25εκ. 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Ε. Κάλυψη διατροφικών αναγκών ζώων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Ε.1. Χρήση τοπικών ζωοτροφών 

Η εκμετάλλευση εξασφαλίζει ότι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των εκτρεφόμενων 
ζώων βασίζεται κατά το 50% σε (α) ζωοτροφές (σανός, άχυρο, καρποί) προερχόμενες από 
εκμεταλλεύσεις της Λήμνου ή και (β) από βόσκηση σε καλλιεργούμενες (αροτραίες) εκτάσεις 
ενταγμένων αγροτεμαχίων ή και (γ) από βόσκηση της τοπικής αυτοφυούς βλάστησης σε 
εκτάσεις (βοσκότοπους) για τις οποίες διαθέτει σχετική έγκριση βόσκησης από τις αρμόδιες 
τοπικές Αρχές. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Τεκμηριώνεται ότι 50% των διατροφικών αγαγκών των ζώων (κιλά Ξηρής Ουσίας ανά 

ζώο ανά έτος) διαθέτει όλα τα ως άνω χαρακτηριστικά τοπικής προέλευσης.  
– Διατηρούνται αρχεία πιστοποιημένης ύλης φυτικής μάζας ή και βόσκησης των ζώων σε 

πλήρως ορισμένες εκτάσεις. 

Υποχρεωτικό 

Ε.2. Χρήση ζωοτροφών από ιδιοπαραγωγή 

Η εκμετάλλευση εξασφαλίζει ότι οι χονδροειδείς ζωοτροφές (σανός, άχυρο, καρποί) που 
διαθέτει στα εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των σχετικών διατροφικών αναγκών τους, 
προέρχονται σε ποσοστό 40% από ιδιοπαραγωγή. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρούνται αρχεία και έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι το 40% των χονδροειδών 

ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται για τις διατροφικές ανάγκες των ζώων (κιλά Ξηρής 
Ουσίας ανά ζώο ανά έτος) είναι ιδιοπαραγόμενες. 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: ΣΤ. Ορθή διαχείριση βόσκησης 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

ΣΤ.1. Τήρηση βοσκοϊκανότητας φυσικών βοσκοτόπων  

Η εκμετάλλευση διασφαλίζει τη χρήση βοσκοτόπων βάσει της βοσκοικανότητας τους, όπως 
αυτή ορίζεται στον οδηγό του TERRA LEMNIA, ενώ παράλληλα μεριμνά για την εναλλαγή των 
εκτάσεων που βόσκουν τα ζώα εντός κάθε παραγωγικής περιόδου. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Καταγράφονται όλες οι διαθέσιμες εκτάσεις βόσκησης και η εναλλαγή τους σε κάθε 

παραγωγική περίοδο. 

Υποχρεωτικό 

ΣΤ.2. Βόσκηση σε υπολείμματα καλλιέργειας  

Η εκμετάλλευση επιτρέπει τη βόσκηση των υπολειμμάτων της πιστοποιημένης 
συγκομισθείσας καλλιέργειάς της (βόσκηση στην «καλαμιά») ως μέρος των πρακτικών 
διατροφής των εκτρεφόμενων ζώων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Πραγματοποιείται βόσκηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων μετά το πέρας της 

συγκομιδής. 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Λήμνου 

Πεδίο εφαρμογής: Ζωική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Ζ. Γενετική σύσταση εκτρεφόμενων ζώων 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Ζ.1. Χρήση τοπικά προσαρμοσμένων φυλών 

Η εκμετάλλευση εκτρέφει ζώα που ανήκουν σε τοπικά προσαρμοσμένες φυλές αγροτικών 
ζώων. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται μητρώο ζώων για την τεκμηρίωση της γενετικής σύστασης τους και για τον 

έλεγχο πραγματοποιείται φαινοτυπική εξέταση. 

Υποχρεωτικό 

Ζ.2. Χρήση ζώων αυτόχθονων φυλών της Λήμνου 

Η εκμετάλλευση εκτρέφει ζώα που ανήκουν σε τοπικούς πληθυσμούς (π.χ. στην ντόπια φυλή 
προβάτου Λήμνου). 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται μητρώο ζώων για την τεκμηρίωση της γενετικής σύστασης τους και για τον 

έλεγχο πραγματοποιείται φαινοτυπική εξέταση. 

Προαιρετικό 
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14.2 | Ειδικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Κυθήρων 

 

Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Αρχή 
Συμμόρφωσης Κριτήριο Συμμόρφωσης Κατηγορία 

Κριτηρίου 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Α. Επιδράσεις της 
γεωργικής 
δραστηριότητας στο 
περιβάλλον 

Α.1 Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος Υποχρεωτικό Φυτική 
Παραγωγή 

Β. Διαχείριση 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού 

Β.1 Επιλεκτική χρήση τοπικής 
ποικιλίας στην εκμετάλλευση Υποχρεωτικό Φυτική 

Παραγωγή 

Γ. Διαχείριση 
φυσικών στοιχείων 
και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

Γ.1 Διατήρηση φυσικών συνόρων 
μεταξύ των αγροτεμαχίων Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Γ.2 
Διαχείριση της αυτοφυούς 
δενδρώδους ή θαμνώδους 
βλάστησης στην εκμετάλλευση 

Υποχρεωτικό 

Γ.3 Διαχείριση περίφραξης 
αγροτεμαχίων Προαιρετικό 

Γ.4 Προστασία μελισσών Υποχρεωτικό 

Γ.5 
Διατήρηση αρχείου οργανισμών 
στόχων και ωφέλιμων-επιβλαβών  
εντόμων 

Υποχρεωτικό 

Γ.6 Χρήση φυσικών παγίδων 
ξυλοφάγων εντόμων Υποχρεωτικό 

Δ. Διατήρηση 
ακαλλιέργητων 
τμημάτων και 
αδρομερών υλικών 
εντός των αγρών 

Δ.1 Διατήρηση ακαλλιέργητων 
τμημάτων και αδρομερών υλικών Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Δ.2 Ενίσχυση των ακαλλιέργητων 
τμημάτων και αδρομερών υλικών Προαιρετικό 

Ε. Διατήρηση 
δομικών στοιχείων 
του αγρού 

Ε.1 Διατήρηση αναβαθμίδων Υποχρεωτικό 

Φυτική 
Παραγωγή 

Ε.2 Δημιουργία νέων αναβαθμίδων, 
όπου απαιτείται Προαιρετικό 

Ε.3 Διατήρηση παραδοσιακών 
στοιχείων αγροτικού τοπίου Υποχρεωτικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Α. Επιδράσεις της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Α.1. Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος 

Η εκμετάλλευση διαθέτει και εφαρμόζει καλλιεργητικό σχέδιο και σχέδιο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λαμβάνοντας, κατ’ ελάχιστον, μια εκτίμηση επικινδυνότητας των επιτώσεων της 
γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή καθώς και τις ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
της περιοχής. 

Μέτρα εφαρμογής: 
Το σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν κατ’ ελάχιστον:  

– Την ειδική περιβαλλοντική Νομοθεσία, σε περίπτωση που η γεωργική εκμετάλλευση 
ανήκει σε προστατευόμενη ζώνη (π.χ. NATURA 2000, RAMSAR κλπ). 

– Τεκμηρίωση για την εναρμόνισή τους με τις ειδικές δεσμεύσεις κάθε περιοχής, 
ειδικότερα αυτών που έχουν χαρακτηριστεί οικολογικά ευαίσθητες και η χρήση τους 
διέπεται από ειδικές διαχειριστικές μελέτες ή από εθνικά σχέδια δράσης. 

– Τρόπο συμμόρφωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης στις απαιτήσεις της αντίστοιχης 
νομοθεσίας και των σχετικών προδιαγραφών καλλιεργητικής πρακτικής. 

– Την εκτίμηση επικινδυνότητας για περιοχές πρώτης γεωργικής χρήσης που να δείχνει 
ότι είναι κατάλληλες για παραγωγή ασφαλών προϊόντων, με τη μικρότερη επιβάρυνση 
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Υποχρεωτικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Β. Διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Β.1. Επιλεκτική χρήση τοπικής ποικιλίας στην εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση κάνει χρήση υποκείμενων και ποικιλιών με καλή προσαρμοστικότητα στις 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, και συγκεκριμένα τις «κορωνέικη», «μάτσες», 
«καρυδολιά». 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Διατηρείται κατάλληλο αρχείο αναφορικά με την προέλευση του πολλαπλασιαστικού 

υλικού (ποικιλίας) της καλλιέργειας, όπως παραστατικά αγοράς κλπ. 

Υποχρεωτικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Γ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Γ.1. Διατήρηση φυσικών συνόρων μεταξύ των αγροτεμαχίων 

Η εκμετάλλευση διατηρεί ακαλλιέργητες ζώνες ανάμεσα στα αγροτεμάχια της, πλάτους 
τουλάχιστον μισού μέτρου (0,5m), διασφαλίζοντας τη διατήρηση αυτοφυών φυτών σε αυτές. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Οι διατηρούμενες ζώνες έχουν ελάχιστο πλάτος 0,5m και δύναται να βρίσκονται στα 

όρια των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 
– Η διατήρηση ακαλλιέργητων ζωνών πλάτους 0,5 m εφαρμόζεται στο σύνολο των 

αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 

Υποχρεωτικό 

Γ.2. Διαχείριση της αυτοφυούς δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης στην 
εκμετάλλευση 

Η εκμετάλλευση διατηρεί κάθε είδους δενδρώδη ή και θαμνώδη βλάστηση που αυτοφύεται 
εντός των αγροτεμαχίων της, συνεισφέροντας στην προστασία και τον εμπλουτισμό της 
βιοποικιλότητας σε συμφωνία με το σχέδιο διαχείρισης της βλάστησης του υποορόφου. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η αυτοφυής δενδρώδης ή και θαμνώδης βλάστηση 

που υφίσταται στο σύνολο των αγροτεμαχίων κατά τη στιγμή ένταξης της 
εκμετάλλευσης στο Σχήμα «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα». 

– Η βλάστηση δύναται να αφορά σε λόχμες, γραμμές ή μεμονωμένα δέντρα ή θάμνους 
σε κάθε μονάδα παραγωγής. 

Υποχρεωτικό 

Γ.3. Διαχείριση περίφραξης αγροτεμαχίων 

Εφόσον χρησιμοποιούνται περιφράξεις στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, διατηρείται κατ’ 
ελάχιστον μία απόσταση 5cm από το έδαφος, για την ελεύθερη κυκλοφορία μικρών 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Γ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

θηλαστικών. 

Μέτρα Εφαρμογής: 
– Το κριτήριο εφαρμόζεται για το σύνολο των περιφράξεων (παλιές και νέες) και για όλα 

τα είδη των υλικών, με εξαίρεση τις ξερολιθιές και τις τσιμεντένιες περιφράξεις. 
Γ.4. Προστασία μελισσών 

Απαγορεύεται η εφαρμογή τοξικών για τις μέλισσες εντομοκτόνων κατά την περίοδο 
βόσκησης των μελιτωμάτων στην ελιά καθώς και των αυτοφυών ειδών στα ελαιοκτήματα. 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Πραγματοποιείται λεπτομερής καταγραφή των επεμβάσεων (είδος σκευάσματος, 

δοσολογία, ημερομηνία επέμβασης), στα αντίστοιχα αρχεία καταγραφών. 
– Γίνεται τεκμηρίωση των σκευασμάτων με αντίστοιχα παραστατικά αγοράς. 

Υποχρεωτικό 

Γ.5. Διατήρηση αρχείου οργανισμών στόχων και ωφέλιμων-επιβλαβών εντόμων 

Η εκμετάλλευση τηρεί αρχείο με καταγραφή των κυριότερων οργανισμών στόχων και των 
ωφέλιμων εντόμων, αλλά και των κυριότερων επιβλαβών εντόμων ή άλλων παθογόνων, που 
υπάρχουν στα αγροτεμάχιά της. 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Η καταγραφή θα πρέπει να γίνεται βάσει εγχειριδίου που θα δοθεί για την περιοχή 

των Κυθήρων. 
– Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει βασει φωτογραφικού ή άλλου υλικού. 

Υποχρεωτικό 

Γ.6. Χρήση φυσικών παγίδων ξυλοφάγων εντόμων 

Η εκμετάλλευση χρησιμοποιεί φυσικές παγίδες για την καταπολέμηση των ξυλοφάγων 
εντόμων. 

Υποχρεωτικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Γ. Διαχείριση φυσικών στοιχείων και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Τοποθέτηση των κλάδων από το κλάδεμα, στην περίμετρο των κτημάτων, ως υλικά 

στα οποία ολοκληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο τα ξυλοφάγα έντομα. Τα κλαδιά 
διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης των 5cm συλλέγονται και καταστρέφονται στο τέλος 
της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου, αλλιώς θα αποτελέσουν εστία μόλυνσης. 

– Γίνεται τεκμηρίωση μέσω αρχείων καταγραφών. 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Δ. Διατήρηση ακαλλιέργητων τμημάτων και αδρομερών υλικών εντός 
των αγρών 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Δ.1. Διατήρηση ακαλλιέργητων τμημάτων και αδρομερών υλικών 

Η εκμετάλλευση διατηρεί ακαλλιέργητα τμήματα και αδρομερή υλικά σε ποσοστό κατ’ 
ελάχιστο 2% επί του συνόλου των αγροτεμαχίων. 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Η εκμετάλλευση διατηρεί ακαλλιέργητα τμήματα και αδρομερή υλικά που βρίσκονται 

εντός των ορίων των αγροτεμαχίων της και τεκμηριώνει την ύπαρξή τους σε ποσοστό 
2% επι του συνόλου των αγροτεμαχίων. 

– Γίνεται τεκμηρίωση μέσω χαρτογραφικών υποβάθρων. 

Υποχρεωτικό 

Δ.2. Ενίσχυση των ακαλλιέργητων τμημάτων και αδρομερών υλικών 

Η εκμετάλλευση δημιουργεί ακαλλιέργητα τμήματα και αδρομερή υλικά σε ποσοστό κατ’ 
ελάχιστον 2% της συνολικής έκτασης των αγροτεμαχίων, σε βάθος χρόνου μίας πενταετίας, 
από την έναρξη της πιστοποίησής της. 

 Μέτρα εφαρμογής: 
– Η εκμετάλλευση ενισχύει τα ακαλλιέργητα τμήματα και αδρομερή υλικά που 

βρίσκονται εντός των ορίων των αγροτεμαχίων της σε ποσοστό 10%  επι του συνόλου 
των αγροτεμαχίων. 

– Γίνεται τεκμηρίωση μέσω χαρτογραφικών υποβάθρων. 

Προαιρετικό 
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Ειδικές Απαιτήσεις Παράδοσης και Βιοποικιλότητας Κυθήρων 

Πεδίο εφαρμογής: Φυτική Παραγωγή 

Αρχή Συμμόρφωσης: Ε. Διατήρηση δομικών στοιχείων του αγρού 

Κριτήριο Συμμόρφωσης 

Μέτρα εφαρμογής κριτηρίου 

Κατηγορία 
Κριτηρίου 

Ε.1. Διατήρηση αναβαθμίδων 

Η εκμετάλλευση προστατεύει και συντηρεί τις αναβαθμίδες στα αγροτεμάχια της με επικλινή 
εδάφη, για την προστασία από τη διάβρωση και τη διατήρηση του τοπίου. 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η παρουσία των αναβαθμίδων στο σύνολο των 

αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 

Υποχρεωτικό 

Ε.2. Δημιουργία νέων αναβαθμίδων, όπου απαιτείται 

Η εκμετάλλευση δημιουργεί νέες αναβαθμίδες σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με 
επικλινή εδάφη που δεν έχουν αναβαθμίδες. 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η δημιουργία των νέων αναβαθμίδων στο σύνολο 

των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 

Προαιρετικό 

Ε.3. Διατήρηση παραδοσιακών στοιχείων αγροτικού τοπίου 

Η εκμετάλλευση διατηρεί και συντηρεί τα παραδοσιακά στοιχεία του αγροτικού τοπίου, που 
υπάρχουν στα αγροτεμάχιά της. Συγκεκριμένα, διατηρεί και συντηρεί τις «γκιόλες» 
(νερόλακκοι), τα «ντάμια» (μικρές αποθήκες), τις «κούλες» (παραδοσιακές είσοδοι), τα 
μονοπάτια και τις διάφορες ξερολιθικές κατασκευές. 

Μέτρα εφαρμογής: 
– Καταγράφεται και τεκμηριώνεται η παρουσία των σχετικών στοιχείων στο σύνολο των 

αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 

Υποχρεωτικό 
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|ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. | Υπόδειγμα Αίτησης Αξιολόγησης Ιδιωτικού Σχήματος 
“Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα” 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ   ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ   ΟΡΘΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ  ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ / ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /  ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΕΔΡΑ                Τ.Κ. – ΠΟΛΗ  

  ΦΑΞ  

  URL  
A.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :  

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Αναλυτική αναφορά 
των ειδών που καλλιεργούνται/ ζωων που εκτρεφονται / προϊόντων 
που παράγονται) 
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ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (περιλαμβάνονται και οι βοσκότοποι) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

    
    
    
    
    
    

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 

  
  
  
  

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  
  
  
  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αποθήκη  Μηχανοστάσιο  Άλλο  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ   ΝΑΙ  ΑΡΙΘΜΟΣ   ΟΧΙ 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία της. 

 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ και ΣΦΡΑΓΙΔΑ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. | Υπόδειγμα Προγράμματος Παραγωγής “Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. | Υπόδειγμα Εντύπου Αυτοαξιολόγησης Ετοιμότητας Ελέγχου “Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα” 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ            ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                          

Διαβάστε κάθε μία από τις παρακάτω "Προαπαιτούμενες Συνθήκες για το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητας» και αξιολογήστε το 
Επίπεδο Ετοιμότητας  της επιχείρησης για τη διενέργεια του ελέγχου του Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

  Ετοιμότητα Ελέγχου 

 Προαπαιτούμενες Συνθήκες Σχήματος  Ναι Όχι  Μη Σχετικό 

1 Οι Απαιτήσεις του Σχήματος έχουν κατανοηθεί και έχει ληφθεί πρόνοια για την ανταπόκριση της 
επιχείρησης σε αυτές. 

   

2 «Έγγραφα» και «Αρχεία» για την τεκμηρίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών και παραγόμενων 
προϊόντων είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο. 

   

3 Η πρόσβαση στο σύνολο των μονάδων παραγωγής, των βοηθητικών εγκαταστάσεων ή και 
μονάδων που έχουν αιτιολογημένα εξαιρεθεί, είναι εφικτή για τον έλεγχο. 

   

4 Το εμπλεκόμενο προσωπικό και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είναι διαθέσιμο για τη διενέργεια 
του ελέγχου. 
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  Ετοιμότητα Ελέγχου 

 Προαπαιτούμενες Συνθήκες Σχήματος  Ναι Όχι  Μη Σχετικό 

5 Κάθε υπεργολάβος που συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία είναι διαθέσιμος για τη 
διενέργεια του ελέγχου. 

   

6 Η μεθοδολογία διαχωρισμού (χωρικού, χρονικού) κατά τη διαχείριση ομοειδών προϊόντων έχει 
εφαρμοστεί και είναι διαθέσιμη για τον έλεγχο. 

   

7 Εσωτερική επιθεώρηση έχει διενεργηθεί στο σύνολο των μονάδων παραγωγής της 
εκμετάλλευσης.     

 

Παρατηρήσεις Αξιολόγησης Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης (Συμπληρώνεται από το Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης) 

 

 

 

Αξιολογητής  Υπογραφή Ημερομηνία  

                     ……………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.| Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Προϊόντος “Αγροτική 
Παράδοση και Βιοποικιλότητα” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. | Υπόδειγμα Αυτοδήλωσης Εξαιρούμενων Μονάδων “Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα” 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ            ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   

Με το παρόν βεβαιώνεται η λήψη των κατωτέρω επισημασμένων ενεργειών, στο σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων της εκμετάλλευσης από 
το Σχήμα «Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητα» 

 Φυτική παραγωγή  

1 Πραγματοποιείται ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ανόργανων λιπασμάτων στο σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων.  

2 
Εφαρμόζονται πρακτικές για τη διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους στο σύνολο των εξαιρούμενων 
μονάδων.  

 

3 
Η διαχείριση παραγόμενων προϊόντων από το σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων διασφαλίζει την αποφυγή ανάμιξής τους με ομοειδή 
προϊόντα από ελεγχόμενες μονάδες. 

 

4 
Οι εφαρμοζόμενες πρακτικές στο σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων εναρμονίζονται με τις Ειδικές Απαιτήσεις του Σχήματος για την εν 
λόγω γεωγραφική περιοχή. 

 

 Ζωική παραγωγή  

1 Στο σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων εκτροφής λαμβάνονται απαραίτητα μέτρα διατήρησης της ευζωίας των ζώων.  

2 Στο σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων εκτροφής εφαρμόζεται κατάλληλο σιτηρέσιο, σύμφωνο με τις αρχές του Σχήματος.  

3 
Οι εφαρμοζόμενες πρακτικές στο σύνολο των εξαιρούμενων μονάδων εκτροφής εναρμονίζονται με τις Ειδικές Απαιτήσεις του Σχήματος για 
την εν λόγω γεωγραφική περιοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. | Επιλέξιμα Είδη Παραγωγής “Αγροτική Παράδοση και 
Βιοποικιλότητα” 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1 | Επιλέξιμα Είδη Παραγωγής Λήμνου 

Ετήσιες Ετήσιες (σπάνιες)2 Πολυετείς3 

Σιτηρά: 

• Σκληρό σιτάρι (Triticum durum) 
• Κριθάρι (Hordeum vulgare) 
• Βρώμη (Avena sativa) 
• Τριτικάλε (Triticosecale) 
 

Ψυχανθή: 

• Μηδικές άνυδρες (Medicago sp.) 
• Ασπρομύτικο φασόλι (Vigna unguiculata) 
• Γυφτοφάσουλο (Vigna unguiculata) 
• Βίκος (Vicia sativa) 
• Άφκος (Lathyrus ochrus) 
• Μπιζέλι (Pisum sativum) 
• Κουκιά (Vicia faba) 
• Ρεβύθια (Cicer arietinum) 

• Ρόβη (Vicia ervilia) 
• Σουσάμι (Sesamum indicum) 
• Λαφύρι τοπικό (Lathyrus 

sativus) 
• Γλυκάνισο (Pimpinella 

anisum) 
• Αραχίδα (Arachis hypogea) 

• Αμπέλια (Vitis sp.) 
• Συκιές (Ficus sp.) 
• Αμυγδαλιές (Prunus 

sp.) 

 
• Αγρανάπαυση 

 

 
2 Η σπανιότητα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργεί κάθε παραγωγός αλλά και τον 
αριθμό των γεωργών που καλλιεργούν τη συγκεκριμένη ποικιλία. Για την αρχική εφαρμογή του προτύπου 
εντάσσονται οι καλλιέργειες που αναφέρονται παραπάνω, ο κατάλογος όμως θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση. Σε 
κάθε περίπτωση, στις επιλέξιμες σπάνιες καλλιέργειες αναφέρονται μόνο οι τοπικές ποικιλίες των φυτών. 

3 Διευκρινίζεται ότι τα παραγόμενα προϊόντα από τις πολυετείς καλλιέργειες δεν θα μπορούν να λάβουν 
πιστοποίηση στο πλαίσιο του παρόντος προτύπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 | Επιλέξιμες Τοπικές Ποικιλίες Λήμνου 

Επιστημονική 
ονομασία 

Ονομασία τοπικής 
ποικιλίας Κοινή ονομασία 

Βοτανική 
Οικογένεια Καλλιέργεια 

Σιτάρι σκληρό Σιτάρι "Λήμνος" Triticum durum Poaceae Σιτηρά 
Αράπικο 
φυστίκι, 
αραχίδα 

Φούλια Λήμνου Arachis hypogaea L. Fabaceae Ψυχανθή 

Βίγνα Ασπρομύτικο 
Λήμνου 

Vigna unguiculata (L.) 
Walp. 

Fabaceae Ψυχανθή 

Βίγνα Γυφτοφάσουλο 
Λήμνου 

Vigna unguiculata (L.) 
Walp 

Fabaceae Ψυχανθή 

Κοινό φασόλι Φασόλες Phaseolous vulgaris L. Fabaceae Ψυχανθή 
Λαθούρι Άφκος Λήμνου Lathyrus ochrus Fabaceae Ψυχανθή 
Λαθούρι Λαφύρι Λήμνου Lathyrus sativus L. Fabaceae Ψυχανθή 
Λούπινο Λεμπνάρι (λούπινο)  Lupinus albus L. Fabaceae Ψυχανθή 
Ρεβύθι Ροβίθι Λήμνου Cicer arietinum L. Fabaceae Ψυχανθή 
Ρόβη Ρόβη (ρόβι) Λήμνου Vicia ervilia (L.) Willd. Fabaceae Ψυχανθή 
Κριθάρι Κριθάρι Παναγιάς  Hordeum vulgare L. Poaceae Σιτηρά 
Γλυκάνισο Γλυκάνισο Pimpinella anisum L. Apiaceae Άλλες 

καλιέργειες 
Σουσάμι Σαμ (σουσάμι)  Sesamum indicum L. Pedaliaceae Άλλες 

καλιέργειες 
Αμύγδαλο Αμύγδαλο Καρυδάκι Prunus dulcis (Mill.) D. 

A. Webb 
Rosaceae Δενδρώδη 

Αμυγδαλο Αμύγδαλο Αφράτο Prunus dulcis (Mill.) D. 
A. Webb 

Rosaceae Δενδρώδη 

Αμυγδαλο Παπούτσα Prunus dulcis (Mill.) D. 
A. Webb 

Rosaceae Δενδρώδη 

Αμυγδαλο Ψευτοτέξας Prunus dulcis (Mill.) D. 
A. Webb 

Rosaceae Δενδρώδη 

Πικραμύγδαλο Τουρκάκι Prunus amygdalus var. 
amara 

Rosaceae Δενδρώδη 

Σύκο Ξηρά σύκα Κάσπακα Ficus carica L. Moraceae Δενδρώδη 
Σύκο Ασπρόσυκο Ficus carica L. Moraceae Δενδρώδη 
Δαμάσκηνο Άσπρη μούσκλα Prunus domestica L. Rosaceae Δενδρώδη 
Δαμάσκηνο Μαύρη μούσκλα Prunus domestica L. Rosaceae Δενδρώδη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. | Οδηγία Υπολογισμού Ελάχιστης Διάρκειας Ελέγχου 
“Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα” 

 
1. Σκοπός 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας για την εκτίμηση των 
απαιτούμενων ανθρωποημερών για την διενέργεια  επιθεωρήσεων στο πρότυπο Αγροτική 
Παράδοση & Βιοποικιλότητα. 

2. Πεδίο εφαρμογής 

Αφορά επιθεωρήσεις στο πρότυπο Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητα φυτικής παραγωγής, 
ζωικής παραγωγής, μεταποιημένων προϊόντων. 

3. Ορισμοί/Συντομεύσεις 

Χρόνος επιθεώρησης: Χρόνος που απαιτείται για να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί μια 
πλήρης και αποτελεσματική επιθεώρηση στο πρότυπο Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητα 
και σε όλες τις δραστηριότητες. Υπολογίζεται σε ανθρωποημέρες επιθεώρησης (ΑΗ) και 
περιλαμβάνει την επιτόπια επιθεώρηση και τον χρόνο που αφιερώνεται στο σχεδιασμό της από 
τον επιθεωρητή ή την ομάδα των επιθεωρητών και τον χρόνο που δαπανάται για τη σύνταξη 
της έκθεσης και  του κειμένου πιστοποιητικού. 

Ανθρωποημέρα επιθεώρησης (ΑΗ): Νοείται το 8ωρο (480 λεπτά) εργασίας. 

Μονάδα Πρωτογενούς Παραγωγής : Θεωρείται κάθε αγροτεμάχιο που διαθέτει μία ή 
περισσότερες καλλιέργειες (περιλαμβάνονται και οι βοσκότοποι) ή βρίσκεται σε καθεστώς 
αγρανάπαυσης και αντιπροσωπεύεται από ένα χαρτογραφικό κωδικό. 

Βοηθητική Μονάδα Παραγωγής: Νοούνται όλοι εκείνοι οι χώροι στους οποίους γίνεται 
αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων καθώς και χώροι αποθήκευσης 
μηχανολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών εξαρτημάτων. 

Ζωική εκτροφή:  Νοείται κάθε μονάδα εκτροφής ζώων που μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα 
είδη ζώων και αντιπροσωπεύεται από ένα κωδικό κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 

Δευτερογενής Παραγωγή: Νοείται η δραστηριότητα κατά την οποία πραγματοποιείται 
μεταποίηση μίας ή περισσότερων πρώτων υλών με σκοπό τη παραγωγή ενός τρόφιμου, 
σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 
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Εμπορική δραστηριότητα: Νοείται η δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χονδρική ή λιανική 
πώληση ενός τρόφιμου. 

Μονάδα Δευτερογενούς Παραγωγής: Νοείται κάθε μονάδα μέσα στην οποία μεταποιείται, 
συσκευάζεται, επισημαίνεται ή αποθηκεύεται ένα τρόφιμο.  

Υπεργολάβος: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο 
πρωτογενούς (υπηρεσίες εφαρμογών, διάθεσης εξοπλισμού εφαρμογών) όσο και σε επίπεδο 
δευτερογενούς παραγωγής (χειρισμό παραγωγής προϊόντων πχ αποθήκευση, συσκευασία, 
μεταφορά). 

Αγροτική εκμετάλλευση: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα 
με την έννοια της παραγωγής πρωτογενών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης και 
δευτερογενών προϊόντων μεταποίησης, με σκοπό την εμπορία τους. Μια αγροτική 
εκμετάλλευση αποτελεί σύνολο μονάδων αγροτικής παραγωγής (αγροτεμαχίων), για την 
καλλιέργεια φυτικών ειδών ή και την εκτροφή ζώων. Ανάλογα με το είδος των διαχειριζόμενων 
εκτάσεων μπορεί να διακρίνεται σε γεωργική, κτηνοτροφική, ή μικτή γεωργο-κτηνοτροφική. 

Επιθεώρηση Αρχικής Πιστοποίησης: Πραγματοποιείται υποχρεωτικά μια φορά κατά το πρώτο 
έτος ένταξης της επιχείρησης στο Σχήμα και σε χρόνο εντός της επίσημης παραγωγικής 
περιόδου για τα προς πιστοποίηση προϊόντα, ο οποίος επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση 
όλων των κριτηρίων του Σχήματος.  

Επιθεώρηση Ετήσιας Πιστοποίησης: Διεξάγεται για την επιτήρηση της πιστοποιημένης 
επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του 
Σχήματος Πιστοποίησης κατά το χρόνο μεταξύ Επιθεώρησης Αρχικής Πιστοποίησης και 
Επιθεώρησης Ετήσιας Πιστοποίησης.  

4. Υπευθυνότητες 

Οι επικεφαλής επιθεωρητές ή/και οι υπεύθυνοι τεχνικής ανασκόπησης είναι αρμόδιοι για τον 
υπολογισμό των απαιτούμενων ΑΗ. 

Ο επικεφαλής επιθεωρητής επιβεβαιώνει τον υπολογισμό των απαιτούμενων ανθρωποημερών 
(ΑΗ) κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και προβαίνει σε απαραίτητες αυξομειώσεις αν 
απαιτείται.  

5. Μεθοδολογία υπολογισμού ΑΗ ελέγχου στη Φυτική Παραγωγή 

Για τον υπολογισμό των ΑΗ ελέγχου στη φυτική παραγωγή, λαμβάνονται υπόψιν οι κάτωθι 
παράγοντες: 
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A. Το μέγεθος των μονάδων της πρωτογενούς παραγωγής σε συνάρτηση με το είδος της 
καλλιέργειας (δραστηριότητα) (Φ1) 

Β. Ο αριθμός των μονάδων παραγωγής (Φ2) 

Γ. Η ύπαρξη βοηθητικής μονάδας παραγωγής (Φ3) 

Δ. Ο αριθμός προσωπικού (Φ4) 

Ε. Ο αριθμός υπεργολάβων (Φ5) 

ΣΤ. Αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εκμετάλλευση, ως προς το σύστημα καταγραφών.  

Στον πίνακα 1. παρουσιάζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ανθρωποημέρα επιθεώρησης ανά είδος 
καλλιέργειας και ανά στρέμμα (Φ1).  

Πίνακας 1. 

Είδος Καλλιέργειας  Minimum ΑΗ / στρέμμα 

Αροτραίες  0,0012 

Κηπευτικά 0,0019 

Ψυχανθή 0,0013 

Σανοδωτικά  0,0013 

Ελιά  0,0015 

Εσπεριδοειδή 0,0016 

Αμπέλι  0,0017 

Μηλοειδή 0,0018 

Αγρανάπαυση / Βοσκότοπος 0,0003 
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ανθρωποημέρα επιθεώρησης αναλόγα 
με τον αριθμό των επιθεωρούμενων μονάδων, την ύπαρξη η μη βοηθητικών μονάδων, τον 
αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού και των υπεργολάβων, καθώς επίσης αν πρόκειται 
για ατομική ή ομαδική εκμετάλλευση. 

Πινακας 2.  

Παράγοντες Ελάχιστη απαιτούμενη ΑΗ 

Αριθμός Μονάδων Παραγωγής (Φ2) 0,02 / μονάδα παραγωγής 

Βοηθητικές Μονάδες Παραγωγης 
(Φ3) 

0,04 / αποθήκη & 0,03 / 
μηχανοστάσιο 

Αριθμός Προσωπικού (Φ4) 0,005 / άτομο 

Αριθμός Υπεργολάβων (Φ5) 0,04 / υπεργολάβο 

Ατομική Εκμετάλλευση (Α) 0,2 

Ομαδική Εκμετάλλευση (Ο) 0,4 

 

Ο υπολογισμός των ΑΗΦΠ γίνεται με την παρακάτω συνάρτηση: 

ΑΗΦΠ=   (ΑΗΦ1 * Στρtotal ) + (AHΦ2. * Φ2total) + (AHΦ3. * Φ3total) + (AHΦ4. * Φ4total) + (AHΦ5. * Φ5total) 
+ (AHΑ. * Αtotal) + (AHΟ. * Οtotal) 

όπου: 

ΑΗΦΠ = Αριθμός Ανθρωποημερών για τη Φυτική Παραγωγή, ΑΗΦ1= Ελάχιστη Ανθρωποημέρα 
ανά στρέμμα και είδος βλ. πινακα 1.  Στρtotal = Συνολικός αριθμός πιστοποιούμενων  
στρεμμάτων  ανά καλλιέργεια, AHΦ2= Ελάχιστη ανθρωποημέρα ανά μονάδα παραγωγής βλ. 
πίνακα 2., Φ2total l = Συνολικές μονάδες παραγωγής (αγροτεμάχια), AHΦ3= Ελάχιστη 
ανθρωποημέρα ανά βοηθητική μονάδα παραγωγής βλ. πίνακα 2., Φ3total = Συνολικές 
βοηθητικές μονάδες παραγωγής, AHΦ4.. = Ελάχιστη ανθρωποημέρα ανά απασχολούμενο άτομο 
βλ. πίνακα 2, Φ4total = Συνολικός Αριθμός Απασχολουμένων, AHΦ5.  = Ελάχιστη ανθρωποημέρα 
ανά υπεργολάβο βλ. πίνακα 2, Φ5total = Συνολικός Αριθμός Υπεργολάβων, AHΑ = Ελάχιστη 
ανθρωποημέρα ανά ατομική εκμετάλλευση βλ. πίνακα 2, Αtotal= Συνολικός αριθμός ατομικών 
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εκμεταλλεύσεων, AHΟ. = Ελάχιστη ανθρωποημέρα ανά ομαδική εκμετάλλευση βλ. πίνακα 2, 
Οtotal= Συνολικός αριθμός ομαδικών εκμεταλλεύσεων 

6. Μεθοδολογία υπολογισμού ΑΗ ελέγχου στη Ζωική Παραγωγή 

Για τον υπολογισμό των ΑΗ ελέγχου στη ζωική παραγωγή, λαμβάνονται υπόψιν οι κάτωθι 
παράγοντες: 

Α. Αριθμός Εκτρεφόμενων Ζώων ή Πτηνών 

Β. Τα ισχύοντα στη φυτική παραγωγή  

 Στον πίνακα 3. παρουσιάζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ανθρωποημέρα επιθεώρησης ανά 
είδος εκτροφής ζώου  και ανά κεφαλή. (Ζ1) 

Πίνακας 3.  

Είδος Εκτροφής  Minimum ΑΗ / Κεφαλή Ζώου 

Αιγοπρόβατα 0,0012 

Χοίροι 0,0012 

Βοοειδή 0,0012 

Πουλερικά  0,0014 

 

Ο υπολογισμός των ΑΗΖΠ γίνεται με την παρακάτω συνάρτηση: 

ΑΗΖΠ = (ΑΗΖ1. * Ζ1total)  

Όπου: 

ΑΗΖΠ = Αριθμός Ανθρωποημερών για τη Zωική Παραγωγή, ΑΗ Ζ1 = Ελάχιστη Ανθρωποημέρα ανά 
κεφαλή ζώου και είδος ζώου βλ. πινακα 3. , Ζ1tota= Συνολικός αριθμός πιστοποιούμενων 
αριθμών κεφαλών ζώων  ανά είδος εκτροφής  

 

 Στην περίπτωση των μεικτών εκμεταλλεύσεων ο υπολογισμός των ΑΗ ελέγχου, 
προκύπτει από το άθροισμα των ΑΗ ελέγχου για τη Φυτική Παραγωγή με τις ΑΗ 
ελέγχου για τη Ζωϊκή Παραγωγή .  
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7. Μεθοδολογία υπολογισμού ΑΗ ελέγχου στις Μονάδες Δευτερογενούς 
Παραγωγής. 

Για τον υπολογισμό των ΑΗ ελέγχου στις Μονάδες Δευτερογενούς Παραγωγής, λαμβάνονται 
υπόψιν οι κάτωθι παράγοντες: 

Α. Μεταποίηση / Συσκευασία ενός (1) προϊόντος  (Μ1) 

Β. Δύο (2) ή περισσότερα προϊόντα ομοειδούς κατηγορίας με βάση τον Κώδικα Τροφίμων & 
Ποτών  (Μ2) 

Γ. Δύο (2) διαφορετικής κατηγορίας προϊόντα ως προς τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Μ3) 

Δ. Η ύπαρξη βοηθητικής μονάδας παραγωγής (Μ4) 

Ε. Ο αριθμός προσωπικού (Μ5) 

ΣΤ. Ο αριθμός υπεργολάβων (Μ6) 

 

Στον πίνακα 4. παρουσιάζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ανθρωποημέρα επιθεώρησης ανά 
αριθμό μεταποιημένου / συσκευασμένου προϊόντος και κατηγορίας. 

Πίνακας 4. 

Μεταποίηση / Συσκευασία 
Προϊόντος 

Minimum ΑΗ / προϊόν 

1 προϊόν (Μ1) 0,4 ΑΗ 

2 ή περισσότερα προϊόντα 
ομοειδούς κατηγορίας με βάση τον 
Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Μ2) 

0,6 ΑΗ 

2 διαφορετικής κατηγορίας 
προϊόντα ως προς τον Κώδικα 
Τροφίμων & Ποτών (Μ3) 

0,8 ΑΗ 

 



 

Σ Χ Η Μ Α  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  

Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα 
1 η  Έ κ δ ο σ η  

 

 

  
 126 

 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ανθρωποημέρα επιθεώρησης αναλόγα 
με τον αριθμό των επιθεωρούμενων μονάδων, την ύπαρξη η μη βοηθητικών μονάδων, τον 
αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού και των υπεργολάβων. 

Πίνακας 5. 

Παράγοντες Ελάχιστη απαιτούμενη ΑΗ 

Βοηθητικές Μονάδες Παραγωγης 
(Μ4) 

0,04 / αποθήκη & 0,03 / 
μηχανοστάσιο 

Αριθμός Προσωπικού (Μ5) 0,005 / άτομο 

Αριθμός Υπεργολάβων (Μ6) 0,4 / υπεργολάβο 

 

Ο υπολογισμός των ΑΗΜ γίνεται με την παρακάτω συνάρτηση: 

ΑΗΜ= (Μ1 ή Μ2 ή Μ3) + (ΑΗΜ4 * Μ4TOTAL) + (ΑΗΜ5 * Μ5TOTAL) + (ΑΗΜ6 * Μ6TOTAL) 

Όπου: 

 ΑΗΜ4= Ελάχιστη Ανθρωποημέρα ανά βοηθητική μονάδα παραγωγής, Μ4TOTAL= Συνολικός 
αριθμός βοηθητικών μονάδων παραγωγής, ΑΗΜ5= Ελάχιστη ανθρωποημέρα ανά 

απασχολούμενο άτομο βλ. πίνακα 5, Μ5TOTAL= Συνολικός Αριθμός Απασχολουμένων,  ΑΗΜ6= 
Ελάχιστη ανθρωποημέρα ανά υπεργολάβο βλ. πίνακα 5, Μ6TOTAL= Συνολικός Αριθμός 
Υπεργολάβων. 

 

8. Διαδικαστικά βήματα 

Ο υπολογισμός της διάρκειας της επιθεώρησης γίνεται βάσει της συνάρτησης που περιγράφει 
την αντίστοιχη δραστηριότητα (φυτική, ζωική, δευτερογενής παραγωγή )  

Σε περίπτωση ομαδικής πιστοποίησης ο χρόνος επιθεώρησης  ισούται με το αποτέλεσμα ΑΗ 
που δίνει το παραπάνω μοντέλο, για τους παραγωγούς του δείγματος, της ομάδας,  που 
πρόκειται να ελεγχθούν και όχι για το σύνολο των παραγωγών της ομάδας. 
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 Κόστος Επιθεώρησης  

 

– Α. Μεμονωμένος Παραγωγός 

Το κόστος της επιθεώρησης προκύπτει από το γινόμενο της ανθρωποημέρας που απαιτείται 
βάσει των υπολογισμών ανά πυλώνα (φυτική παραγωγή, ζωϊκή παραγωγή) με το κόστος 
χρέωσης της ανθρωποημέρας (ΚΑΗ) 

 

ΚΕΦΠ = ΑΗΦΠ* ΚΑΗ  

Όπου: ΚΕΦΠ = Κόστος Επιθεώρησης Φυτικής Παραγωγής, ΑΗΦΠ= Ανθρωποημέρες για τη Φυτική 
Παραγωγή, ΚΑΗ= κόστος χρέωσης της ανθρωποημέρας 

 

ΚΕΖΠ = ΑΗΖΠ* ΚΑΗ  

Όπου: ΚΕΖΠ = Κόστος Επιθεώρησης Ζωϊκής Παραγωγής, ΑΗΖΠ= Ανθρωποημέρες για τη ζωική 
παραγωγή , ΚΑΗ= κόστος χρέωσης της ανθρωποημέρας 

 

– Β. Δευτερογενής Παραγωγή 

Το κόστος της επιθεώρησης προκύπτει από το γινόμενο της ανθρωποημέρας που απαιτείται 
βάσει των υπολογισμών της παραγράφου 7 με το κόστος χρέωσης της ανθρωποημέρας 

 

ΚΕΜ = ΑΗΜ* ΚΑΗ  

Όπου: ΚΕΜ= Κόστος Επιθεώρησης Δευτερογενούς Παραγωγής, ΑΗΜ= Ανθρωποημέρες για τη 
Δευτερογενή Παραγωγή ΚΑΗ= κόστος χρέωσης της ανθρωποημέρας 

 

– Γ. Ομάδα Παραγωγών 

Το κόστος της ομαδικής πιστοποίησης προκύπτει σπό τους παρακάτω τύπους αναλογα με τον 
πυλώνα που υπάγονται οι ομάδες παραγωγών  
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ΚΕΟΠΦΠ = ΑΗΦΠ* ΚΑΑΗ + Admin Fee * PTOTAL + Cert Fee * PrTOTAL 

Όπου: ΚΕΟΠΦΠ = Κόστος Επιθεώρησης Ομάδας Παραγωγών Φυτικής Παραγωγής, ΑΗΦΠ= 
Ανθρωποημέρες για τη Φυτική Παραγωγή, ΚΑΗ= κόστος χρέωσης της ανθρωποημέρας, Admin 
Fee= Κόστος ανά παραγωγό – μέλος της ομάδας, PTOTAL= Συνολικός αριθμός παραγωγών της 
Ομάδας, Cert Fee = Κόστος ανά πιστοποιημένο προϊόν, PrTOTAL= Συνολικός Αριθμός 
πιστοποιημένων προϊόντων 

 

ΚΕΟΠΖΠ = ΑΗΖΠ* ΚΑΗ + Admin Fee * PTOTAL + Cert Fee * PrTOTAL 

Όπου: ΚΕΟΠΖΠ = Κόστος Επιθεώρησης Ομάδας Παραγωγών Ζωϊκής Παραγωγής, ΑΗΖΠ= 
Ανθρωποημέρες για τη ζωική παραγωγή, ΚΑΗ= κόστος χρέωσης της ανθρωποημέρας , Admin 
Fee= Κόστος ανά παραγωγό – μέλος της ομάδας, PTOTAL= Συνολικός αριθμός παραγωγών της 
Ομάδας, Cert Fee = Κόστος ανά πιστοποιημένο προϊόν, PrTOTAL= Συνολικός Αριθμός 
πιστοποιημένων προϊόντων. 
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