
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Εγχειρίδιο πιστοποίησης επιχειρήσεων για τη χορήγηση 

σήματος τοπικών προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

 

Εισαγωγή  

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως φορέας 

διαχείρισης  

της προώθησης των στερεοελλαδίτικων προϊόντων συντάσσει τις προδιαγραφές που 

πρέπει να ικανοποιούνται από τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας επί των προϊόντων τους. Ο έλεγχος εφαρμογής των προδιαγραφών αυτών 

ανατίθεται σε κατάλληλο φορέα, ο οποίος λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης και 

διασφαλίζει τον αξιόπιστο και αντικειμενικό έλεγχο των επιχειρήσεων.  

 

Σκοπός  

Κύριος στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι η απόκτηση αναγνωρισιμότητας των 

στερεοελλαδίτικων προϊόντων στις αγορές, εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και η 

διασφάλιση της στερεοελλαδίτικης προέλευσής τους. Μέσο επίτευξης του παραπάνω 

στόχου αποτελεί το σήμα της επωνυμίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το οποίο θα διαφοροποιεί στο ράφι τα προϊόντα των 

επιχειρήσεων που παράγουν σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή. Το σήμα αυτό θα 

παραπέμπει άμεσα στην καταγωγή των προϊόντων. Επιπλέον, ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων στοχεύει και στην αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης που τηρείται 

στις εγκαταστάσεις για τον έλεγχο των προμηθευτών, την τήρηση των κατάλληλων 

συνθηκών υγιεινής και των λοιπών προαπαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία που 

διέπει την παραγωγή τροφίμων.  

 

Πεδίο εφαρμογής  

Το πεδίο εφαρμογής των προδιαγραφών καθορίζεται από την Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αποσαφηνίζεται κάθε φορά κατά την 

εγγραφή της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο μητρώο της Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κοινό γνώρισμα των προϊόντων που εντάσσονται 

στο πεδίο εφαρμογής είναι ότι παράγονται όλα από επιχειρήσεις της περιφέρειας.  



Το πεδίο εφαρμογής δύναται να επεκτείνεται, ώστε να εμπλουτίζεται το φάσμα των 

προϊόντων που θα λαμβάνουν το λογότυπο, αλλά και να περιορίζεται, αν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Για κάθε επέκταση θα γίνεται προσαρμογή των προδιαγραφών 

ώστε να προστίθενται απαιτήσεις που αφορούν στα νέα προϊόντα. Τόσο το πεδίο 

εφαρμογής όσο και οι επεκτάσεις ή ο περιορισμός του, θα γνωστοποιούνται στους 

ενδιαφερόμενους έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο.  

 

Εγγραφή στο Μητρώο των ελεγχόμενων επιχειρήσεων  

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο με σκοπό τη 

χρήση του σήματος στην επισήμανση των προϊόντων τους, οφείλουν να καταθέσουν 

αίτηση προς την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η 

προμήθεια των σχετικών εντύπων αίτησης γίνεται από τα γραφεία της 

Αγροδιατροφικςή Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα του φορέα. Η αίτηση κατατίθεται ενυπόγραφη από τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης και εφόσον αξιολογηθεί η πληρότητά της ενημερώνεται 

σχετικά ο αιτών. Σε περίπτωση που είναι ελλιπής, επιστρέφεται με κατάλληλες 

παρατηρήσεις, ώστε να συμπληρωθεί εκ νέου και να επανακατατεθεί με πληρότητα 

στοιχείων.  

Η κατάθεση της αίτησης προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και αποδοχή των όρων 

για του σήματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν, στις σχετικές προδιαγραφές, στα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης και στην Σύμβαση μεταξύ Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επιχείρησης.  

Όταν η αίτηση γίνει αποδεκτή καλείται ο υπεύθυνος της επιχείρησης για υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης με τον Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. Οι οικονομικές υποχρεώσεις διακανονίζονται επακριβώς στη Σύμβαση και η 

επιχείρηση αναλαμβάνει την εκπλήρωση τους εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος. Η επιχείρηση καταχωρείται στο αντίστοιχο Μητρώο όπου γίνεται και 

αναφορά στα συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία επιθυμεί να κάνει χρήση του 

σήματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Όποτε απαιτείται επέκταση του πεδίου ακολουθείται και πάλι η παραπάνω διαδικασία.  

 

Επιθεώρηση αξιολόγησης  

Για τις επιχειρήσεις  

1. Να έχουν νομική υπόσταση  



2. Να διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για κάθε τομέα 

παραγωγής (συγκεκριμένους επιθεωρητές για συγκεκριμένα προϊόντα)  

3. Να υπογραφεί κατάλληλη σύμβαση με τον φορέα διαχείρισης του σήματος 

μετά από υποβολή αίτησης του φακέλου  

Μετά την εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνεται για την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η 

αξιολόγηση της. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να 

τεκμηριώσει την επικοινωνία. Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί σχετικό αρχείο 

επικοινωνίας. Η ενημέρωση γίνεται από τον επιθεωρητή που αναλαμβάνει την 

αξιολόγηση της επιχείρησης σε χρονικό διάστημα που συνίσταται να είναι 15 ημέρες 

πριν την επίσκεψη. Δικαίωμα αναβολής της προγραμματισμένης επιθεώρησης υπάρχει 

μόνο για μία φορά και για αιτιολογημένο σοβαρό λόγο που γνωστοποιείται εγγράφως 

στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η επιθεώρηση 

επαναπρογραμματίζεται και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία χωρίς να υπάρχει 

πλέον δικαίωμα αναβολής. Αν η επιθεώρηση δεν πραγματοποιηθεί και πάλι με 

υπαιτιότητα της επιχείρησης τότε ενημερώνεται η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ακολουθείται η διαδικασία κυρώσεων.  

Η επιθεώρηση αξιολόγησης πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε 

χρόνο όπου υποχρεωτικά υπάρχει πλήρης παραγωγική διαδικασία των 

εγγεγραμμένων προϊόντων. Η επιθεώρηση αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις αξιολόγησης και το οποίο είναι 

στη διάθεση της επιχείρησης με σκοπό την διενέργεια αυτοελέγχων στα πλαίσια των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία για 

τη διεκπεραίωση της αξιολόγησης. Παρόλα αυτά δεν περιορίζει απόλυτα τον 

επιθεωρητή στο να αξιολογήσει, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης 

σχετίζεται και  

μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο επιθεωρητής δίνει συγκεκριμένες 

αντικειμενικές αποδείξεις που τον οδήγησαν στην συγκεκριμένη βαθμολόγηση κάθε 

κριτηρίου.  

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διενεργεί δειγματοληπτικές αναλύσεις σε 

προϊόντα που παραλαμβάνει, ώστε να αποδειχθεί η τήρηση των νομοθετικών 

απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Το πλήθος των αναλύσεων 

εξαρτάται από τον αριθμό των προμηθευτών, τα είδη των προϊόντων και τις 

ποσότητες που παραλαμβάνονται. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνεκτιμούνται σε 



μια ανάλυση επικινδυνότητας, η οποία αποτελεί εργαλείο για την δημιουργία ενός 

πλάνου δειγματοληψιών. Υπόψιν μπορούν να λαμβάνονται και αποτελέσματα 

αναλύσεων που διενεργήθηκαν σε προηγούμενα έτη. Η επιχείρηση υποχρεούται να 

τηρεί τέτοιο αρχείο. Τόσο η ανάλυση επικινδυνότητας όσο και το πλάνο 

αξιολογούνται από τον φορέα ελέγχου ως προς την πληρότητα και την ορθή 

τεκμηρίωση τους. Σε περίπτωση που κρίνονται ανεπαρκή, η επιχείρηση υποχρεούται 

να προχωρήσει σε αναθεώρησή τους.  

Μετά το πέρας της επιθεώρησης γίνεται συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων, 

τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών, στον υπεύθυνο της επιχείρησης. Έγγραφη 

έκθεση αποτελεσμάτων μαζί με την τελική βαθμολογία παραδίδεται στην 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντός 15 ημερών. Στην 

έκθεση αυτή αναλύονται τα ευρήματα της επιθεώρησης με ιδιαίτερη έμφαση στα 

σημεία όπου η επιχείρηση βαθμολογήθηκε με 0 και 5. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αξιολογεί την έκθεση και γνωστοποιεί εγγράφως 

στην επιχείρηση το συνολικό αποτέλεσμα, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα να 

επιβάλλει την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα 

ακόμη και αν η επιχείρηση  

συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία. Η αποτελεσματικότητα αυτών μπορεί να 

αξιολογηθεί είτε με κατάλληλη τεκμηρίωση που αποστέλλεται στην Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είτε σε επαναληπτική επιθεώρηση.  

Η επιθεώρηση αξιολόγησης είναι ετήσια και επαναλαμβάνεται αν απαιτηθεί σε 

περιπτώσεις επέκτασης του πεδίου ή σημαντικών αλλαγών στη δομή και στη 

λειτουργία της επιχείρησης.  

Στο τέλος κάθε επιθεώρησης υπογράφεται από τους παρόντες και τους 

συμμετέχοντες ειδικό παρουσιολόγιο που τεκμηριώνει τη διενέργεια της αξιολόγησης 

από τον φορέα.  

 

Βαθμολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την 

σημαντικότητα τους στην ικανοποίηση των προδιαγραφών της Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  

- Υψηλή: επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα και είναι ερωτήματα που έχουν 

εξέχουσα σημασία για την ικανοποίηση των προδιαγραφών. Απαιτείται 100% 

συμμόρφωση των επιχειρήσεων και ο βαθμός που λαμβάνει η επιχείρηση 

πολλαπλασιάζεται x15 και αθροίζεται στη συνολική βαθμολογία.  



- Μέτρια επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα και είναι ερωτήματα που 

αναφέρονται σε σημαντικές απαιτήσεις, αλλά δεν θεωρούνται απόλυτα 

κρίσιμα για την ικανοποίηση των προδιαγραφών. Η συμμόρφωση των 

επιχειρήσεων σε αυτά θα αυξάνει την τελική βαθμολογία τους χωρίς να 

υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση στο ποσοστό συμμόρφωσης αρκεί να 

καλύπτει αυτό που απαιτείται για τη χορήγηση του σήματος (βλ. παρακάτω). 

Ο βαθμός που λαμβάνει η επιχείρηση σε αυτά τα ερωτήματα 

πολλαπλασιάζεται x10 και αθροίζεται στη συνολική βαθμολογία.  

- Low: επισημαίνονται με πράσινο χρώμα και είναι ερωτήματα που αφορούν 

προαιρετικές απαιτήσεις και αποτελούν σημεία που βελτιώνουν τη γενική 

εικόνα της επιχείρησης. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε αυτά θα αυξάνει 

την τελική βαθμολογία τους χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση στο 

ποσοστό συμμόρφωσης. Ο βαθμός που λαμβάνει η επιχείρηση σε αυτά τα 

ερωτήματα πολλαπλασιάζεται x2 και αθροίζεται στη συνολική βαθμολογία.  

 

Ο βαθμός που μπορεί να λάβει ένα ερώτημα είναι:  

15 εάν παρατηρείται πλήρη συμμόρφωση δηλαδή υπάρχει σχετική πρόβλεψη από 

την επιχείρηση και ταυτόχρονα απόλυτη τεκμηρίωση εφαρμογής των προβλεπόμενων 

(στα High ερωτήματα είναι η μόνη βαθμολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί).  

10 εάν παρατηρείται μερική συμμόρφωση δηλαδή υπάρχει η σχετική πρόβλεψη αλλά 

δεν υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση της εφαρμογής.  

5 εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη αλλά υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την 

ικανοποίηση της απαίτησης.  

0 εάν δεν υπάρχει ούτε σχετική πρόβλεψη αλλά ούτε και κάποια τεκμηρίωση 

ικανοποίησης της απαίτησης.  

Συνοπτικά τα κριτήρια και η αντίστοιχη βαθμολογία περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα 1  

 

Πίνακας 1  

Η τελική βαθμολογία της επιχείρησης προκύπτει ως ποσοστό της βαθμολογίας που 

συγκέντρωσε σε σχέση με τη μέγιστη, δηλαδή με τη βαθμολογία στην περίπτωση 

που σε όλα τα σημεία αξιολογούνταν με την μεγαλύτερη δυνατή.  

 

Υπάρχει πρόβλεψη; Υπάρχει τεκμηρίωση; βαθμολογία 



ΝΑΙ ΝΑΙ 15 

ΝΑΙ ΟΧΙ 10 

ΟΧΙ ΝΑΙ 5 

ΟΧΙ ΟΧΙ 0 

 

Χορήγηση Σήματος  

Εάν η βαθμολογία που συγκεντρώνει η επιχείρηση ικανοποιεί την απαίτηση τότε 

αποφασίζεται η χορήγηση του σήματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Για να λάβει μία επιχείρηση άμεσα το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία ίση 

με 75%.  

Εάν η βαθμολογία που λαμβάνει μία επιχείρηση είναι από 60% - 75%, τότε δεν 

μπορεί να λάβει το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ωστόσο έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου αξιολόγηση εντός 2 μηνών, 

ώστε να έχει στη διάθεσή της αρκετό χρόνο για να προβεί στις κατάλληλες 

διορθωτικές ενέργειες (Δ/Ε) που θα τη φέρουν σε θέση να αξιολογηθεί επιτυχώς. Το 

δικαίωμα αυτό έχουν και επιχειρήσεις που βρέθηκαν να μη συμμορφώνονται σε 

κάποια High απαίτηση αλλά συγκεντρώνουν βαθμολογία από 60% - 75%.  

Εάν τέλος, μία επιχείρηση αξιολογηθεί με τελική βαθμολογία έως 60%, δεν λαμβάνει 

το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Η επιχείρηση αυτή έχει χρονικό διάστημα 6 μηνών, ώστε να προβεί σε διορθωτικές 

ενέργειες (Δ/Ε) που θα τη φέρουν σε θέση να αξιολογηθεί επιτυχώς. Το δικαίωμα 

αυτό έχουν και επιχειρήσεις που βρέθηκαν να μη συμμορφώνονται με κάποια High 

απαίτηση και συγκεντρώνουν βαθμολογία έως 60%.  

Αν η επιχείρηση που ανήκει σε κάποια από τις δύο τελευταίες περιπτώσεις 

αξιολογηθεί για δεύτερη φορά, μετά από την πάροδο των προβλεπόμενων χρονικών 

διαστημάτων και δεν συμμορφώνεται και πάλι σε ποσοστό πάνω από 75%, τότε έχει 

δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος για αξιολόγηση μετά από ένα ημερολογιακό έτος 

από την τελευταία αξιολόγηση.  

Συνοπτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης και οι αντίστοιχες συνέπειες ως προς τη 

χορήγηση του σήματος φαίνονται παρακάτω στον Πίνακα 2.  

Βαθμολογία 

 

Χορήγηση 

σήματος 

Χρόνος για 

Δ/Ε 

Χρόνος για 

νέα αίτηση 



High Συνολική 

100%  > 75%  ΝΑΙ - - 

≤ 100%  60 – 75%  ΟΧΙ 2 μήνες  1 έτος  

≤ 100%  

 

< 60%  

 

ΟΧΙ  

 

6 μήνες  

 

1 έτος  

 

Πίνακας 2  

 

Παρακολούθηση της χρήσης του σήματος  

Τη χορήγηση του σήματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας  

Στερεάς Ελλάδας ακολουθεί η διαδικασία για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης  

του. Αυτή περιλαμβάνει κυρίως την διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων  αξιολόγησης 

στις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Οι έκτακτες  επιθεωρήσεις διενεργούνται 

κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες  ή καταγγελίες μη ορθής χρήσης του 

σήματος ή καταστρατήγησης κανόνων, που τίθενται είτε από τις προδιαγραφές της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είτε από την κείμενη 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  

Επιπλέον, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το  

δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης, όποτε κρίνει, ότι  είναι 

απαραίτητο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του σήματος.  

 

Συνοπτική απεικόνιση διαδικασίας 

Υποβολή αίτησης  

 

• Η αίτηση αξιολογείται για την πληρότητά 

της  

• αν δεν είναι πλήρης επιστρέφεται για 

συμπλήρωση  

Υπογραφή Σύμβασης  

 

• Γίνεται αποδοχή των όρων και διαδικασιών 

χορήγησης του σήματος της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Επιθεώρηση αξιολόγησης  

 

• Αξιολόγηση με βάση το ερωτηματολόγιο 

της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Ενημέρωση Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης της Περιφέρειας 

• Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 



Στερεάς Ελλάδας  ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης  

Χορήγηση Σήματος • Στις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν την 

απαραίτητη βαθμολογία χορηγείται το Σήμα 

της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Επιτήρηση χρήσης Σήματος  

 

• Διενεργούνται έκτακτες επιθεωρήσεις για 

διαπίστωση ορθής χρήσης του Σήματος  

• αν διαπιστωθούν αποκλίσεις, επιβάλλονται 

ανάλογες κυρώσεις  

 

Προδιαγραφές χρήσης σήματος  

Το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί μόνο από τις επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

προβλεπόμενη διαδικασία. Το σήμα συνοδεύει την επισήμανση των προϊόντων, είτε 

στην ετικέτα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο εμφανές σημείο της συσκευασίας και πάντα 

στην ίδια επιφάνεια με αυτή, όπου αναγράφεται η εμπορική ονομασία του προϊόντος 

ή/και η επωνυμία της επιχείρησης. Ακόμη μπορεί να τοποθετείται επί των προϊόντων 

π.χ. σε τομάτες, αγγουράκια, πορτοκάλια κλπ. με τη μορφή αυτοκόλλητων ετικετών. 

Το σήμα τοποθετείται μόνο σε προϊόντα που έχουν δηλωθεί στην Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σχετική αίτηση της επιχείρησης. 

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικό ή άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό 

υλικό με υποχρεωτική προϋπόθεση την αναφορά στα συγκεκριμένα προϊόντα. Σε 

κάθε  

περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πριν από την τελική εκτύπωση, τη σχετική μακέτα 

ώστε να λάβει έγκριση για την ορθή χρήση του σήματος. Διασταύρωση 

πραγματοποιείται κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να ζητά σχετικά στοιχεία οποιαδήποτε 

στιγμή το θεωρεί σκόπιμο. Η χρήση του σήματος στα προϊόντα θα πρέπει να 

συνδέεται με το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση.  

Οι προδιαγραφές του σήματος (χρώματα, μεγέθη κλπ) χορηγούνται εγγράφως από 

την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις επιχειρήσεις οι 

οποίες υποχρεούνται να τις τηρούν απόλυτα. Οποιαδήποτε τροποποίηση του σήματος 

ή καταστρατήγηση των όρων χρήσης του αποτελεί παράβαση και επιβάλλονται 



ανάλογες κυρώσεις. Το σήμα αποτελεί ιδιοκτησία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την 

έγκριση του φορέα.  

Η χρήση του σήματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας υποδηλώνει την ικανοποίηση των συγκεκριμένων προδιαγραφών και σε 

καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων, συστήματα διαχείρισης ποιότητας ή άλλες πιστοποιήσεις προϊόντων ή 

συστημάτων. Αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπερκαλύπτουν αυτές 

άλλων προτύπων, κανονισμών ή προδιαγραφών. Τέλος, η χρήση του σήματος δεν 

δίνει το δικαίωμα για  

ισχυρισμούς σχετικά με την εφαρμογή των ούτως ή άλλως υποχρεωτικών κατά 

περίπτωση νομοθετικών απαιτήσεων.  

 

Κυρώσεις  

Κυρώσεις επιβάλλονται από τον κάτοχο του σήματος, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με 

τους κανόνες χρήσης του. Περιπτώσεις που δικαιολογούν την επιβολή κύρωσης 

ενδεικτικά είναι:  

- Χρήση σήματος σε προϊόντα που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο  

- Χρήση σήματος χωρίς προηγούμενη έγκριση  

- Παραπλανητική χρήση του σήματος σε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό  

- Παραβίαση των προδιαγραφών του σήματος  

- Δυσφήμιση της Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Επιπλέον, κυρώσεις επιβάλλονται όταν από τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης  προκύπτει 

ότι η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται πλέον με τις προδιαγραφές της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για παράδειγμα εάν 

μία επιχείρηση που κατά την αρχική αξιολόγηση συγκέντρωσε ποσοστό 77% σε 

επόμενη επιθεώρηση, είτε τακτική είτε έκτακτη, συγκεντρώνει βαθμολογία 

χαμηλότερη από 75% ή δεν καλύπτει πλέον τις απαιτήσεις ενός ή περισσότερων high 

σημείων αξιολόγησης θα υποστεί ανάλογη κύρωση.  

Τέλος, κυρώσεις επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν εκπληρώνουν τις συμβατικές 

τους υποχρεώσεις προς την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  



Οι κυρώσεις που επιβάλλει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ανάλογα με την περίπτωση κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

- Έγγραφη προειδοποίηση προς την επιχείρηση για άμεση συμμόρφωση 

προς συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης σε high κριτήρια).  

- Αναστολή χρήσης του σήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που 

ανακοινώνεται εγγράφως στην επιχείρηση. Η τελευταία δεν έχει το δικαίωμα 

χρήσης του σήματος στις παρτίδες προϊόντων που παράγονται μετά από την 

επιβολή της κύρωσης αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό 

υλικό. Μετά το πέρας του διαστήματος αναστολής και εφόσον γίνουν 

διορθωτικές ενέργειες για την άρση της αιτίας επιβολής της κύρωσης, η 

επιχείρηση αιτείται εκ νέου τη χορήγηση του σήματος.  

- Ανάκληση του σήματος. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποσύρει άμεσα το 

σήμα από τα προϊόντα της και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό 

και με δικά της έξοδα να ενημερώσει όλους τους πελάτες της για την 

ανάκληση του σήματος. Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος η 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα 

να μην επιτρέψει στην επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση σήματος 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως και 3 έτη.  

Η αναστολή και η ανάκληση μπορεί να είναι:  

A. Μερική, δηλαδή να αφορά συγκεκριμένα προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων ή 

συγκεκριμένες παρτίδες προϊόντων.  

B. Ολική, δηλαδή να αφορά το σύνολο των κατά κατηγορία προϊόντων της 

επιχείρησης.  

Σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση διαφωνεί με τις αποφάσεις της η 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει δικαίωμα υποβολής  

έγγραφης ένστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική παράγραφο.  

 

Ενστάσεις – Διαφωνίες  

Όποτε η επιχείρηση επιθυμεί να εκφράσει τη διαφωνία της με αποφάσεις της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα 

υποβολής έγγραφης ένστασης όπου περιγράφει πλήρως τους λόγους της διαφωνίας 

της. Η ένσταση εξετάζεται από επιτροπή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή οποία αποτελείται κάθε φορά από 3 μέλη του ΔΣ της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ισότιμη ψήφο. Η 



επιχείρηση έχει το δικαίωμα επίσης να ζητήσει την εξαίρεση κάποιου από τα μέλη του 

ΔΣ από τη συμμετοχή στην επιτροπή εξέτασης της ένστασής της. Στη θέση του 

μέλους αυτού τοποθετείται άλλο μέλος του ΔΣ. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα χρήσης εμπειρογνώμονα για εξέταση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων καθώς και την παρουσία του επιθεωρητή που σχετίζεται 

με την συγκεκριμένη υπόθεση. Επί της επιλογής αυτού του προσώπου δεν μπορεί να 

ζητηθεί εξαίρεση. Η επιχείρηση δύναται να παραβρεθεί στη συνεδρίαση με 

αντιπρόσωπό της. Ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης, ο εμπειρογνώμονας και ο 

επιθεωρητής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.  

Η απόφαση της επιτροπής θεωρείται τελεσίδικη.  

Σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης άρετε η κύρωση που έχει επιβληθεί, αλλά 

αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για να εγείρει οικονομικές ή 

άλλου είδους αποζημιώσεις από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας.  

Το κόστος για τη συνεδρίαση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων είναι 200 ευρώ και 

επιβαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση.  

 

Υποχρεώσεις Αγροδιατροφικής Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υποχρεούται να τηρεί 

ενημερωμένο μητρώο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το σήμα του και να 

ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο για αλλαγές στις προδιαγραφές 

χορήγησής του.  

Οι λοιπές υποχρεώσεις του αναφέρονται ξεκάθαρα στη Σύμβαση που συνάπτεται με 

τις επιχειρήσεις.  

 

Επιλογή και Υποχρεώσεις φορέων επιθεώρησης  

Οι φορείς που θα ενταθούν στο μητρώο των επιθεωρητών για την Αγροδιατροφική  

Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να:  

1. Να έχουν νομική υπόσταση  

2. Να είναι διαπιστευμένος φορέας από το ΕΣΥΔ ως προς άλλα συναφή πρότυπα 

όπως είναι το ISO 17021 ΚΑΙ ISO 45011 (για την πιστοποίηση προϊόντων)  

3. Να διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό για 

κάθε τομέα παραγωγής (συγκεκριμένους επιθεωρητές για συγκεκριμένα 

προϊόντα) και την εμπειρία σε επιθεωρήσεις σε αλλά πρότυπα  



4. Να υπογραφεί κατάλληλη σύμβαση με τον φορέα διαχείρισης του σήματος 

μετά από υποβολή αίτησης του φακέλου  

Για την επιλογή και την υπογραφή συνεργασίας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι φορείς που επιθυμούν θα υποβάλλουν αίτηση 

με πλήρη φάκελο στον οποίο θα περιέχονται όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα 

αποδεικνύουν την εμπειρία την οργάνωση και την δυνατότητα διεκπεραίωσης των 

επιθεωρήσεων.  

Ο φορείς που θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρήσεων 

που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οφείλουν να τηρούν τις αρχές τις εχεμύθειας και 

ανεξαρτησίας σύμφωνα και με τις ισχύουσες διαπιστεύσεις του. Επιπλέον, 

ενημερώνουν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Αγροδιατροφική Σύμπραξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή μπορεί να 

επηρεάσει  

την εκτέλεση του έργου.  

Οι υποχρεώσεις των φορέων προς την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας καταγράφονται σαφώς στη σύμβαση ανάθεσης του έργου, η οποία 

θα υπογράφεται μετά από την αξιολόγηση του κάθε φορέα.  

Έναντι των επιχειρήσεων οι φορείς αναλαμβάνουν την τήρηση απόλυτης 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σχετικά με πνευματική ιδιοκτησία αλλά και λοιπά 

στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά την επιθεώρηση.  

 

Υποχρεώσεις επιχείρησης  

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης περιγράφονται στη Σύμβαση που συνάπτει με την 

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αξιολόγηση της 

με βάση την προδιαγραφή χορήγησης του σήματος.  

 

Ορισμοί  

Επιχείρηση: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει τα τελικά προϊόντα, τα 

οποία θα φέρουν στην επισήμανσή τους το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Επιθεώρηση αξιολόγησης: ο έλεγχος που διενεργείται από επιθεωρητή με σκοπό 

την αξιολόγηση της επιχείρησης ως προς τη συμμόρφωσή της στην παραγωγή 

συγκεκριμένων προϊόντων με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της Αγροδιατροφικής 

Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  



Φορέας: ο οργανισμός στον οποίο έχει ανατεθεί το έργο του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να κάνουν χρήση του σήματος της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην επισήμανση των 

προϊόντων της.  

Σήμα: το σήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

που θα χρησιμοποιηθεί στην επισήμανση των προϊόντων ως δήλωση της 

συμμόρφωσης τους με τις προδιαγραφές της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Ανάλυση επικινδυνότητας: η τεκμηριωμένη διαδικασία με βάση την οποία γίνεται 

η επιλογή του πλήθους και του είδους των δειγμάτων προς ανάλυση από μία 

επιχείρηση. Η ανάλυση επικινδυνότητας χρησιμοποιεί δεδομένα που έχουν να κάνουν 

με το είδος των προϊόντων (π.χ. αγγούρι, τομάτα, σταφύλι), ο πλήθος των 

προμηθευτών και την ποσότητα των προϊόντων για να επιλεγεί αντιπροσωπευτικός 

αριθμός δειγμάτων προς ανάλυση. Επιλέγεται το είδος των αναλύσεων (π.χ. για 

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μικροβιακών παραγόντων, βαρέων 

μετάλλων και λοιπών περιβαλλοντικών ρυπαντών) ανάλογα με το είδος του προϊόντος 

και την εποχικότητα στις εργασίες παραγωγής τους.  

Πλάνο δειγματοληψίας: ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών για ανάλυση στα 

προϊόντα της επιχείρησης με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας. 


