
"Τροποποίηση της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1, AGRO 2-2

Με την υπ αριθμ. 31η/18/24.01.2014 Απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, ο Οργανισμός μας αποφάσισε να τροποποιήσει το
σημείο 4.1.θ της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 (29.07.2009/2η Έκδοση). Για το λόγο αυτό θέτει
σε δημόσια κρίση τέσσερις προτάσεις. Η δημόσια κρίση θα έχει διάρκεια έως δύο (2) μήνες.

Παρατηρήσεις και προτάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: agrocert@otenet.gr
μέσω  ταχυδρομείου  στη  διεύθυνση:  ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ/Γενική  ∆ιεύθυνση  ∆ιασφάλισης  Ποιότητας  Αγροτικών  Προιόντων/∆ιεύθυνση
Πιστοποίησης και Προδιαγραφών
μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό: 210-8231438.

Υπ αριθμ. 31η/18/24.01.2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
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Θέμα: Τροποποίηση της Κατευθυντήριας Οδηγίας (29.07.2009/2η Έκδοση) για την 

εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2.  

 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3429/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις 

γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 

Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 

Α΄/22.08.2011). 

 Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 2.

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011). 

3. Την υπ’ αριθμ. 359/35982/22.03.2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Διορισμός προσωρινού Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 123/ΥΟΔΔ/22.03.2013). 

4. Την υπ’ αριθμ. 740/75722/18.06.2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων «Διορισμός προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 279/ΥΟΔΔ/18.06.2013). 

5. Την υπ’ αριθμ. 741/75723/18.06.2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 186565/01.11.2011 (ΦΕΚ 379/ΥΟΔΔ) 

υπουργικής απόφασης «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ». 

6. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 188763/10.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284 

Β΄/13.10.2011), σύμφωνα με την οποία: «Εισηγητής για όλα τα θέματα που συζητώνται στο 

Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού». 

7. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 188763/10.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284 

Β΄/13.10.2011), σύμφωνα με την οποία: «Το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι αρμόδιο για κάθε θέμα 

το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού».  

8. Τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Τυποποιητικών Εγγράφων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT 

με κωδικό εγγράφου STD – R – 02/2, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 31 απόφαση της  

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
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31ης/24.01.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.   

9. Το από 20.01.2014 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Πιστοποίησης της Διεύθυνσης 

Πιστοποίησης και Προδιαγραφών σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της Κατευθυντήριας 

Οδηγίας για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 (29.07.2009/2η Έκδοση).  

10. Το γεγονός ότι ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς με σκοπό την έκδοση και αναθεώρηση τυποποιητικών εγγράφων.  

11. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

12. Τη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών,  

Αποφασίζουμε 

1. Την τροποποίηση του σημείου 4.1.θ της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την εφαρμογή των 

προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 (29.07.2009/2η Έκδοση). 

2. Την υποβολή σε δημόσια κρίση των κάτωθι τεσσάρων προτάσεων για την τροποποίηση  του 

σημείου 4.1.θ της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 & 2-

2. AGRO 2-1 ως εξής:  

ΠΡΟΤΑΣΗ Α. «Οι Φορείς Πιστοποίησης να διενεργούν δειγματοληψία (λήψη και αποστολή 

δείγματος) σε ποσοστό 20% επί του αριθμού αναλύσεων που υποχρεούται να πραγματοποιεί η 

γεωργική εκμετάλλευση σύμφωνα με την παρ. 4.7.10 του προτύπου AGRO 2-2». 

ΠΡΟΤΑΣΗ Β. «Να διενεργεί ετησίως δειγματοληψίες σε κάθε πιστοποιημένη Γεωργική 

Εκμετάλλευση, σε ποσοστό 20% επί του αριθμού αναλύσεων (και όχι λιγότερο από ένα δείγμα) 

που υποχρεούται να πραγματοποιεί η ίδια η Γεωργική εκμετάλλευση. Οι αναλύσεις αυτές είναι 

επιπλέον των αναλύσεων που πραγματοποιεί η ίδια η Γεωργική Εκμετάλλευση και το κόστος 

των εν λόγω αναλύσεων επωμίζεται ο Φορέας Πιστοποίησης.» 

ΠΡΟΤΑΣΗ Γ. «Να διενεργεί ετησίως δειγματοληψίες σε κάθε πιστοποιημένη Γεωργική 

Εκμετάλλευση, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού αναλύσεων που υποχρεούται να 

πραγματοποιεί η Γεωργική Εκμετάλλευση. Το 50% του ανωτέρω ποσοστού λαμβάνεται για 

λογαριασμό της Γεωργικής εκμετάλλευσης ενώ το υπόλοιπο 50% (και πάντοτε όχι λιγότερο από 

ένα δείγμα) αποστέλλονται για ανάλυση με έξοδα του Φορέα Πιστοποίησης.»  

ΠΡΟΤΑΣΗ Δ. «Ο φορέας πραγματοποιεί αναλύσεις βάση τεκμηριωμένης ανάλυσης 

επικινδυνότητας» . 

3. Η δημόσια κρίση να έχει διάρκεια έως δύο (2) μήνες.  

Ακριβές αντίγραφο 

               Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

            Αικατερίνη Νίκου                                          Καθ. Σέρκο Α. Χαρουτουνιάν 
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