θα διοργανωθεί ημερίδα (8/9/2008) κατά τη
διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα
σχετικά με τις καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια,
τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου, τη
Ευφυή υστήματα Άρδευσης
συσκευασία και αποθήκευση, τις μελλοντικές
Σο έτος 2006-2007 στο Νευροκόπι Δράμας, στα αγορές, καθώς και τις προοπτικές των
έρβια Κοζάνης και στη Δήμητρα του Καρπερού ελαιοτριβείων εν όψει της νέας χιλιετίας.
Γρεβενών, οι αγρότες ποτίζουν χιλιάδες στρέμματα
με πιστωτική κάρτα, η χρήση της οποίας έχει
Πρόσκληση σε 36 Δήμους της Κρήτης
αποδειχθεί ότι επιφέρει μείωση της κατανάλωσης
για κατασκευές έργων στο πλαίσιο του
κυβικών νερού κατά 30% - 40%, μειώνοντας
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
ταυτόχρονα και την κατανάλωση της ΔΕΗ. Οι
αγρότες προμηθεύονται την προσωπική τους Σο Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων,
κάρτα, την οποία και «φορτώνουν» με στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη
προπληρωμένες μονάδες νερού έναντι 0,03-0,06 της Ελλάδας 2007-2013, απέστειλε πρόσκληση
ευρώ/κυβικό. Η κάρτα εισάγεται στο ειδικό υποβολής προτάσεων σε 36 Δήμους της Κρήτης
υδροστόμιο της ηλεκτρονικής υδροληψίας («καρτο για μελέτες και κατασκευή έργων όπως βελτίωση-βάνας»), το οποίο, εγκατεστημένο στο χωράφι εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, αγροτική
τους από το ΣΟΕΒ της περιοχής τους, καταγράφει οδοποιία, προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
το νερό που καταναλώνεται. Η κάρτα, την οποία ίδρυση και εκσυγχρονισμό το-πικών κέντρων
μπορούν
να
εκδώσουν
στο
ΣΟΕΒ, τουριστικής πληροφόρησης, προστασία και
έχει συγκεκριμένο πιστωτικό όριο ύψους 9.999 ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της
υπαίθρου
κ.α.
Ο
συνολικός
κυβικών. Όταν καταναλώνονται τα κυβικά αυτά οι αγροτικής
προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 330
παραγωγοί μπορούν να την «γεμίσουν» ξανά.
εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής προτάσεων
Έρευνα για την Προβατοτροφία
λήγει στις 30-6-2010. Αναλυτική ενημέρωση
τα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της
Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης 2000 - 2006 Μέτρο Παγκρήτιας Σράπεζας www.pancretabank.gr 
1.2, υλοποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Δωρεάν Τπηρεσία Πληροφόρησης Υορέων 
«Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων για την Ο.Σ.Α.
ολοκληρωμένη
διαχείριση
των
εκτροφών
προβάτων στην Κρήτη», το οποίο εκτελέστηκε από
το ΕΘΙΑΓΕ (το Ινστιτούτο Τποτροπικών Υυτών και
Ελιάς Φανίων, τον ταθμό Γεωργικής Έρευνας
Ασωμάτων Ρεθύμνης, το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών
Ερευνών Θεσσαλονίκης) και την Ένωση Αγροτικών
υνεταιρισμών Μυλοποτάμου. ύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, η διασταύρωση των
φυλών φακίων και Φίου, καθώς και η αξιοποίηση
ορισμένων φυτών της Κρήτης για την εκτροφή των
προβάτων, θα επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην
κρητική αιγοπροβατοτροφία.
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Σσικουδιά Κρήτης - Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

τον Κανονισμό 110/2008 της 15ης Ιανουαρίου
2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών», η Σσικουδιά Κρήτης καταχωρήθηκε
ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης. Αναλυτικά, τα Ελληνικά αλκοολούχα
ποτά που καταχωρήθηκαν είναι τα εξής: Brandy
Πελοποννήσου, Brandy Κεντρικής Ελλάδας,
Σσικουδιά, Σσικουδιά Κρήτης, Σσίπουρο, Σσίπουρο
Ημερίδα με θέμα το Ελαιόλαδο
Μακεδονίας, Σσίπουρο Θεσσαλίας, Σσίπουρο
το πλαίσιο του 6ου υνεδρίου της Euro Fed Lipid Συρνάβου, Ούζο, Ούζο Μυτιλήνης, Ούζο
«Σα λίπη και τα έλαια την 3η χιλιετία» που θα Πλωμαρίου, Ούζο Καλαμάτας, Ούζο Θράκης, Ούζο
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (ξενοδοχείο Ιnter- Μακεδονίας, Μαστίχα (λικέρ) Φίου, Κίτρο (λικέρ)
Νάξου, Κουμκουάτ (λικέρ) Κέρκυρας, Σεντούρα
e
continental), 7 έως 10 επτεμβρίου 2008,
8
(λικέρ).

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
Σραπεζικά
καταστήματα σε
Αγροτικές Ενώσεις &
υνεταιρισμούς
ελ. 2

ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΟΤ
ΜΗΝΑ
Αμπελοοινικά
Προϊόντα
ελ. 3

ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
ήματα Ποιότητας
Διαδικασία
Πιστοποίησης
Αγροτικών
Προϊόντων
ελ. 4

Πριμοδότηση
Εκρίζωσης
Οινάμπελων
ελ. 6

ΑΓΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
ελ. 7-8
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2ο Διεθνές υνέδριο για τη Ποιότητα & την
Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων
Ένα από τα κύρια σημεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της Παγκρήτιας Τράπεζας αποτελεί η
υλοποίηση σύγχρονων μορφών συνεργασίας με συνεταιριστικούς φορείς, με τελικό στόχο την
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των κατοίκων και την ουσιαστική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
Η συνεργασία της Παγκρήτιας υνεταιριστικής Σράπεζας
με Αγροτικές Ενώσεις και υνεταιρισμούς με τη
δημιουργία Κοινών Καταστημάτων λειτουργεί πιλοτικά
και με ιδιαίτερη επιτυχία στους Νομούς Ηρακλείου,
Λασιθίου και Ρεθύμνου.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
Άμεση & ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των υνεταιρισμών
και των μελών τους
Νέοι κοινοί πελάτες
Άμεση αξιοποίηση των διαθεσίμων του υνεταιρισμού
υμμετοχή στην τοπική ανάπτυξη
Κοινές παρεμβάσεις

Ενημερωτικές ημερίδες για τους αγρότες
Ημερίδες σε Ιεράπετρα και Μεσσαρά
προγραμματίζει η Παγκρήτια Σράπεζα τους
προσεχείς μήνες, με κύρια θέματα :
- Σο νέο Κανονισμό των Οπωροκηπευτικών

- Ση σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Ομάδων Παραγωγών

- Σον Αναπτυξιακό Νόμο και τις λοιπές ενισχύσεις
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

2

ύμφωνο Ποιότητας για τα Κρητικά
Προϊόντα
Οι τέσσερις Νομαρχίες της Κρήτης υπέγραψαν
σύμφωνο ποιότητας για την οργανωμένη
προώθηση των Κρητικών αγροτικών προϊόντων
και της Κρητικής διατροφής στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κοινών
δράσεων. Όπως ανακοινώθηκε, οι Νομαρχίες
του νησιού προχωρούν στη δημιουργία νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με αρμοδιότητα την προώθηση των
Κρητικών προϊόντων μέσω της προβολής τους
σε
εκθέσεις
και
ταυτόχρονα
μέσω
της
στοχευμένης
ενημέρωσης
των
καταναλωτών για τις ευεργετικές ιδιότητες
της κρητικής διατροφής.
υνεργασία Αγροτών και Ξενοδόχων της
Κρήτης
Οι εκπρόσωποι των αγροτών του νομού
Ηρακλείου και ο Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων
Ηρακλείου,
πραγματοποίησαν
συνάντηση με σκοπό τη συνεργασία των δυο
πλευρών. Οι ξενοδόχοι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία προμηθεύονται τα κτηνοτροφικά
και οπωροκηπευτικά τους προϊόντα από ξένες
αγορές. Η συνεργασία αυτή θα φανεί ιδιαίτερα
ωφέλιμη εφόσον από τη μια τα ξενοδοχεία θα
προμηθεύονται με ποιοτικά τοπικά προϊόντα και
από την άλλη οι αγρότες θα αποκτήσουν μια
επιπλέον κατηγορία αγοραστών. τα πλαίσια
συνεργασίας
θα
υπάρξουν
κάποιες
προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την
ποσότητα και το χρόνο παράδοσης, ώστε να
αισθάνονται ασφαλείς και οι παραγωγοί, αλλά
και οι ξενοδόχοι. Η χρήση ντόπιων προϊόντων αναμένεται να ενδυναμώσει την εικόνα
τους στους επισκέπτες,
να ενισχύσει
την πώλησή τους στις χώρες του εξωτερικού και
να συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη του νησιού.

Από 25 μέχρι 27 επτεμβρίου 2008 θα
πραγματοποιηθεί στη Φερσόνησο το 2ο Διεθνές
υνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των
Αγροτικών Προϊόντων (υνεδριακό Κέντρο του
Ξενοδοχείου CRETA MARIS) με διοργανωτή την
CRETACERT. Σο συνέδριο θα εστιαστεί
σε θεματικές ενότητες όπως τα κηπευτικά, τα
φρούτα, τα προϊόντα ελιάς και αμπέλου, τα
κτηνοτροφικά προϊόντα, η μελισσοκομία, το
εξαγωγικό εμπόριο, οι μετασσυλεκτικοί χειρισμοί και τα βιολογικά προϊόντα.

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το
Θεσμό του Εγκεκριμένου Κτηνιάτρου
Σκοποί του Προεδρικού Διατάγματος είναι:
1. Η ρύθμιση της λειτουργίας του θεσμού του
εγκεκριμένου κτηνιάτρου και ιδιαίτερα τα
κριτήρια επιλογής των ιδιωτών κτηνιάτρων
2. Η σύνταξη του μητρώου εγκεκριμένων
κτηνιάτρων
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών στα πλαίσια σύναψης σύμβασης
έργου μεταξύ των κτηνιάτρων και των
νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικών αρχών
4. Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και η
εκπαίδευση τους
5. Η αξιολόγησή τους
6. Η αμοιβή
7. Η άδεια ασκήσεως της δραστηριότητας του
εγκεκριμένου κτηνιάτρου.
Η έκδοση του εν λόγω Π.Δ. είναι αναγκαία για
την
εφαρμογή
των
προγραμμάτων
εκρίζωσης/εξυγίανσης των ασθενειών των
ζώων, ζωονόσων και ελέγχου χρήσης
κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές
παραγωγικών ζώων. Με την εφαρμογή του
θεσμού αυτού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας για ιδιώτες κτηνιάτρους οι οποίοι θα
εγκατασταθούν μόνιμα σε αγροτικές περιοχές.
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την Εγκύκλιο 317353/23-7-2008 και
βάσει των Κανονισμών 479 και 555 του 2008, εξειδίκευσε τους όρους οριστικής
εγκατάλειψης αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών με πριμοδότηση εκρίζωσης της τάξης των
756 ευρώ ανά στρέμμα.
Δικαίωμα ένταξης έχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, οινοποιήσιμων
ποικιλιών, εγγεγραμμένων στο Αμπελουργικό Μητρώο, με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης, ενώ
προτεραιότητας τυγχάνουν αιτήσεις εκριζώσεων για το σύνολο των αμπελώνων των
αιτούντων, καθώς και οι αιτούντες ηλικίας άνω των 55 ετών.
Το καθεστώς εκρίζωσης θα ισχύει έως το τέλος της αμπελοοινικής περιόδου 2010-2011,
αλλά με προοδευτική μείωση της στρεμματικής ενίσχυσης.
Άδεια αναμπέλωσης απαιτείται για τη φύτευση
τόσο οινάμπελων, όσο και σουλτανίνας. Η άδεια
εκδίδεται από την αρμόδια Νομαρχιακή
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης με την
προϋπόθεση να εκριζωθεί αντίστοιχη έκταση
Η σουλτανίνα μπορεί να αντικατασταθεί με στην ιδία η άλλη θέση. Επίσης, ο παραγωγός
άλλες καλλιέργειες και συγχρόνως να συνεχίζει μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα φύτευσης με
να παίρνει την στρεμματική ενίσχυση μέχρι το αγορά από τρίτους ή να κάνει αίτηση στην ίδια
υπηρεσία για δικαιώματα από το αποθεματικό.
2013. Τποχρέωση του παραγωγού είναι το εν
λόγω τεμάχιο να καλλιεργείται με τους όρους της
Σο καθεστώς ελέγχου φύτευσης στα οινάμπελα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο παραγωγός
θα συνεχισθεί μέχρι το 2015. Αμπέλια που έχουν
μπορεί στο διάστημα αυτό να προσαρμόσει την
φυτευτεί χωρίς άδεια αναμπέλωσης δεν
παραγωγή του στην αγορά και να αυξήσει το
μπορούν να πουλήσουν τα σταφύλια τους στα
εισόδημά του. Η μετατροπή της σουλτανίνας σε
οινοποιία.
οινάμπελο γίνεται μόνο εάν ο παραγωγός πάρει Αναδιάρθρωση και εγκατάλειψη με επιδότηση
δικαιώματα από το αποθεματικό κάνοντας εφαρμόζεται μόνο στα οινάμπελα.
σχετική αίτηση στην αρμόδια Νομαρχιακή
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Σην αλλαγή της
Για περισσότερες πληροφορίες και
καλλιέργειας σουλτανίνας, ο παραγωγός θα
σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να δηλώσει στην υπηρεσία εντός
Αυγούστου για να ενημερωθεί το Αμπελουργικό
θα πρέπει να απευθύνονται στις
Μητρώο, αλλά και τον Μάιο, στις Ενώσεις
κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής
Αγροτικών υνεταιρισμών με την κατάθεση της
Ανάπτυξης των Νομαρχιών.
αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.
ε συνέχεια της αλλαγής των Κανονισμών για τα
Αμπελοοινικά και τα Οπωροκηπευτικά προϊόντα,
οι αμπελοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν
υπόψη τους τα εξής:
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ύμφωνα με μελέτη του ΟΟΑ, «Η Κρήτη έχει μεγάλες προοπτικές για παραγωγή κρασιού
υψηλής ποιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκαταλείψει τον προσανατολισμό που την
χαρακτηρίζει σήμερα για παραγωγή χύμα ποσοτήτων και ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα
επιλεγμένης παραγωγής του τύπου «Κτήμα» - όπως συμβαίνει με μερικούς παραγωγούς – με
έμφαση στην ποιότητα και στόχο τις διεθνείς αγορές» (ΟΟΑ, 2005).
Ο Αμπελοοινικός κλάδος, αν και φθίνων,
εξακολουθεί να έχει σημαντική βαρύτητα για την
Κρήτη.
ημαντικές οινοπαραγωγικές περιοχές είναι τα
Πεζά, οι Αρχάνες και οι Δαφνές, ενώ μικρότερες
ποσότητες παράγονται στη ητεία και στην
Κίσσαμο.
την Κρήτη υπάρχουν 4 οινοπαραγωγικές ζώνες
«Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας».
Αυτές είναι τα Πεζά (λευκός και ερυθρός ξηρός
οίνος), οι Αρχάνες (ερυθρός ξηρός), οι Δαφνές
(ερυθρός ξηρός και γλυκός) και η ητεία (ερυθρός
ξηρός και γλυκός).
ΣΑΕΙ ΣΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Κρητική Αγορά
Η φετινή παραγωγή οινοστάφυλων στη Κρήτη,
προβλέπεται να κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα,
ενώ για τη σουλτανίνα αναμένεται μείωση της
παραγωγής.
Οι τιμές που έχουν ανακοινωθεί, εμφανίζονται
αυξημένες σε σχέση με τη περσινή χρονιά σε
ποσοστό πάνω από 10%, ενώ οι προοπτικές
απορρόφησης της παραγόμενης ποσότητας
οινοστάφυλων είναι θετικές.
Όσον αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, ήδη
από τις αρχές Αυγούστου ξεκίνησε η εξαγωγή των
επιτραπέζιων σταφυλιών Thompson Seedless από
τη Κρήτη.

Γερμανική Αγορά
τη γερμανική αγορά σταφυλιών παρατηρείται η
δεσπόζουσα θέση των ιταλικών προϊόντων και
κυρίως της ποικιλίας Victoria, καθώς και των
ποικιλιών Sugarone, Superior Seedless, Blue
Palieri, Black Magic και Red Magic. ημαντική
θέση κατέχουν επίσης τα σταφύλια από τη Γαλλία
(ποικιλία Prima), την Ισπανία (Flame Seedless) και
την Σουρκία (Sugarone).
Οι τιμές είναι σε γενικές γραμμές σταθερές, καθώς
οι Ιταλοί εξαγωγείς καθορίζουν την ποσότητα των
εξαγωγών με βάση τη ζήτηση στη γερμανική
αγορά και προσπαθούν να αποφεύγουν την
υπερπροσφορά που αναπόφευκτα οδηγεί σε
μείωση των τιμών.
Διεθνής Αγορά
Σα επιτραπέζια σταφύλια που επικρατούν στη
διεθνή αγορά είναι τα λευκά Thompson και
Victoria, τα κόκκινα Crimson και Red globe, ενώ
σε ότι αφορά στα οινοστάφυλα για τις τοπικές
συνθήκες, μεταξύ άλλων προκρίνονται ποικιλίες
όπως Αθήρι, Θραψαθήρι, Βιλάνα, Πλυτό, Μοσχάτο,
Δαφνί, Βιδιανό, Ασύρτικο Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Μαλβαζία (λευκά) και Μαντηλάρι, Merlot,
Syrah, Κοτσιφάλι, Cabernet Sauvignon, Carignan
(κόκκινα).
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Το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε συστήματα προστασίας των καταναλωτών αλλά
και των ίδιων των παραγωγών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθιερώνοντας Σήματα
Ποιότητας όπως η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και η Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) προκειμένου να προωθήσει και να προστατεύσει αγροτικά προϊόντα
και τρόφιμα, να ενθαρρύνει διαφοροποιημένες αγροτικές παραγωγές, να προστατεύσει τα
ονόματα προϊόντων από παράνομη χρήση και απομιμήσεις και να βοηθήσει τους καταναλωτές
δίνοντας τους πληροφορίες σχετικά με τον ιδιάζοντα χαρακτήρα των προϊόντων.
Κοινοτικά Σήματα Ποιότητας

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
(ΠΟΠ)
Αφορά την ονομασία ενός
προϊόντος του οποίου η παραγωγή ΚΑΙ η μεταποίηση ΚΑΙ η
επεξεργασία γίνονται σε μία
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
(ΠΓΕ)
Αφορά την ονομασία ενός
προϊόντος του οποίου η
παραγωγή Ή η μεταποίηση Ή η
επεξεργασία γίνονται σε μία
οριοθετημένη
γεωγραφική
περιοχή με αναγνωρισμένη
τεχνογνωσία.

Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο
(ΕΠΠΕ)
Προϊόν με παραδοσιακή σύνθεση ή παραδοσιακό τρόπο παραγωγής.
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AGRO 2.1 & 2.2

Υιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα
με την οποία, ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη
χρήση χημικών σκευασμάτων και την εφαρμογή
καλλιεργητικών παρεμβάσεων.

Τα Βήματα για την Κατοχύρωση Προϊόντος

1ο
Η ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών, συνεταιρισμός, σύνδεσμος κ.λ.π., καθορίζει το
προϊόν σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

2ο
Η ομάδα στέλνει αίτηση βάσει συγκεκριμένου
υποδείγματος μαζί με τις προδιαγραφές στο
Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων.

3ο
Η ομάδα συντάσσει μελέτη σε εθνικό επίπεδο η
οποία πρέπει εν συνεχεία να σταλεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4ο
Ακολουθούν διαδικασίες ελέγχου σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο.

5ο
Εάν το προϊόν πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, μία πρώτη δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6ο
Εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημοσιεύει το όνομα του προστατευμένου προϊόντος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

GLOBALGAP

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υυτικής Παραγωγής

Σο πρότυπο AGRO 2.1 περιλαμβάνει τις γενικές
απαιτήσεις - αρχές για την πιστοποίηση του
υστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Σο πρότυπο AGRO 2.2 περιγράφει τις τεχνικές και
νομικές απαιτήσεις του συστήματος που
συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2.1, τους κανόνες
ορθής γεωργικής πρακτικής και τα μέτρα
φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας, ώστε
να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.

Σα AGRO 2.1 & 2.2 εφαρμόζονται είτε σε
συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών και
υνεταιρισμούς, είτε σε ατομική βάση από
μεμονωμένους παραγωγούς ιδιοκτήτες μεγάλων
εκτάσεων.

Με
την
υποστήριξη
τεχνικού
συμβούλου
συντάσσεται και τεκμηριώνεται το σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης και εν συνεχεία
Υορέας Πιστοποίησης μετά από επιτόπιο έλεγχο
στον αγρό, απονέμει το πιστοποιητικό.
Η εφαρμογή του AGRO 2.1 & 2.2 χρηματοδοτείται
σε ποσοστό 80% από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης. Η σχετική πρόκληση υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης αναμένεται.

Με το πρωτόκολλο GLOBALGAP (πρώην
EUREPGAP)
μπορούν
να
πιστοποιηθούν
γεωργικές εκμεταλλεύσεις νωπών φρούτων και
λαχανικών οι οποίες θέλουν να επιδείξουν τη
συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές της
παγκόσμιας αγοράς.
Σο GLOBALGAP είναι πλέον απαραίτητο
«διαβατήριο» για κάθε εξαγώγιμο προϊόν και
αυτό γιατί σε καμία αγορά του δυτικού κόσμου
δεν γίνονται δεκτά προϊόντα φυτικής παραγωγής
αν δεν συνοδεύονται από το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό.
Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός, ομάδα ή
συνεταιρισμός, με τη βοήθεια τεχνικού
συμβούλου ελέγχει τη συμμόρφωση των
καλλιεργητικών πρακτικών του με τις απαιτήσεις
του πρωτοκόλλου και όταν διαπιστωθεί πλήρης
ετοιμότητα για έλεγχο από Υορέα Πιστοποίησης,
γίνεται η σχετική πρόσκληση και ο Υορέας
επιθεωρεί και απονέμει το πιστοποιητικό
GLOBALGAP.
Πέραν των φρούτων και λαχανικών, έχει γίνει
γνωστό ότι αναμένονται νέες εκδόσεις που θα
αφορούν
στην
πιστοποίηση
λουλουδιών,
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και
ζωοτροφών.
Αν και τόσο σημαντικό για την εξωστρέφεια της
αγροτικής παραγωγής, η εφαρμογή του
GLOBALGAP
δεν
ενισχύεται
από
τα
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
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