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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2 

 

Τα παρακάτω αναφερόμενα αφορούν οδηγίες για την κατανόηση και τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται για την επιθεώρηση των απαιτήσεων των προτύπων της 
σειράς AGRO 2.  
 
 
Α. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Ακολουθεί επεξήγηση των όρων και του περιεχομένου κάθε στήλης του ερωτηματολογίου: 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 
Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των 
προτύπων της σειράς AGRO 2. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
Σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου περιγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση με τη σχετική απαίτηση του προτύπου της σειράς AGRO 2. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» 
Διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες ερωτήσεων με βάση τη μορφή των απαιτήσεων των προτύπων της 
σειράς AGRO 2:  

 Υποχρεούται: Νομική απαίτηση που αφορά στη δραστηριότητα της γεωργικής 

εκμετάλλευσης/επιχείρησης. 

 Πρέπει: Απαίτηση του προτύπου τεχνικής φύσεως με ιδιαίτερη σημασία κυρίως για την ασφάλεια 
του προϊόντος ή την προστασία του παραγωγού ή του περιβάλλοντος. 

 Συνιστάται: Απαίτηση του προτύπου χωρίς κρίσιμη σημασία για τη συμμόρφωση που αφορά 

σε μέτρα για την υλοποίηση της συνεχούς βελτίωσης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 
 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ» 

Στις ερωτήσεις των κατηγοριών «υποχρεούται» και «πρέπει» διακρίνονται δύο (2) είδη βαρύτητας: 

 ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1: Ερώτηση στην οποία:  
α) η συμπλήρωση της τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης στο ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτική,   
β) αν εντοπιστεί Μη Συμμόρφωση, αυτή πρέπει να αρθεί προκειμένου να χορηγηθεί 
πιστοποίηση.  

 ΒΑΡΥΤΗΤΑ 2: Ερώτηση στην οποία:  
α) η συμπλήρωση της τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης στο ερωτηματολόγιο είναι προαιρετική,   
β) η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική σε ποσοστό 95% επί του συνολικού αριθμού των 
ερωτήσεων «βαρύτητας 2» κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης (στον υπολογισμό του συνολικού 
αριθμού των ερωτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι ερωτήσεις σε απαιτήσεις που δεν βρίσκουν 
εφαρμογή – ερωτήσεις με τιμή 2 στη στήλη «ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ»). Δηλαδή αν εντοπιστούν Μη 
Συμμορφώσεις σε ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% των ερωτήσεων της «βαρύτητας 
2», δύναται να χορηγηθεί ετήσια πιστοποίηση. Σε περίπτωση εμφάνισης της ίδιας Μη 
Συμμόρφωσης κατά τα επόμενα ένα (1) έως δύο (2) έτη πιστοποίησης, η Μη Συμμόρφωση 
αντιμετωπίζεται ως «βαρύτητας 1».  
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ΜΕΘΟΔΟΣ» 

Περιγράφεται ενδεικτικά η μέθοδος ελέγχου της συμμόρφωσης στην κάθε ερώτηση. 

 Ε: Η συμμόρφωση ως προς την ερώτηση ελέγχεται με Επιτόπιο έλεγχο. 

 Σ: Η συμμόρφωση ως προς την ερώτηση ελέγχεται με Συνέντευξη. 

 Α: Η συμμόρφωση ως προς την ερώτηση ελέγχεται με έλεγχο Αρχείων. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» 

Περιγράφεται ως οδηγία προς τον Επιθεωρητή/Ομάδα Επιθεώρησης, η τεκμηρίωση που απαιτείται 

να συμπληρώνεται σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ» 

 0: Δεν ελέγχθηκε η συμμόρφωση ως προς την ερώτηση (π.χ. σε περίπτωση 

αιφνιδιαστικής/συμπληρωματικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης επιτήρησης, όπου δύναται να 

ελέγχεται μέρος του προτύπου). 

 1: Ελέγχθηκε η συμμόρφωση ως προς την ερώτηση. 

 2: Η ερώτηση δεν αφορά την ελεγχόμενη γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση (πχ η απαίτηση 

δεν βρίσκει εφαρμογή στην καλλιέργεια όπου δραστηριοποιείται η γεωργική εκμετάλλευση). 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» 

Συμπληρώνεται από τον Επιθεωρητή/Ομάδα Επιθεώρησης η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης σε 

κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο πεδίο της 

«απαιτούμενης τεκμηρίωσης». 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» 

Στην ερώτηση όπου εντοπίστηκε Μη Συμμόρφωση συμπληρώνεται η περιγραφή αυτής, όπως 

ακριβώς θα μεταφερθεί ακολούθως στο ειδικό έντυπο Μη Συμμόρφωσης.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» 

Συμπληρώνονται τυχόν παρατηρήσεις του Επιθεωρητή/Ομάδα Επιθεώρησης που αντιστοιχούν 

στην ελεγχόμενη ερώτηση. 

 

 «ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ» (στο ερωτηματολόγιο AGRO 2-2) 

 2-1: Απαίτηση της οποίας η συμμόρφωση επαληθεύεται κατά τον έλεγχο του προτύπου AGRO 2-1. 

 2-2: Απαίτηση της οποίας η συμμόρφωση επαληθεύεται κατά τον έλεγχο του προτύπου AGRO 2-2. 

 2-1 & 2-2: Απαίτηση της οποίας η συμμόρφωση επαληθεύεται κατά τον έλεγχο των προτύπων 

AGRO 2-1 και AGRO 2-2. 
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Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1. Σε κάθε Επιθεώρηση που διενεργεί ο Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς 
AGRO 2, πρέπει να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα ανά πρότυπο τυποποιημένα 
ερωτηματολόγια, καθώς και οι αντίστοιχες ασκήσεις ισοζυγίου και ιχνηλασιμότητας1.                              
Τα υποδείγματα των σχετικών αρχείων  βρίσκονται διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «i-AGRO». Το υπόδειγμα με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ» αφορά στις εφαρμογές 
θρέψης και φυτοπροστασίας και στην άρδευση, ενώ η συμπλήρωσή του είναι προαιρετική. 

2. Ο Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να μεταφορτώνει στο «i-AGRO» το συμπληρωμένο ηλεκτρονικό 
αρχείο του ερωτηματολογίου του προτύπου που ελέγχθηκε εντός του μέγιστου χρονικού 
διαστήματος των 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Επιθεώρησης ή εφόσον 
υπάρχουν μη συμμορφώσεις και υποβολή διορθωτικών ενεργειών, εντός 28 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των διορθωτικών ενεργειών (με μέγιστη διάρκεια τις 
56 ημέρες από την ημερομηνία επιθεώρησης). 

3. Στο πλαίσιο των Επιθεωρήσεων των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 κατά τον επιτόπιο έλεγχο των 
παραγωγών (τόσο στα αγροτεμάχιά τους όσο και με συνέντευξη) πρέπει να συμπληρώνονται 
για κάθε παραγωγό οι ερωτήσεις του προτύπου AGRO 2-2 που προκύπτουν από την εφαρμογή 
φίλτρου στη στήλη L (με τίτλο «ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ») με την επιλογή των πεδίων «2-
1 & 2-2» και «2-2». Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στους παραγωγούς δεν 
μεταφορτώνονται στο «i-AGRO», αλλά διατηρούνται στο αρχείο κάθε Φορέα Πιστοποίησης.  

4. Συστήνεται η χρησιμοποίηση των ερωτηματολογίων από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις/ 
επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση των εσωτερικών τους επιθεωρήσεων ανά είδος 
προτύπου. 

 

 

 

 

                                           
1 Η άσκηση ιχνηλασιμότητας αφορά μόνο στην εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-3 και AGRO 2-4. 


