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Η προτεινόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει δύο στάδια:

1.  Το πρώτο στάδιο αφορά στην εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου καλλιεργητικών τεχνικών φιλικών για το 
περιβάλλον εστιασμένο στην ενίσχυση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με σκοπό την προσφορά 
προϊόντων ανώτερης ποιότητας.

2.  Το δεύτερο στάδιο αφορά στην δημιουργία ενός Συστήματος Πιστοποίησης της εφαρμογής του παραπάνω 
πρωτοκόλλου, το οποίο θα συνοδεύεται από απονομή διακριτικού Σήματος στα προϊόντα και στις υπηρεσίες.

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες πρωτογενούς παραγωγής - αλλά και σχετιζόμενων κλάδων (πχ 
μεταποίηση). Η πιστοποίηση θα αποτελεί «προϊόν» πώλησης (εφάπαξ έξοδα φακέλου ανάλογα με την έκταση, το 
επιθυμητό επίπεδο πιστοποίησης, τον αριθμό αγροτεμαχίων και ετήσιο κόστος διατήρησης της πιστοποίησης) και 
θα μπορεί να απονέμεται σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων. Η πιστοποίηση θα φέρει διακριτικό 
σήμα που θα μπορεί να εμφανίζεται πάνω στη συσκευασία και να αξιοποιείται στη διαφημιστική προβολή των 
παραγόμενων προϊόντων. Το Σύστημα θα βασίζεται σε πρωτόκολλο το οποίο θα επιμερίζεται στους τομείς της 
φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Ενδεικτικά αναμένονται τα παρακάτω οφέλη:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

• Υψηλότερη τιμή πώλησης προϊόντων και 
βελτίωση αγροτικού εισοδήματος 

• Ποιοτική διαφοροποίηση προϊόντων 
• Αναγνωρισιμότητα
• Διαπραγματευτική δύναμη
• Διαφημιστικό εργαλείο

• Βελτίωση ποιότητας ζωής αγροτικού πληθυσμού 
• Χρηματοδοτήσεις
• Δημιουργία συνθηκών περιβαλλοντικής 

προστασίας μακροπρόθεσμα
• Δημιουργία θέσεων εργασίας.



Η υπηρεσία συμβάλλει στις προσπάθειες 
συγκράτησης της απώλειας της βιοποικιλότητας 
που αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεριλαμβάνεται 
σε όλο το πλέγμα αναπτυξιακών πολιτικών 
που προωθούνται. Οι απαιτούμενες ενέργειες 
όμως προς αυτή την κατεύθυνση σχεδόν πάντα 
εμπεριέχουν θέματα κόστους που λειτουργούν 
ανασταλτικά στις προσπάθειες υιοθέτησής τους 
από τους παραγωγούς. Με την προτεινόμενη 
υπηρεσία μπορεί να επιτευχθεί συνδυασμός των 
παραπάνω ώστε ο ποιοτικός χαρακτηρισμός 
των παραγόμενων προϊόντος να δικαιολογεί 
υψηλότερη τιμή που θα αποτελεί κίνητρο για 
τους παραγωγούς.

Βασική επιδίωξη του Συστήματος Πιστοποίησης 
είναι η επέκταση της εφαρμογής αειφόρου 
πρωτογενούς παραγωγής που εφαρμόζεται 
στην ελληνική ύπαιθρο με σκοπό την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικής επίδρασης στην προστασία 
της βιοποικιλότητας, και την ενίσχυση των 
οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων. 
Η υπεροχή των προϊόντων οφείλεται τόσο 
στην υψηλή ποιότητα και ασφάλειά τους, όσο 
και στις συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων που αυτά εμπεριέχουν. 

Τα πλεονεκτήματα αφορούν στη δημιουργία 
συνεργιών ανάμεσα στην προστασία της 
βιοποικιλότητας και την ελεύθερη αγορά. 
Δηλαδή προωθεί την οικονομική ανάπτυξη 
μέσα από μια ολοκληρωμένη θεώρηση που 
τοποθετεί στο επίκεντρο την προστασία του 
περιβάλλοντος, την βιώσιμη ανάπτυξη της 
υπαίθρου, τη μακροχρόνια διατήρηση των καλών 
περιβαλλοντικών πρακτικών, την ποιότητα ζωής 
των πολιτών και εν γένει την επίτευξη υψηλής 
αξίας περιβαλλοντικής και καταναλωτικής 
κουλτούρας με μακροπρόθεσμα οφέλη.
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