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Γιατί Πιστοποίηση στον Αγρό ?

 Έντονο ενδιαφέρον -πιέσεις από τα Super Markets

 Product Liability (ευθύνη παραγωγού)

 Αστικοποίηση του πληθυσμού, “σπάσιμο” της επαφής με τους τρόπους
παραγωγής των προιόντων και τη φύση

 NGOs - « Οικολογικές – Περιβαλλοντικές » Ευαισθησίες

 Έντονες πιέσεις από τη Βιομηχανία Μεταποίησης - Τυποποίησης
(σταφύλια, ροδάκινα, ελιές, κηπευτικά κλπ)

 Προσπάθειες από διαφόρους συνεταιρισμούς να διαφοροποιήσουν τα
προιόντα τους

 Υποστήριξη από την Ευρωπαική Ένωση (προγράμματα)
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Σύστημα Πιστοποίησης

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Agro 2.1 – 2.2

4

Ιστορική Αναδρομή 

 Agro 2.1 – 2.2

1η έκδοση 1999

2η έκδοση 2008

Agro 2.2 /1 -> Ροδακινιά

Agro 2.2 /2 -> Βαμβάκι

Agro 2.2 /3 -> Ελιά

1η έκδοση 2009

Κατευθυντήρια Οδηγία Agro 2

1η έκδοση 2007

2η έκδοση 2009
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Δομή

 Agro 2.1 – 2.2

Κατευθυντήρια Οδηγία Agro 2

Agro 2.2 /1 -> Ροδακινιά

Agro 2.2 /2 -> Βαμβάκι

Agro 2.2 /3 -> Ελιά

Ιδιοκτήτης:
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Επιλογές Πιστοποίησης

 Agro:

2.1 -> Απαιτήσεις Συστήματος 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
(ΣΟΔ)

2.2 -> Απαιτήσεις στον αγρό
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Επιλογές Πιστοποίησης

 Agro 2.1 – 2.2

Η επιχείρηση εφαρμόζει 

υποχρεωτικά το σύνολο των 

απαιτήσεων είτε πρόκειται για 

ομάδα παραγωγών είτε για 

μεμονομένους παραγωγούς.
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Απαιτήσεις ΣΟΔ

Ανασκοπώ
Γράφω

ό,τι θα κάνω

Κάνω ό,τι
έγραψα

Ελέγχω αν έκανα 
ό,τι έγραψα

Δράση Σχεδιασμός

ΕφαρμογήΈλεγχος



Απαιτήσεις ΣΟΔ

10

Πολιτική 

 -Καθορίζει τις προθέσεις της Γ.Ε. βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι 

σκοποί και οι στόχοι

 -Ορίζεται από τη Διοίκηση

 -Κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους στο σύστημα

 -Ανασκοπείται ετησίως



Απαιτήσεις ΣΟΔ

Ελάχιστες δεσμεύσεις

 Δέσμευση για συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς 

 Πρόληψη της ρύπανσης 

 Συνεχής βελτίωση για ποιότητα των προϊόντων και το περιβάλλον

 Συνεχής βελτίωση για ποιότητα των προϊόντων και το περιβάλλον

..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\AD - 001.1.doc

11

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/AD - 001.1.doc
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Απαιτήσεις ΣΟΔ

Περιβαλλοντικά θέματα 

 Πρέπει η ΓΕ να αναπτύξει και να διατηρεί διαδικασία για να 

εντοπίζει τα περιβαλλοντικά θέματα που την αφορούν 

 Καταγραφή της αλληλεπίδρασης και των επιπτώσεων φυσικών 

και μη παραγόντων ώστε να καθοριστούν στόχοι και τρόποι 

μέτρησής αυτών με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας

 Συνεχής τεκμηρίωση και ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά 

θέματα 

 Επικοινωνία με Νομαρχία και άλλους αρμόδιους φορείς για 

τυχόν περιβαλλοντικά θέματα που έχουν προκύψει.

..\Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011\ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ\AD - 002.1.doc

..\Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011\ektyposh 2011\ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ\EG - 032  Επιστολή σε δήμο.doc

../Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011/ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/AD - 002.1.doc
../Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011/ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/AD - 002.1.doc
../Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011/ektyposh 2011/ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ/EG - 032  Επιστολή σε δήμο.doc


Απαιτήσεις ΣΟΔ

13

Nομικές και άλλες απαιτήσεις (ΚΟ)

 Πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία 

νομικών απαιτήσεων 

 Συλλογή δεδομένων , νομοθετημάτων και άλλων (π.χ. 

απαιτήσεις πελατών) από τον Επιβλέποντα Γεωπόνο 

σε συνεργασία με τον Εξωτερικό Σύμβουλο με κάθε 

πρόσφορο μέσο επικοινωνίας

 Ενημέρωση αρμοδίου τμήματος της εκμετάλλευσης

 Αρχειοθέτηση & τακτική  λήψη αντιγράφων 

ασφαλείας

 Διαθέσιμη σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή η σχετική 

με το περιβάλλον και το παραγόμενο προιόν 

νομοθεσία 
..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2017

..\..\..\ΠΡΟΤΥΠΑ\ΑΒ ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ\ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 4η   2016.pdf

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2017
../../../ΠΡΟΤΥΠΑ/ΑΒ ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ/ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 4η   2016.pdf
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Σκοποί και Στόχοι

 Πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία καθορισμού στόχων με σκοπό 

τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της Γ.Ε.

 Ρεαλιστικοί (S)

 Μετρήσιμοι (M)

 Ακριβείς (A) 

 Αντικειμενικοί (R)

 Χρονοδιάγραμμα (T)

και να ανταποκρίνονται:

1. στα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της ΓΕ, 

2. στις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και το προιόν, 

3. στις τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες της ΓΕ

4. Επιθυμίες πελατών και ενδιαφερόμενων μερών

 Οι σκοποί και οι στόχοι ορίζονται από τον Επιβλέποντα Γεωπόνο σε συνεργασία με 

τον Εξωτερικό Σύμβουλο ενώ ανασκοπούνται ετησίως κατά τη διοικητική 

ανασκόπηση του συστήματος
..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\AD - 004.2.doc

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/AD - 004.2.doc
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Πρόγραμμα Βελτίωσης (ΚΟ)

 Τεκμηριώνεται πως θα επιτευχθούν οι σκοποί και 

στόχοι 

 Καθορίζονται οι αρμοδιότητες, το χρονικό διάστημα και 

τα μέσα που θα απαιτηθούν 

 Συντάσσεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με 

τον Εξωτερικό Σύμβουλο

 Ανασκοπείται ετησίως κατά τη διοικητική ανασκόπηση 

του συστήματος

..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\AD - 005.3.doc

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/AD - 005.3.doc
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Οργάνωση και Αρμοδιότητες 

 Πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία κατανομή της 
εργασίας με τρόπο που να προάγει την εύρυθμη και 
αποτελεσματική διαχείριση

 Η ΓΕ ορίζει τον Επικεφαλής (τεκμηρίωση)

 Ο Επικεφαλής ορίζει τον Επιβλέποντα (τεκμηρίωση-σύμβαση) 

 Οργανόγραμμα (αποτύπωση υπευθύνων και θέσεων εργασίας)

 Ορισμός αρμοδιοτήτων ..\συστημαΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\επικαιροποιησηδιαδικασιών\AGRO_GLOBALGAP\AP -006.doc

 Ορισμός προϋποθέσεων ένταξης μελών

 Χαρτογράφηση

 Σύμβαση μεταξύ Επικεφαλής και παραγωγών

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/επικαιροποιηση διαδικασιών/AGRO_GLOBALGAP/AP - 006.doc
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Κατάρτιση απασχολούμενων

 Πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασία μέσω της οποίας να 

εξασφαλίζεται η  εμπέδωση των βασικών αρχών της Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης των Καλλιεργειών

 Πρέπει η ΓΕ να εντοπίζει τις ανάγκες για εκπαίδευση 

 Σύνταξη και υλοποίηση ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος .

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στα θέματα που 

κατ' ελάχιστο προβλέπουν τα εφαρμοζόμενα πρότυπα 

 Αρχεία εκπαίδευσης (μητρώο εκπαίδευσης, τυχόν υλικό 

εκπαίδευσης ,φωτογραφικό υλικό) πρέπει να είναι διαθέσιμα
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Επικοινωνία

 Πρέπει να είναι διαθέσιμη διαδικασία μέσω της οποίας να εξασφαλίζονται :

 Εσωτερική επικοινωνία μεταξύ μελών και ομάδας

 Εξωτερική επικοινωνία με πελάτες, Φορέα Πιστοποίησης κ.α.

 Η επικοινωνία πρέπει να τεκμηριώνεται (συνίσταται η τήρηση 

αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων από τον υπεύθυνο 

τήρησης αρχείου) και είναι αποδεκτό  κάθε πρόσφορο μέσο 

(τηλέφωνο, e-mail, γραπτές οδηγίες φυτοπροστασίας ή 

λίπανσης, τεχνικά φυλλάδια, έντυπα συστήματος  κ.α.)

 Στόχος η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος
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Τεκμηρίωση

 Η σαφής αποτύπωση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή, του συστήματος Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης, ώστε αυτό  να παρακολουθείται, 

μέσω εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων.

1. Εγχειρίδιο

2. Τεκμηριωμένες διαδικασίες

3. Τεκμηριωμένα Σχέδια Διαχείρισης

4. Οδηγίες και λοιπά έγγραφα αναγκαία για την 

εφαρμογή του συστήματος



Απαιτήσεις ΣΟΔ

20

Καθεστώς Χειρισμού Εγγράφων

 Η Γ.Ε. πρέπει να ορίζει διαδικασία που να προβλέπει τον τρόπο με 

τον οποίο χειρίζονται τα έγγραφα που σχετίζονται με την εφαρμογή του 

Σ.Ο.Δ. 

1. Όλα τα έγγραφα φέρουν ημερομηνία έκδοσης, κωδικό αναγνώρισης, 

το όνομα του συντάκτη και του εγκρίνοντος και είναι εύκολο να 

βρεθούν ..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\επικαιροποιηση διαδικασιών\AGRO_GLOBALGAP\AP - 006.doc

2. Πρέπει να ορίζεται ο χρόνος διατήρησης για κάθε ένα από αυτά 

3. Πρέπει να ορίζονται οι υπεύθυνοι σύνταξης, αναθεώρησης , έγκρισης 

και διατήρησης των εγγράφων

4. Πρέπει να διατηρείται επικαιροποιημένος κατάλογος εγγράφων

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/επικαιροποιηση διαδικασιών/AGRO_GLOBALGAP/AP - 006.doc
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Αρχές Λειτουργίας της ΓΕ

 Πρέπει η ΓΕ συνεχώς να εξασφαλίζει:

 Συνεχώς τεκμηριωμένες διαδικασίες και κριτήρια ορθής λειτουργίας 

 Αξιολόγηση προμηθευτών και εισροών 

 Ότι διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι

 Ότι υπάρχει τεκμηριωμένη διαδικασία παραπόνων και έντυπο άμεσα διαθέσιμο

 Ότι είσοδος νέου μέλους και/ή νέου μέλους γίνεται στην αρχή της 

καλλιεργητικής περιόδου

 Το σύνολο των αγροτεμαχίων της υπό πιστοποίηση καλλιέργειας είναι 

ενταγμένo στο ΣΟΔ
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Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κρίσεων

 Η Γ.Ε. πρέπει να ορίζει διαδικασία για την πρόληψη ή εξουδετέρωση της 

επίπτωσης που θα μπορούσε να προκύψει, στο περιβάλλον ή στην ποιότητα 

των παραγόμενων προϊόντων από έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να 

οφείλονται σε βιοτικούς και σε αβιοτικούς παράγοντες.

 Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι :

1. Κατά λάθος ψεκασμός των καλλιεργειών από ψεκασμό που γίνεται σε γειτονικά 

αγροκτήματα (spray drift).

2. Επιδημία εχθρού ή ασθένειας.

3. Εμφάνιση νέου εχθρού ή ασθένειας.

4. Μη παρασιτικές βλάβες του φυτικού υλικού.

5. Ζημίες του φυτικού υλικού από ακραία καιρικά φαινόμενα.

6. Ατύχημα στην αποθήκη φύλαξης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

7. Δηλητηρίαση χειριστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Κίνδυνος Μέτρα Πρόληψης / Εξουδετέρωσης

Spray drift Χαρτογράφηση / Αναλύσεις Υπολειμμάτων –

Ενεργοποίηση Νόμιμων διαδικασιων

Επιδημία εχθρού ή ασθένειας Επισκέψεις Επιβλέποντα / Συλλογή στοιχείων –

Έκδοση Οδηγιών

Εμφάνιση νέου εχθρού ή ασθένειας. Επισκέψεις Επιβλέποντα / Συλλογή στοιχείων –

Αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένα 

εργαστήρια- Έκδοση Οδηγιών

Ακραία καιρικά φαινόμενα Κατάλληλες υποδομές / Συλλογή στοιχείων –

Έκδοση Οδηγιών αντιμετώπισης κρίσης

Ατύχημα στην αποθήκη φύλαξης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Πίνακας τηλεφώνων άμεσης ανάγκης-Ειδικές 

σημάνσεις-Οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων 

περιστατικών – Κυτίο Ά βοηθειών 

/Ενεργοποίηση διαδικασιών 

Δηλητηρίαση χειριστή φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων

Εκπαίδευση – Μ.Α.Π./ Ενεργοποίηση 

διαδικασίας Ά βοηθειών
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Ιχνηλασιμότητα & Ισοζύγιο Παραγωγής

 Πρέπει η ΓΕ να διατηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία για τον συσχετισμό των 

παραγόμενων προϊόντων του συνόλου των ενταγμένων καλλιεργειών της 

γεωργικής εκμετάλλευσης, με τους παραγωγούς των αγροτεμαχίων από τα 

οποία και προέρχονται που επιτρέπει ανά πάσα στιγμή τον εντοπισμό και τη 

γνώση ολόκληρης της πορείας των προϊόντων και των εμπλεκομένων στο 

σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζεται

 Πρέπει η ΓΕ να διασφαλίζει την ταυτότητα των προϊόντων που διακινεί

1. Προεκτίμηση παραγωγής

2. Έλεγχος απόκλισης από την προεκτίμηση

3. Παράλληλη παραγωγή
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Παρακολούθηση και Μετρήσεις

 Ο επιβλέπων συντάσσει και υλοποιεί ετήσιο πρόγραμμα 

παρακολούθησης και μέτρησης των σημαντικών λειτουργιών 

της ΓΕ που περιλαμβάνει στοιχεία για:

1. Μετρήσεις καταλληλότητας προιόντος (αναλύσεις ΦΠΠ), 

εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις

2. Βασικές καλλιεργητικές πρακτικές

3. Περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη σχετική 

νομοθεσία και λοιπούς κανονισμούς

4. Αξιολόγηση σκοπών και στόχων

..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\εκτυπωση 16112017_ΓΙΩΡΓΟΣ\AD - 014.1.doc

..\Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011\ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ\AD - 014.2.doc

../συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017/εκτυπώσεις 2017/εκτυπωση 16112017_ΓΙΩΡΓΟΣ/AD - 014.1.doc
../Σύστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2011/ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/AD - 014.2.doc
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Χειρισμός Μη Συμμορφώσεων (ΜΣ)

Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

 Πρέπει η ΓΕ να διατηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία με την οποία θα ορίζονται ο 

τρόπος διερεύνησης και ο εντοπισμός πιθανών παρεκκλίσεων του συστήματος 

για την εξουδετέρωση κάθε αρνητικής επίπτωσης που προκαλείται, από την 

παρέκκλιση αυτή και η υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την πρόληψη 

μελλοντικών παρεκκλίσεων

 Στην παραπάνω διαδικασία ορίζονται ειδικά :

1. Ο υπεύθυνος διενέργειας εσωτερικών ελέγχων

2. Ο υπεύθυνος καταγραφής μη συμμόρφωσης και προσδιορισμού και έγκρισης 

διορθωτικής ενέργειας και του χρόνου ολοκλήρωσης

3. Οι κυρώσεις

4. Οι υπεύθυνοι υλοποίησης , επιβεβαίωσης της υλοποίησης και της αποδοχής –

έγκρισης της διορθωτικής ενέργειας

5. Οι περιπτώσεις ανάκλησης προϊόντος

6. Ο υπεύθυνος για την λήψη της απόφασης για ανάκληση

7. Οι περιπτώσεις στις οποίες ενημερώνεται ο ΦΠ 



Απαιτήσεις ΣΟΔ
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Επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (

ΚΟ)

• Η επαλήθευση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές των προτύπων και ο 

εντοπισμός πιθανών αποκλίσεων από αυτά.

• Η  διαδικασία προβλέπει  ειδικά :

1. Την σύνταξη ετήσιου προγράμματος εσωτερικών επιθεωρήσεων

2. Έλεγχος γραπτού συστήματος διαχείρισης (βάσει λίστας ελέγχου των 

εκάστοτε προτύπων)

3. Έλεγχος παραγωγών (βάσει λίστας ελέγχου των εκάστοτε προτύπων)

4. Τον ορισμό των υπευθύνων διενέργειας επιθεώρησης και έγκρισης των 

αποτελεσμάτων αυτής

5. Την τήρηση σχετικών αρχείων



Απαιτήσεις ΣΟΔ
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Kαταγραφές και Αρχεία

Διαδικασία για την καλή διατήρηση όλων των εγγράφων που 

αποδεικνύουν την καλή λειτουργία του ΣΟΔ

 Καθορισμός αρχείων παραγωγού, επιβλέποντα και επικεφαλή

 Τήρηση για τρία τουλάχιστον έτη

 Αλληλογραφία με τις αρχές, Νομικά έγγραφα,Τοπογραφικά 

σκαριφήματα,Συμβάσεις με τους αγοραστές, Ρυθμίσεις εξοπλισμού, 

Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων κλπ

..\συστημα ΑΝΑΤΟΛΗ 2017\εκτυπώσεις 2017\AD - 016.1 _ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ.doc
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Απαιτήσεις ΣΟΔ
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Aνασκόπηση

 Τουλάχιστον μία ετησίως (πριν την επιθεώρηση από ΦΠ)

 Αποτελέσματα σημαντικότερων μετρήσεων 

 (πχ αναλύσεις ΦΠΠ, εδαφολογικές κτλ)

 Αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων

 Πίνακα ΜΣ, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών

 Υλοποίηση ή μη καθορισμένων σκοπών και στόχων

 Προγραμματισμό επόμενου έτους

 Αρχεία (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

 Πρακτικά ανασκόπησης



Απαιτήσεις στον αγρό
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Πολλαπλασιαστικό υλικό

 Υποκείμενα και ποικιλίες με τεκμηριωμένη την καλή προσαρμοστικότητα στις 
τοπικές συνθήκες

 Αντοχή σε σημαντικούς εχθρούς και ασθένειες της περιοχής

 Προμήθεια σποροφύτων από φυτώρια που λειτουργούν με άδεια του ΥΠΑΑΤ

 Τα φυτώρια πρέπει να προμηθεύουν τους παραγωγούς με σπορόφυτα 
απαλλαγμένα από ιούς, μύκητες , βακτήρια, ζωικούς εχθρούς



Πολλαπλασιαστικό υλικό

 Ετήσιες καλλιέργειες

 Οι ποικιλίες ή τα υβρίδια να έχουν τεκμηριωμένη την ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ, την απουσία 
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ, και σπόρων ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

 Αντοχή σε σημαντικούς εχθρούς και ασθένειες της περιοχής

 Οι χρησιμοποιούμενες ποικιλίες/υβρίδια να είναι καταχωρημένες στους 
κοινοτικούς καταλόγους

 Τήρηση σχετικών πληροφοριών (προμηθευτής, αρ. φυτών, ημ. παραλαβής, 
ποικιλία, πιστοποιητικό φυτουγείας, κωδικός παρτίδας, κ.α.)



Πολλαπλασιαστικό υλικό

 Επεμβάσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό πριν τη χρήση τους

 Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά ή εμβάπτιση φυταρίων πριν τη φύτευση , 
μόνον εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους ή η συμβολή τους στη 
μείωση της χρήσης ΦΠΠ

 Ιδιοπαραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό

 Αν έχει παραχθεί στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση, πρέπει να τηρείται 
βιβλίο με αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής

 Τεκμηρίωση φυτουγείας

 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (GMOs) 

 Αυστηρή Τήρηση Νομοθεσίας



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

 Επεμβάσεις σε σπόρο

 Αρχεία εφαρμογών φυτοπροστασίας – αιτιολόγηση

 Υλικό Φυτωρίου

 Σύστημα  εφαρμογών φυτοπροστασίας (παγίδες κλπ)

 Πιστοποιητικά φυτουγείας, καταλληλότητας – Νομοθεσία ΕΕ

 Αντίγραφα Καταλόγων Εθνικών και Ευρωπαϊκών

 Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

 Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

 Βεβαιώσεις από προμηθευτές (τιμολόγια αγοράς κλπ)

 Βεβαιώσεις  αποδοχής GMO προϊόντων από πελάτη



ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ:
•Ανάγκες φυτών
•Κλιματικές & Εδαφικές Συνθήκες

Διαχείριση Νερού

ΚΟΓΠ

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ME ΒΑΣΗ ΤΗN ΚΛΙΣΗ & TON ΤΥΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

 Ελαφρά πεδινά ή με κλίση >6%

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

 Ποσότητα, Αριθμός Εφαρμογών, Αρδευτική δόση ανά εφαρμογή

ΣΤΑΓΔΗΝ
(Ανάλογα με την Καλλιέργεια)



Στρατηγική Άρδευσης 

 Εκτίμηση Ποσότητας που απαιτείται 

 Εφαρμογές ΦΠΠ, Αρδεύσεις

 Γνώση των νομικών και άλλων δεσμεύσεων (ΚΟΓΠ)

 Υπολογισμός πραγματικού κόστους

 Συντονισμός εφαρμογών Άρδευσης και Λίπανσης - Φυτοπροστασίας

 Εκτίμηση εφαρμογών που μπορεί να οδηγήσουν σε εκτεταμένη εξάτμιση ή ρύπανση

 Περιοδικός έλεγχος διαδρομών ύδατος (ΕΙΣΡΟΗ - ΕΚΡΟΗ) για πιθανή ΡΥΠΑΝΣΗ



ΑΡΔΕΥΣΗ

Η διαχείριση της άρδευσης θα πρέπει να γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα, 

την ποιότητα,  και την καταλληλότητα της εφαρμογής

 Προγραμματισμός με βάση αποδεκτές μεθόδους

 εξάτμιση

 υγρασία εδάφους

 Υιοθέτηση πρακτικών μου μεγιστοποιούν τη διήθηση

 Εκπαίδευση εμπλεκομένων για την καλύτερη κατανόηση προγραμματισμού 

και διαχείρισης

 Παρακολούθηση και Καταγραφή 

 Ποιότητα Νερού

 Μέθοδος, Ροή και Χρόνος Εφαρμογής

 σε σχέση με τον προγραμματισμό και τη διαθεσιμότητα



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Ποιότητα νερού άρδευσης

 Όχι νερό από αστικά λύματα

 Προσδιορισμός πηγών νερού ανά εκμετάλλευση

 Αναλύσεις νερού (μικροβιολογικές & φυσικοχημικές)

 Άδειες χρήσης νερού (TOEB , YEB)

 Αρχεία κατανάλωσης νερού



Θρέψη Φυτών ( Λίπανση)

 Σχέδιο Λίπανσης

 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία

 Προσδιορισμός των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους μέσω 

αναλύσεων ( κάθε 3-5 χρόνια)

 Τον 1ο χρόνο στο 20% των αγροτεμαχίων

 Μακροσκοπική παρατήρηση και Ιστορικό αποτελούν απαραίτητα 

βοηθήματα

 Συστάσεις για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσματος

 Γίνεται από έμπειρους επιβλέποντες , επιστήμονες

 Ειδική εκπαίδευση ή αναζήτηση βοήθειας

 Ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του λιπάσματος



Θρέψη Φυτών ( Λίπανση)

 Αρχεία εφαρμογής

 Αγροτεμάχιο

 Ημερομηνία εφαρμογής

 Τύπος λιπάσματος

 Ποσότητα λιπάσματος

 Μέθοδος εφαρμογής

 Χειριστής

 Καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν μετά την εφαρμογή

 Χρόνος και συχνότητα της εφαρμογής λιπασμάτων

 Ανάλογα με την καλλιέργεια , το στάδιο της και την εποχή

 Προσοχή σε περιοχές με περιβαλλοντικούς περιορισμούς

 Λιπάσματα αργής αποδέσμευσης 

 Διαφυλλικές λιπάνσεις



Θρέψη Φυτών ( Λίπανση)

 Επίπεδα νιτρικών και φωσφορικών αλάτων στα νερά

 Μη υπέρβαση των εθνικών ή διεθνών ορίων

 Ποσότητες και τύποι λιπασμάτων , να μην ευνοοούν την έκπλυση 

των νιτρικών

 Συστήματα υδρολίπανσης

 Να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια

 Συστηματική συντήρηση και ρύθμιση



Θρέψη Φυτών ( Λίπανση)

 Αποθήκευση των λιπασμάτων

 Καθαροί, ξηροί χώροι, κάλυψη με πλαστικό

 Όχι συν-αποθήκευση με ΦΠΠ , πολλαπλασιαστικό υλικό, νωπά 
προϊόντα, τρόφιμα

 Αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε να είναι σε ξεχωριστά μέρη του 
χώρου και να έχουν σήμανση για ΦΠΠ και λιπάσματα

 Κοπριά και οργανική λίπανση

 Απαλλαγμένη από επικίνδυνα παθογόνα , έντομα εδάφους ή 
σπόρους ζιζανίων

 Να είναι χωνεμένη και να έχει γίνει ανάλυση για θρεπτικά στοιχεία 
και βαρέα μέταλλα

 Ποτέ χρήση ανεπεξέργαστων λυμάτων 



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Ετήσιες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία 

 Ιστορικό

 Εδαφολογικές αναλύσεις

Εφαρμογές

 Πλήρης καταγραφή τους (αγροτεμάχιο,ημ/νία,εμπορική ονομασία, τύπος, ΝPK, 
συγκεντρώσεις, ποσότητα, μέθοδος εφαρμογής, χειριστής, συχνότητα , όγκος 
νερού)

Εξοπλισμός εφαρμογής

 Αρχεία συντήρησης ( τρόπος, ημ/νία, τιμολόγια ανταλλακτικών)

 Ετήσια  συντήρηση 

 Βαθμονόμηση  



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Αποθήκευση 

 1. Αρχεία (λεπτομερείς πληροφορίες ποσοτήτων εισόδου- εξόδου)

 3. Έλεγχος συνθηκών

 6. Σήμανση {πινακίδες, λίστα εισόδου-εξόδου (inventory) κλπ)



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ (Βασικές αρχές)

• Γνώση της Βιοοικολογίας των κύριων και των δευτερευόντων 

οργανισμών της καλλιέργειας 

• Ύπαρξη εναλλακτικών προς τη χημική μεθόδων καταπολέμησης

• Ύπαρξη μεθόδου για την παρακολούθηση της εμφάνισης και της 

πορείας του πληθυσμού ανάπτυξης των διαφόρων οργανισμών 

της καλλιέργειας και της εξέλιξης των προσβολών από αυτούς 

• Καθορισμός ‘’ορίου ανεκτής πυκνότητας πληθυσμού’’ και 

αντίστοιχης ‘’πυκνότητας ή ορίου επέμβασης’’

• Συνδυασμός των διάφορων επί μέρους στοιχείων και 

παραγόντων που συμμετείχαν στην ολοκληρωμένη 

καταπολέμηση σε ένα οργανωμένο σύστημα που να μπορεί να 

λειτουργεί σαν πράξη



ΔΕΝΔΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Μπορούν να ληφθούν  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ; ΝΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εφαρμογή αυτών

ΟΧΙ

Εκτιμήστε το επίπεδο της ΖΗΜΙΑΣ
(πραγματικό ή προβλεπόμενο)

Αν το επίπεδο ζημιάς είναι ΠΑΝΩ από το 
Κατώφλι Επέμβασης, τότε αναρωτηθείτε: 

2. Είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος 
με ΜΗ-ΧΗΜΙΚΕΣ μεθόδους;

3. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αν το επίπεδο ζημιάς 
είναι ΚΑΤΩ από το 

Κατώφλι Επέμβασης
τότε:

Μην κάνετε καμιά 
περαιτέρω ΕΝΕΡΓΕΙΑ

σε αυτό το στάδιο, αλλά 
συνεχίστε τον έλεγχο

ΝΑΙ

ΟΧΙ



MRL’s - Maximum Residue Levels (Limits)

“ Είναι τα ανώτατα αποδεκτά όρια υπολειμμάτων των

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε διάφορα γεωργικά 

προϊόντα που επιτρέπονται από τον νόμο να παραμείνουν 

στο προς κατανάλωση γεωργικό προϊόν, ενώ με κατάλληλα 

νομοθετικά μέτρα ορίζεται η τήρησή τους.’’



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ MRLs

ADI-Αποδεκτή Ημερήσια Λήψη για τον άνθρωπο

Έλεγχος της 
πραγματικής 

λήψης 
υπολειμμάτων

Προτεινόμενα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων - MRLs

GAP-Ορθή Γεωργική ΠρακτικήΕκτίμηση 
Κινδύνου 

Διατροφικής 
Λήψης (Dietary 

intake risk 
assessment)

Πειράματα Υπολειμμάτων 

Ανώτατα όρια 
υπολειμμάτων 

MRLs

H όλη διαδικασία καθορισμού των κοινοτικών MRLs δίνεται σχηματικά στο παρακάτω 

διάγραμμα (ΕΟΚ, 1991. Preliminary draft guidelines for establishing Community 

MRLs, Document αριθ. 3411/VI/91-EN rev. 2, Regulation (EC) No 396/2005, 

Κανονισμός 149/2008).



ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Με τον όρο δειγματοληψία ορίζεται η διαδικασία με την οποία 

λαμβάνεται μια η περισσότερες ποσότητες-δείγματα-από ένα 

προϊόν με σκοπό να υποβληθεί στη συνέχεια σε χημική ανάλυση 

στο εργαστήριο.

Αποτελεί βασική διαδικασία για την εύρεση με την ανάλυση ενός 

σωστού αποτελέσματος. 

Οι βασικές αρχές πού ισχύουν κατά την λήψη ενός δείγματος είναι:

• Το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό.

• Να παρθεί επαρκής ποσότητα δείγματος ώστε να είναι αξιόπιστο.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Φ.Π.

• Παράγοντες που σχετίζονται με την εφαρμογή του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος

• Παράγοντες που σχετίζονται με την καλλιέργεια και το περιβάλλον

• Παράγοντες μείωσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Βασικά στοιχεία 

 Αρχεία εφαρμογής από την προηγούμενη επιθεώρηση

 Τεχνικές IPM

 Ωφέλιμα, Bacillus thuringiensis,φερομονικές παγίδες, κολλητικές παγίδες κλπ

Επιλογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 Καταλληλότητα για την ασθένεια- εχθρό (ετικέτα, βιβλιογραφία κλπ)

 Εγκρίσεις από Υπουργείο (δραστικές χωρίς έγκριση – εγκρίσεις από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες παρόμοιων κλιματικών συνθηκών) 

 Διαθεσιμότητα λίστας εγκεκριμένων ΦΠΠ

 Έλεγχος φακέλου εγκεκριμένων ΦΠΠ για up-to date



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Αρχεία εφαρμογών 

 Λεπτομερής και διεξοδικός έλεγχος (καλλιέργεια, ποικιλία, γεωγρ. Περιοχή, ημ/νία, 
εμπορική ονομασία, δραστική ουσία, όνομα εφαρμοστή, εχθρός, υπογραφή τεχνικού 
υπευθύνου, συνολική ποσότητα, μέσο εφαρμογής, ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ.

Μέσα Εφαρμογής

 Ενημερωμένα αρχεία συντήρησης (αλλαγές λαδιών, επισκευές, αλλαγές ακροφυσίων, 
προγραμματισμός)

 Ενημερωμένα αρχεία βαθμονόμησης (ετήσια) – βλέπε οδηγό 8.e. Ασφάλεια, 
Εκπαίδευση, Οδηγίες

 Αποδεικτικά εκπαίδευσης εμπλεκομένων



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Διαχείριση πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού

 Χώρος

Αναλύσεις Υπολειμματικότητας 

 Έλεγχος αποτελέσματα αναλύσεων υπολειμματικότητας για 
τουλάχιστον ένα έτος απαραίτητα κατά την ημέρα της επιθεώρησης

 Αποδεικτικά στοιχεία διαπίστευσης εργαστηρίων (GLP,ISO 17025)

Αποθήκευση και Χειρισμός ΦΠΠ 

 Κατασκευή, χωροθέτηση, εργαλεία ανάμιξης, ασφάλεια, ανάλυση 
επικινδυνότητας, σήμανση

Κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων

 Ξέπλυμα, διάτρηση, αποκομιδή, περιβαλλοντική πολιτική



ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ και ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Υγιεινή 

 Διαδικασία Υγιεινής στον αγρό

 Αρχεία εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής ή ρητές οδηγίες 
εργασίας (πλύση χεριών, πληγές, κάπνισμα, φαγητό κλπ)

 Τουαλέττες σε απόσταση 500 μέτρων και χώροι πλύσης σε 
περίπτωση συγκομιδής με τα χέρια

 Μεταφορά προιόντος από το χωράφι έως το συσκευαστήριο-
αποθήκη

Harvesting Containers -Συσκευασία στον αγρό 

 1.1.Μυοκτονία – απεντόμωση (έλεγχος παγίδων)



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 Προϊόντα ιχνηλάσιμα μέχρι το αγροτεμάχιο μέσω εξέτασης 

(αυτοκόλλητα συσκευασίας, κωδικοί αριθμοί, συνοδευτικά 

έγγραφα)



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΟΓΠ

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (check list)

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(βέλτιστη χρήση ανά περίπτωση)



ΟΦΕΛΗ  - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΕΙΣΡΟΩΝ

 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡEΙΑ

 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΒΗΜΑΤΑ

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΣΥΧΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑNΗΜΑΤΩΝ

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ 

ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 ΧΡΗΣΗ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗΣ Η’ ΦΘΗΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Διαχείριση Ρύπων



ΒΗΜΑΤΑ

 Μείωση με σωστό σχεδιασμό

 Εντοπισμός προιόντων και υπηρεσιών με ελάχιστο περιβαλλοντικό φορτίο

 Αμφίδρομη ενημέρωση με πελάτες και προμηθευτές για την περιβαλλοντική 
τους πολιτική

 Επαναχρησιμοποίηση υλικών ( όχι φυτοπροστατευτικών) π.χ. κενών 
συσκευασίας

 Ανακύκλωση – οργανική λίπανση – φυτικά υπολείμματα 

 Απομόνωση και αποθήκευση ρυπογόνου υλικού



Διαχείριση Βιοποικιλότητας



Διαχείριση Βιοποικιλότητας

ΚΟΓΠ

 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

 ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 1μ μεταξύ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΠ <1μ 

 ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ & ΦΠΠ)

 ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΖΩΝΕΣ (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ.ΚΥΑ (ΦΕΚ) 1575/Β/5.8.1999)

 καθορισμός από 85167/820/6.4.2000 (ΦΕΚ) 477/Β/6.4.2000

 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 καθορισμός από 92/43/ΕΟΚ & από NATURA 2000

 600 μ από όχθες λιμνών

 150 μ από κοίτες ποταμών

 1000 μ από ακτογραμμές (κλειστών κόλπων)

 300 μ από λοιπές ακτές

 500 μ από όρια δασών



ΟΦΕΛΗ      - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ



ΒΗΜΑΤΑ

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 

ΤΟΠΙΟ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ 

ΖΩΗΣ

 ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΛΩΡΙΔΕΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, ΚΕΦΑΛΩΜΑΤΑ

 ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 



ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

• Ετήσιες ιατρικές εξετάσεις

• Εκπαίδευση στο χειρισμό ΦΠΠ και Πρώτες Βοήθειες

• Ενημέρωση των τοπικών αρχών με 
λίστα δραστικών ουσιών που χρησιμοποιεί η εκμετάλλευση

• Σχέδιο πρόληψης σε περίπτωση ατυχήματος

• Λίστα τηλεφώνων Πρώτης Ανάγκης



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα συμπτώματα δηλητηρίασης από ΦΠΠ είναι παρόμοια αυτών της γρίπης

 Ελαφρά - Κούραση, πονοκέφαλος, θολή όραση, εφίδρωση, ναυτία, 
εμετός, διάρροια. 

 Μέτρια - Δεν μπορεί να περπατήσει, αδυναμία, δυσφορία στο στήθος, 
κράμπες, συστολή ίριδας

 Σοβαρή - Λιποθυμία, σοβαρή συστολή ίριδας, κράμπες, συσπάσεις, 
δυσκολία αναπνοής

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ = Τοξικότητα   Χ   Έκθεση



ΤΟΞΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΦΠΠ 

ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Ανάλυση Επικινδυνότητας

Εκπαίδευση / Κατάρτιση

 Αρχεία εκπαίδευσης – Πιστοποιητικά χειρισμού επικίνδυνου 
εξοπλισμού – μηχανημάτων (τουλάχιστον εσωτερική εκπαίδευση)

Εξοπλισμός και διαδικασία ατυχημάτων

 Γραπτές διαδικασίες χειρισμού ατυχημάτων - κινδύνων (περιπτώσεις 
δηλητηρίασης, λίστα σχετικών τηλεφώνων)

 Κουτιά πρώτων βοηθειών σε σταθερές βάσεις αλλά και στον αγρό.

 Σήμανση για κινδύνους



Απαιτήσεις Επιθεώρησης

Χειρισμός Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 Αρχεία εκπαίδευσης – Πιστοποιητικά χειρισμού επικίνδυνου 
εξοπλισμού – μηχανημάτων (τουλάχιστον εσωτερική εκπαίδευση)

Προστατευτικός Εξοπλισμός

 Μάσκες , φόρμες, γυαλιά, γάντια, μπότες

Ευημερία εργαζομένων

 Υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και νομοθεσίας για τους 
εργαζομένους

Ασφάλεια Υπεργολάβων - Επισκεπτών

 Ενημέρωση



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


