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ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

. Γεωργική Εκμετάλλευση:  

Κάθε οντότητα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), η οποία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, έχει τη δική της λειτουργία και διοίκηση. 

. Προμηθευτής Προγράμματος:  

Κάθε εκκοκκιστήριο ή γεωργική εκμετάλλευση, η οποία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή ή/και εμπορία ίνας και είναι πιστοποιημένη κατά AGRO 2-1 & 2-2 ή AGRO 2-4. 

. Πρώτη Ύλη:  

Ίνα μικρού μήκους, η οποία προέρχεται από την εκκόκκιση του σύσπορου  Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης. 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές πρώτης ύλης τίθενται από το νηματουργείο. 

. Εσωτερικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποικιλιών:  

Πρόγραμμα επιλογής συγκεκριμένων ποικιλιών με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας του εκκοκκιστηρίου με τις εταιρείες παραγωγής και 

πώλησης συγκεκριμένων ποικιλιών.  

Τα εσωτερικά προγράμματα διαχείρισης ποικιλιών πρέπει να προσαρμόζονται και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προγράμματος Yarn_ID, ενώ η επιλογή αυτών 

πρέπει να ορίζεται από την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου πριν από την έναρξη της 

σποράς, κάθε καλλιεργητικού έτους. 

. Νηματουργείο:  

Κάθε επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή νήματος. 

. Πρόγραμμα:  

Ιδιωτικό Πρωτόκολλο Αξιολόγησης της Παραγωγής Βαμβακερών Νημάτων Yarn_ID της 

Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου. 

. Χαρμάνι: 

Η πρόσμιξη δεμάτων ή συνταγή, η οποία δίνει την δυνατότητα στο νηματουργείο να 

επεξεργαστεί καλυτέρα την πρώτη ύλη που είναι ίνα. 

. Φορέας Πιστοποίησης:  

Δομή υπεύθυνη για τον έλεγχο και την έκδοση βεβαίωσης της εφαρμογής του 

Προγράμματος από την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου. 

. Φορέας Υλοποίησης:  

Δομή υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, συντονισμό, επίβλεψη και επιθεώρηση 

του Προγράμματος για την εγκατάσταση και επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος. 

. Εσωτερικός Επιθεωρητής:  

Γεωπόνος του φορέα υλοποίησης, υπεύθυνος για την εσωτερική επιθεώρηση της 

εφαρμογής του προγράμματος Yarn_ID. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Πλαίσιο Αναφοράς 

 

Η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλους τους 

προμηθευτές της -από το Χωράφι στο Νήμα- για να διασφαλίσει την παραγωγή ποιοτικών και 

ασφαλών προϊόντων, πιο συγκεκριμένα βαμβακερού νήματος αειφόρου παραγωγής που 

συμμορφώνεται πλήρως με τα καθορισμένα πρότυπα και τις απαιτήσεις των πελατών της. 

 

Με κύριους πυλώνες την: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπτύχθηκε το ιδιωτικό πρωτόκολλο Yarn_ID, ένα ολιστικό πρόγραμμα παραγωγής βαμβακερού 

νήματος σύμφωνα με το οποίο, επιδιώκεται η ιχνηλασιμότητα -από το Χωράφι στο Νήμα-. 

 

Η ιχνηλασιμότητα σημαίνει για εμάς «διαφάνεια» στην προέλευση και την ποιότητα, σε 

συνδυασμό με ορθό περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο των παραγόμενων 

βαμβακερών νημάτων.  

Για το λόγο αυτό και το Ιδιωτικό 

Πρωτόκολλο Yarn_ID που αναπτύσσουμε, 

αποτελεί επι της ουσίας εξέλιξη και 

εμπλουτισμό των απαιτήσεων του AGRO 2 

(2.1., 2.2., 2.4. & 2.5.), εν συνόλω.   

Μέσω της εφαρμογής του Yarn_ID, οι 

αγοραστές των προϊόντων της 

Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου θα 

μπορούν πλέον να ενισχύουν και το 

«πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας» που 

εφαρμόζουν στην επιχείρηση τους, μέχρι και 

το δικό τους τελικό προϊόν βασιζόμενοι στο open-source data. 

. Ποιότητα 
Επενδύουμε συστηματικά στην εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας, μέσω της 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών παραγωγής. 
. Καινοτομία 
Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και επενδύουμε σε αυτές με την ταυτόχρονη 
εφαρμογή,  πρακτικών διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος  και του κώδικα 
δεοντολογίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά πεδία δράσης. Συμβάλλοντας 
σημαντικά  στην ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων  προϊόντων της  εταιρείας, τα 
βαμβακερά νήματα.  
Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου αλλά και της 
ίδιας της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου.   
. Αειφορία 
Βοηθάμε στην ανάπτυξη της αειφορίας με ορθολογικές μεθόδους και συστήματα 
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον. 
. Ιχνηλασιμότητα 
Εφαρμόζουμε συστήματα ιχνηλασιμότητας σχετικά με την προέλευση και τις συνθήκες 
δημιουργίας των προϊόντων μας. 
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1.2 Σκοποί και Στόχοι 

 

Ανάπτυξη ολιστικού προγράμματος αξιολόγησης της παραγωγής βαμβακερού νήματος -από το 

Χωράφι στο Nήμα-, με την ονομασία Yarn_ID σε όλη τη φάση εφοδιασμού, καλούμενο στο εξής 

Πρόγραμμα, με σκοπό: 

 

Την παραγωγή και διάθεση βαμβακερού νήματος άριστης ποιότητας, πλήρως “ιχνηλάσιμο”, μη 

γενετικά τροποποιημένο, το οποίο παράγεται 

μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης, δηλαδή υπεύθυνης εφαρμογής 

και πιστοποίησης δράσης βιώσιμων 

πρακτικών καλλιέργειας, εκκόκκισης & 

νηματοποίησης βάμβακος .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και στόχο να παρέχει έναν σαφή απολογισμό των εξής: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Υποστήριξη AGRO2 

. Ενίσχυση μοντέλου συνεργασίας με τα εκκοκκιστήρια και  

. κατά επέκταση τους Έλληνες παραγωγούς 

. Καθιέρωση και κοινοποίηση προδιαγραφών ποιότητας με βάση το βαμβάκι ως φυσική Α’ 

ύλη, ταυτισμένη με την ποιότητα, ιχνηλασιμότητα, βιωσιμότητα, αειφορία 

. Δημιουργία προστιθέμενης αξίας  & ιχνηλασιμότητας στην παραγωγική αλυσίδα 

. Επίτευξη των παραγόντων ποιότητας 

. Διαχωρισμός προϊόντων προγράμματος μέσω της σήμανσης τους 

. Ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς σε ό,τι αφορά τα Ελληνικά Βαμβακερά Νήματα 
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1.3  AGRO 2 + Ειδικές Απαιτήσεις «Yarn_ID» 

 

Οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, τα Εκκοκκιστήρια και η Κλωστοϋφαντουργία που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα οφείλουν να συμμορφώνονται: 

 

 

+ 

 

 

 

με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς για: 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα αξιολόγησης Yarn_ID περιλαμβάνει επιπλέον του προτύπου AGRO 2, εικοσιτρία 

(23) σημεία  ελέγχου  και  κριτήρια  συμμόρφωσης και μπορεί να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με 

τα πρότυπα AGRO 2. 

Επιπροσθέτως, έχουν σχεδιαστεί, προδιαγραφές για να υποστηρίξουν την συμμόρφωση της 

παραγωγής νήματος με τους κανόνες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Διασφάλισης της Ποιότητας, 

Προστασίας του Περιβάλλοντος, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ιχνηλασιμότητας.  

Πιο συγκεκριμένα  η ίνα θα γίνεται αποδεκτή, για το πρόγραμμα Yarn_ID, μόνο όταν καλύπτει τις 
παρακάτω προδιαγραφές, με αναλύσεις που θα πραγματοποιούνται ανά δέμα στα εργαστήρια 
της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου : 

 

Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, έχει το δικαίωμα απόλυτου ελέγχου, κρίσης και τελικής 

αποδοχής περί της καταλληλότητας της παραγωγής, κατά το χρόνο που αυτή μεταφερθεί στις 

εγκαταστάσεις της, με αναλύσεις που θα πραγματοποιούνται σε κάθε δέμα βαμβακιού στα 

εργαστήριά της. 

με τις απαιτήσεις του AGRO 2 

με τις απαιτήσεις του Yarn_ID 

ποιότητα 

ιχνηλασιμότητα και αειφόρο 

παραγωγή 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο τελικό 

προϊόν 

 

Προδιαγραφές Ίνας 
 

 Minimum Maximum 

Micronair 3,9 5,0 

Length 28,5 - 

Uniformity index 82,5 - 

Strength 29,0 - 

 

  Color Grades White Cotton Light Spotted Cotton 

Good Midling  GM-1 11-1 11-2 11-3 11-4 12-1 12-2 

Strict Midling  SM- 2 21-1 21-2 21-3 21-4 22-1 22-2 

Midling     M-3 31-1 31-2 31-3 31-4 32-1 32-2 

Strict Low 
Midling 

SLM-4 41-1 41-2 41-3 41-4 42-1 42-2 
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2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Πρόγραμμα αξιολόγησης Yarn_ID εκδόθηκε για να εφαρμόζεται από γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις/παραγωγούς βαμβακιού, εκκοκκιστήρια, καθώς και από την 

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου.  

Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής αφορά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργική Εκμετάλλευση:  ΑGRO 2.1 -2.2 + Εσωτερικό πρόγραμμα 
⬧ Παραγωγή στον αγρό 

⬧ Συγκομιδή και Διανομή προς τα εκκοκκιστήρια 

 

Ορθή Δήλωση 
Αγροτεμαχίων

Συνέντευξη-
Εκπαίδευση
Διαχειριστών

Συλλογή XML
1

6 7 8

Επιθεώρηση 
Παραγωγού 
ΑGRO 2.2

Πιστοποίηση 
Προγράμματος 

Σπορά 
ST 318- ST 405

Υπογραφή Δήλωσης 
Συμμετοχής

Καταχώρηση 
Δεδομένων
Ημερολόγιο Αγρού

Ενημέρωση 
Ημερολογίου

Χαρτογράφηση 
Αγροτεμαχίων

Δημιουργία 
Μητρώου 
Παραγωγών

9

4 53

1
0

2

Διαγραφή 
Διαχειριστών-
Παραγωγών

Επίσκεψη 
Αγροτεμαχίου 
Διαχειριστή

1
1

1
2

Υπενθύμιση 
Προδιαγραφών 

1
2

Επίσκεψη 
Αγροτεμαχίου 
Συγκομιδής

Παρακολούθηση 
Παραλαβών

1
3

1
4

Παρακολούθηση 
Εκκοκκίσεων

Προετοιμασία 
Αρχείων Παραγωγών 
Επιθεώρησης

1
4

1
5

1
5

1
6

Ορθή Δήλωση Παραγωγών

Έγκαιρη παραλαβή δεδομένων Ονομαστική Παράδοση Συμμετεχόντων

 Εκκοκκιστήρια :  ΑGRO 2.1 -2.2 -2.4 + Εσωτερικό πρόγραμμα 
⬧ Παραλαβή και Αποθήκευση 

⬧ Εκκόκκιση και Διανομή προς Κλωστοϋφαντουργείο Ναυπάκτου 
 

 
 

Χρονικός Διαχωρισμός Εκκόκκισης
Σύσπορου Εσωτερικού 
Προγράμματος και ΑGRO2

1

4 5

Πιστοποίηση Eκκοκκιστηρίου κατά 
ΑGRO 2.4 και Βεβαίωση Εφαρμογής
Εσωτερικού Προγράμματος

Ξεχωριστή Παραλαβή Σύσπορου
Εσωτερικού Προγράμματος και 
AGRO 2

Αποθήκευση 
Σύσπουρου σε 
διαφορετικούς σωρούς 

Καταχώρηση Δεδομένων
στο σύστημα του Εκκοκκιστηρίου

Ενημέρωση Στοιχείων στην 
Πλατφόρμα BCI

Χωρικός Διαχωρισμός Δεμάτων 
Εσωτερικού Προγράμματος 
και ΑGRO2

32

6

Σήμανση Δεμάτων και 
Αναγνώριση ως BCI

78

Επιθεώρηση 
Εκκοκκιστηρίου κατά 
ΑGRO 2.4

9

Παρακολούθηση Ιχνηλασιμότητας

1
0

1
5

1
5

Εφαρμογή Ξεχωριστής Διαχείρισης 

Παρακολούθηση ισοζυγίων

Πώληση με ένδειξη Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης και αναφορά στο 
Εσωτερικό Πρόγραμμα Συμμετοχής

 Κλωστοϋφαντουργείο :  ΑGRO 2.5 + Yarn_ID 
⬧ Παραλαβή και Αποθήκευση 

⬧ Νηματοποίηση και Διανομή προς Πελάτες 

 
 

 

 

Χωρικός Διαχωρισμός
Νηματοποίησης ίνας YARN και 
ΑGRO2

1

4 5

Πιστοποίηση Eκκοκκιστηρίου κατά 
ΑGRO 2.5 και Βεβαίωση
Αξιολόγησης κατα YARN

Ξεχωριστή Παραλαβή Δεμάτων
Προγράμματος και AGRO 2

Χωρικός Διαχωρισμός Δεμάτων 
προς YARN και ΑGRO2

Καταχώρηση Δεδομένων
στο σύστημα

Χωρικός Διαχωρισμός Νημάτων 
Προγράμματος YARN
και ΑGRO2

32

6

Σήμανση Nημάτων 78

Επιθεώρηση 
Κλωστοϋφαντουργείου 
κατά ΑGRO 2.5 και YARN

9

Παρακολούθηση Ιχνηλασιμότητας

1
0

1
1

Εφαρμογή Ξεχωριστής Διαχείρισης 

Παρακολούθηση ισοζυγίων

Πώληση με ένδειξη Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης και αναφορά στο 
Εσωτερικό Πρόγραμμα Συμμετοχής
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Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 

A. Το Εκκοκκιστήριο που θα εγκριθεί από την ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα είναι υπεύθυνο για: 

. την δήλωση συμμετοχής παραγωγών και καταχώρηση αγροτεμαχίων στο λογισμικό 

πρόγραμμα που θα υποδείξει η  Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου  βάσει δήλωσης 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου ΟΣΔΕ). 

. την εκπαίδευση των παραγωγών σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή 

εφαρμογή των απαιτήσεων του προγράμματος. 

. την τήρηση αρχείου καλλιεργητικών εργασιών – ημερολόγιο αγρού (σποράς, 

άρδευσης, λιπάνσεων, φυτοπροστασίας, συγκομιδής κ.α.) για τις εκτάσεις των 

ενταγμένων στο πρόγραμμα προμηθευτών του.  

. την καταχώρηση καλλιεργητικών δεδομένων στο λογισμικό πρόγραμμα που θα 

υποδείξει η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου. 

. τον έλεγχο ξεχωριστής συγκομιδής των συγκεκριμένων ποικιλιών βάμβακος του 

εσωτερικού προγράμματος 

. την συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης που έχει ορίσει η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. στην επιτήρηση εφαρμογής του προγράμματος. 

. την ξεχωριστή παραλαβή και αποθήκευση των ποικιλιών που έχουν καθοριστεί από 

το εσωτερικό πρόγραμμα από πιστοποιημένες με AGRO 2.1 & 2.2 Γεωργικές 

Εκμεταλλεύσεις 

. τον έλεγχο από Ανεξάρτητο Φορέα πιστοποίησης και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.4 

 

B. Η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για: 

. την υπογραφή συμφωνητικού με τους προμηθευτές του προγράμματος 

. την ξεχωριστή παραλαβή και αποθήκευση των δεμάτων που έχουν καθοριστεί από το  

πρόγραμμα «Yarn_ID» από πιστοποιημένα με AGRO 2.1 & 2.2  & 2.4 Εκκοκκιστήρια  

. την τήρηση της ιχνηλασιμότητας των πιστοποιημένων προϊόντων. 

. την εξασφάλιση για το παραγόμενο προϊόν τις προϋποθέσεις ποιότητας που 

καθορίζονται από το πρόγραμμα 

. την συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης στην επιτήρηση εφαρμογής του 

προγράμματος. 

. την συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης στην τελική αξιολόγηση εφαρμογής  του 

προγράμματος. 

. τον έλεγχο από Ανεξάρτητο Φορέα πιστοποίησης και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.5 

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σε τέτοια χρονική στιγμή ώστε να διασφαλίζεται το πλήρες 

πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος επι  των προϊόντων και των επεξεργασιών. 
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3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Το πρόγραμμα Yarn_ID  απαιτεί μία αξιολόγηση τρίτου μέρους που διεξάγεται από έναν 

ανεξάρτητο εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.   

A. Η  αξιολόγηση του  Yarn_ID  μπορεί  να  διεξάγεται  σε συνδυασμό  με  την  επιθεώρηση  

του προτύπου AGRO 2.  

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο φορέας πρέπει να: 

. αξιολογεί όλα τα κριτήρια των απαιτήσεων του Ερωτηματολογίου Ελέγχου Yarn_ID  

για την συμμόρφωση με το πρωτόκολλο για την  ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε.  

. εξηγεί όλες τις μη-συμμορφώσεις και να συντάσσει μια έκθεση αναφοράς με τα 

αποτελέσματα και τις προτάσεις. 

. Μετά την θετική αξιολόγηση της εφαρμογής ο φορέας μπορεί να εκδώσει βεβαίωση 

αξιολόγησης για την ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

B. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης Αξιολόγησης ορίζεται σε ετήσια. 

 

3.1 Τεχνικές απαιτήσεις 

 

Οι τεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος αξιολόγησης της παραγωγής βαμβακερού νήματος 

Yarn_ID  ορίζονται σε δυο επίπεδα: 

. Στις απαιτήσεις του Προτύπου AGRO 2.1 & 2.2 στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, στις 

αντίστοιχες του AGRO 2.4 στα Εκκοκκιστήρια και του AGRO 2.5 στην 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

. Στο Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Yarn_ID  επιπλέον του  προτύπου AGRO 2. 

 

3.2 Δομή των Σημείων Ελέγχου Ειδικών Απαιτήσεων  

 

Η δομή του Ερωτηματολογίου Ελέγχου Yarn_ID  έχει ευθυγραμμιστεί με τη δομή του προτύπου 

AGRO 2. 

Τα σημεία διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες επιπέδου συμμόρφωσης: 

 

. Υποχρεούται:  

Νομική απαίτηση που αφορά στη δραστηριότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης. 

Η πλήρης συμμόρφωση σε όλα τα σημεία ελέγχου είναι υποχρεωτική.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν εκδίδεται βεβαίωση. 

⬧ Πρέπει:   

Απαίτηση του προτύπου τεχνικής φύσεως με ιδιαίτερη σημασία. Η πλήρης συμμόρφωση σε 

όλα τα πρέπει σημεία ελέγχου είναι υποχρεωτική.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε ερώτηση κατηγορίας Πρέπει δίνεται χρόνος 15 

ημερολογιακών ημερών για την άρση της. 

⬧ Συνιστάται:  

Απαίτηση του προγράμματος αξιολόγησης χωρίς κρίσιμη σημασία για τη συμμόρφωση που 

αφορά σε μέτρα για την υλοποίηση της συνεχούς βελτίωση της ποιότητας και αειφορίας. 

Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συμμόρφωσης. 
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3.3 Απαιτούμενη τεκμηρίωση 

Περιγράφεται ως οδηγία προς τον Επιθεωρητή η τεκμηρίωση που απαιτείται να συμπληρώνεται 

σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

 

3.4 Αξιολόγηση επιθεωρητή 

 

⬧ Αποτελέσματα Ελέγχου: αν η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις του κάθε σημείου. 

⬧ Τεκμηρίωση: Συμπληρώνεται από τον Επιθεωρητή  η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης σε κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο πεδίο της 

«απαιτούμενης τεκμηρίωσης». Ο Επιθεωρητής πρέπει να καταγράφει σχόλια για κάθε σημείο 

ελέγχου που αξιολογείται. Σκοπός των σχολίων στον κατάλογο των επιπλέον σημείων ελέγχου 

Yarn_ID   είναι να καταστήσουν το ίχνος αξιολόγησης   διαφανές   και   να   παρέχουν   καλύτερη   

ταξινόμηση   των   πληροφοριών   που συλλέγονται  κατά  τη  διάρκεια  της  αξιολόγησης.   

⬧ Μη συμμόρφωση: Στο σημείο όπου εντοπίστηκε μη συμμόρφωση συμπληρώνεται η 

περιγραφή αυτής, όπως ακριβώς θα μεταφερθεί ακολούθως στο ειδικό έντυπο μη 

συμμόρφωσης.  

Εάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, βρεθεί μία Πρέπει μη-συμμόρφωση που δεν  έχει 

διορθωθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών τότε όλη η επιθεώρηση έχει αποτύχει και δεν 

εκδίδεται βεβαίωση.  

Τα προγράμματα των διορθωτικών ενεργειών θα αξιολογούνται πάντα από τον επιθεωρητή. 

 

4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

4.1 Επιλογές αίτησης 

Στο πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί συμμετοχή: 

Οποιοδήποτε Εκκοκκιστήριο εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας AGRO 2.4., διαθέτει Γεωργική 

Εκμετάλλευση Παραγωγής Βαμβακιού ( εφαρμόζοντας Σύστημα Ποιότητας στην Γεωργική 

Παραγωγή ) σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του, 

μπορεί να υποβάλει εθελοντικά δήλωση ενδιαφέροντος στην ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. για αξιολόγηση της δυνατότητας συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  

 

4.2  Επιλογή Φορέα Υλοποίησης  

 

Η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ορίζει για τους σκοπούς της εφαρμογής του 

Προγράμματος Φορέα Υλοποίησης υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, συντονισμό, 

επίβλεψη και επιθεώρηση του Προγράμματος. 

 

4.3  Επιλογή Φορέα Πιστοποίησης  

 

Προκειμένου να εκτελεστεί ο έλεγχος της εφαρμογής του Προγράμματος από τα Εκκοκκιστήρια 

ή/και την Γεωργική Εκμετάλλευση & την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, η επιχείρηση πρέπει 

να συνεργαστεί με Φορέα Πιστοποίησης που είναι εγκεκριμένος αποκλειστικά από την 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. να εκτελεί τέτοιους ελέγχους.  
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5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ   

 

Η Αναθεώρηση των απαιτήσεων του Προγράμματος μπορεί να υλοποιηθεί με απόφαση της 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και την συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.  

 

6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του «Yarn_ID»   και η χρήση του καταχωρημένου εμπορικού σήματος 

ανήκουν πλήρως και αποκλειστικά στην ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

 

7 ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Τα κανονιστικά έγγραφα που παρέχουν  πληροφορίες  για  την  εφαρμογή  και  αξιολόγηση  των 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος «Yarn_ID»  είναι τα εξής: 

a. Γενικές Αρχές Εφαρμογής και Αξιολόγησης Yarn_ID 

b. Ερωτηματολογίου Ελέγχου Yarn_ID  επιπλέον του AGRO 2 που απαιτούνται από το 

Πρόγραμμα. 

c. Συμφωνητικό μεταξύ Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου και Εκκοκκιστηρίου όπου 

καθορίζονται όλες οι απαιτήσεις του Προγράμματος για την ορθή συνεργασία 

προμήθειας και παραλαβής εκκοκκισμένου βάμβακος συγκεκριμένων ποιοτικών 

προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται από το Ολιστικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης 

Παραγωγής νήματος  Yarn_ID.   

d. Αρχεία τεκμηρίωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος 

Τα έγγραφα ακολουθούν σε κάθε συμβαλλόμενο την δομή που περιγράφεται στο πρότυπο AGRO 

2.  

 


