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Σ τη δημιουργία έξι (6) νέων εθνικών σημάτων ποιότητας 
και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων 
προχωρά ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  προσπαθώντας με 
αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει  στον εκσυγχρονισμό 

των εθνικών προτύπων. Η επιλογή των νέων σημάτων είναι σε 
απάντηση σχετικών αιτημάτων των παραγωγικών φορέων και 
ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις  των κατα-
ναλωτών.

Για τον καταρτισμό των προδιαγραφών θα κληθούν προς 
διαβούλευση οι εμπλεκόμενοι σε κάθε σήμα παραγωγικοί, επι-
στημονικοί και κλαδικοί φορείς. Μετά την ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας, τα πρότυπα θα διαπιστευτούν με ISO 17065 και θα 
ακολουθήσει η πιστοποίηση και επικύρωσή τους από την Ε.Ε.

Τα έξι νέα σήματα είναι:
 � AGRO 8 (πιστοποιημένο χοιρινό κρέας): προδιαγραφές για τη 

μη χρήση αντιβιοτικών και ορμονών, τη χρήση υγιεινών πρώ-
των υλών και ζωοτροφών, και τις ορθές μεθόδους εκτροφής, 
σφαγής και τυποποίησης.

 � AGRO 9 (προϊόν προστατευόμενης περιοχής NATURA): Η 
Ελλάδα είναι η χώρα της ΕΕ με τις περισσότερες περιοχές 
NATURA,  οι οποίες  έως τώρα ήταν ουσιαστικά  εκτός παρα-
γωγικού ιστού. Το πρότυπο θα αφορά την παραγωγή προϊό-
ντων στις περιοχές αυτές με φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους 
και την υιοθέτηση ορθολογικών κανόνων παραγωγής. Στόχος 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 � AGRO 10 (τοπικό - παραδοσιακό αυθεντικό προϊόν): Προδι-

αγραφές για την παραγωγή τοπικών προϊόντων που θα ανα-
δεικνύουν την ελληνική παραγωγή, παράδοση, ιστορία και 
γαστρονομία. Στόχος είναι μέσω της τυποποίησης να συνδυ-
αστεί ο  πρωτογενής τομέας με τις επιχειρήσεις εστίασης και 
τουρισμού.

 � AGRO 11 (κρεατοσκευάσματα από κοτόπουλα ελευθέρας 
βοσκής): Προδιαγραφή για την παραγωγή κρεατοσκευασμά-
των (π.χ. αλλαντικών) από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής.  Τα 
κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής ήδη πιστοποιούνται από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οπότε το πρότυπο αυτό αφορά αντίστοιχες 
προδιαγραφές για προϊόντα επεξεργασίας που εντάσσονται 
στην  απαιτήσεις για τη συνέχεια της αλυσίδας παραγωγής.

 � AGRO 12 (πιστοποιημένο ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας): Προδια-
γραφές για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας που θα εστιάζονται 
στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ιχθυοτροφών, τον 
αποκλεισμό χρήσης ορμονών και αντιβιοτικών και τις ορθές 
συνθήκες εκτροφής των ψαριών. 

 � AGRO 2-5 (μεταποιημένα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης): Η εκπόνηση του προτύπου αυτού έχει ήδη ξεκινήσει 
και αφορά τα μεταποιημένα φυτικά προϊόντα.  Έτσι, η πιστο-
ποίηση των ορθών πρακτικών καλλιέργειας (AGRO 2-1 και 
2-2) θα συνεχιστεί στη διαδικασία της μεταποίησης, πιστοποι-
ώντας για πρώτη φορά Ελληνικά τρόφιμα ως προϊόντα Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης. Έτσι, θα αποφεύγεται η επιμόλυνση 
και υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης σε όλη την παραγωγική διαδικασία και τους 
χειρισμούς των επιχειρήσεων. 


