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Συμμετοχή μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού 

τομέα στα webinars του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 άτομα ανά 

σεμινάριο, ολοκληρώθηκαν τα έξι δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), που 

διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αφορμή την εκπόνηση έξι νέων σχημάτων 

πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 

Κατά τη διάρκεια των webinars, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν αναλυτικά από εξειδικευμένα στελέχη του Οργανισμού για τα έξι νέα 

πρότυπα «ΑGRO» και αφορούν το πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8), τα 

προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9), τα τοπικά 

προϊόντα (AGRO 10), τα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11), τα 

προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12), 

καθώς και τα μεταποιημένα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπο AGRO 

2-5).  

Όλα τα webinars βιντεοσκοπήθηκαν και τα σχετικά βίντεο θα είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα https://simataagro.elgo.gr/. Στην ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα όλα τα 

σχέδια των πρότυπων AGRO. 

Με την εκπόνηση των νέων εθνικών προτύπων AGRO ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιδιώκει, 

στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, να καθιερώσει ένα πλαίσιο 

πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων που ανταποκρίνεται  στις προσδοκίες των Ελλήνων 

καταναλωτών και θα βοηθήσει τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα 

προϊόντα τους και να ανταμειφθούν γι αυτό, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, ιδιαιτέρως δε των λιγότερων 

ευνοημένων, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών 

επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Προκειμένου να γίνουν ευρύτερα γνωστά από τους καταναλωτές τα νέα εθνικά 

σήματα που θα φέρουν στην επισήμανσή τους τα πιστοποιημένα αγροτικά 

προϊόντα, υλοποιούνται ενέργειες προβολής, τόσο μέσω των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (facebook, linkedin) όσο και με display campaigns σε 

ιστοσελίδες τρίτων. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Οργανισμού για την εκπόνηση των νέων προτύπων 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» και 

για τη σύνταξή τους ακολουθήθηκαν διεθνείς κανόνες τυποποίησης, ώστε να 

διασφαλίζεται η  διαφάνεια της διαδικασίας, η αντικειμενικότητα και η συναίνεση 

όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

https://simataagro.elgo.gr/


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://simataagro.elgo.gr/ 
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