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Από τις αρχές του 2021 τα
ελληνικά προϊόντα έχουν
αποκτήσει το δικό τους ψη-

φιακό «διαβατήριο» για κομβι-
κής σημασίας αγορές Τρίτων Χω-
ρών, όπως των ΗΠΑ, της Αυστρα-
λίας, της Ιαπωνίας. Τα ελληνικά
γαλακτοκομικά προϊόντα,  τα αλι-
εύματα, το μέλι, το κρέας  μπο-
ρούν να υποβάλουν πλέον μόνο
ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, τις
σχετικές αιτήσεις, συμπληρώ-
νοντας όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία για την εξαγωγή προϊόντων,
στο πλαίσιο της τροπολογίας που
έχει υπογραφεί από την Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπα-
τζή, για την ίδρυση και λειτουργία
Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Υγειονομικών Πι-
στοποιητικών  για το Εξαγωγικό
Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.),  με την
ονομασία «Εξαγωγές Ζώων, Τρο-

φίμων Ζωικής προέλευσης και
Ζωικών Υποπροϊόντων».
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 120
διακριτές αιτήσεις για έκδοση πι-
στοποιητικών εξαγωγών σε
τριάντα χώρες, οι οποίες είναι
διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατη-
γορία «Γεωργία και κτηνοτρο-
φία» και την υποκατηγορία «Εξα-
γωγές αγροτικών προϊόντων και
ζώντων ζώων». Με αυτό τον τρό-
πο επιτυγχάνεται ουσιαστικά η
ψηφιοποίηση του συνόλου του
εξαγωγικού εμπορίου ζώντων
ζώων, προϊόντων ζωικής προ-
έλευσης και ζωικών υποπροϊόν-
των προς τρίτες χώρες.
Στόχος της νέας αυτής διαδικα-
σίας είναι να γίνει πολύ λιγότερο
χρονοβόρα η αίτηση και η πιστο-
ποίηση των εν λόγω προϊόντων,
για την εξαγωγή τους εκτός των
ελληνικών συνόρων, ώστε να
μπορούν οι ελληνικές επιχειρή-

σεις και οι ιδιοκτήτες τους να
βγουν το συντομότερο δυνατό
και με τον καλύτερο τρόπο στις
αγορές του εξωτερικού.
Μεσότιτλος: Πως γίνεται η διαδι-
κασία
Όσοι εξαγωγεί λοιπόν προσπα-
θήσουν να λάβουν τις σχετικές
πιστοποιήσεις, αρχικά ταυτοποι-
ούνται με τους κωδικούς τους
στο Taxisnet και αμέσως μετά
υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση
εξαγωγής, ανά κατηγορία και εί-
δος προϊόντων.
Αμέσως μετά, η αίτηση διαβιβά-
ζεται ηλεκτρονικά για έλεγχο από
κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής (ΔΑΟΚ) της περιοχής, όπου
έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, ώστε να εγκριθεί το
σχετικό πιστοποιητικό εξαγωγής.
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Νέα δεδομένα στις πιστοποιήσεις
για τις εξαγωγές το 2021



Στην υλοποίηση του
προγράμματος πιλοτικής
εφαρμογής της διαδικασίας
απονομής της σφραγίδας
ποιότητας «Authentic Olive
Net» προχωρά ο έταιρος
«Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος» του Έργου
«Πιστοποίηση της
αυθεντικότητας και ανάπτυξη
δικτύου προώθησης των
ελαιοκομικών προϊόντων της
κοινής διασυνοριακής
περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας».

Τ ο συγκεκριμένο έργο εισάγει
έναν καινοτόμο και αποτελε-
σματικό τρόπο προκειμένου να

ταυτοποιήσει, να αξιολογήσει και να

προωθήσει τα υψηλής ποιότητας χα-
ρακτηριστικά των επιλεγμένων ποικι-
λιών ελιών, πχ. Λιανολιά, Κορωνέικη,
Coratina, FS17 και Peranzana, οι
οποίες παράγονται στη διασυνοριακή
περιοχή Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας
και οι οποίες έχουν ήδη πιστοποιηθεί
ή θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως
προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης) ή προϊόντα
Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη).

Η σφραγίδα αυθεντικότητας «Au-
thentic Olive Net Seal» βασίζεται σε
τρεις πυλώνες, δηλαδή στην «Προ-
έλευση», στη «Μέθοδο Παραγωγής»
και στην «Ποιότητα», που από κοινού
καθιερώνουν ένα σύστημα κοινών
αρχών αξιολόγησης και μια προτεινό-
μενη μεθοδολογική προσέγγιση.

Τα ελληνικά προϊόντα απο-
κτούν πλεονεκτήματα. Η πι-
στοποίηση δείχνει τον δρό-
μο στις αγορές, και είναι ο
φάκελος και το εισιτήριο
γιατί τεκμηριώνει την αξία
του προϊόντος.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ανθή Λάγιου 
Κτηνίατρος ΑΠΘ Msc.
1ος Μεταπτυχιακός Τίτλος στην 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   Ιατρική Σχολή 
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Πανεπιστημίου  Αθηνών 
Διεύθυνση εργασίας: 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 
Βερανζέρου 46 10438 Αθήνα
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Η εξαγωγή κρέατος HALAL
έχει ιδιαίτερο οικονομικό
ενδιαφέρον παγκοσμίως.
Απαραίτητη προϋπόθεση η
σφαγή των ζώων και η
πιστοποίηση HALAL σύμφωνα
με το πρότυπο του ισλαμικού
συμβουλίου (OIC)6 –πρότυπο
για την παραγωγή τροφίμων με
βάση τους ισλαμικούς
κανόνες-. 

Η σφαγή HALAL, είναι μία τελε-
τουργική σφαγή που εκτελείται
με ή χωρίς προηγούμενη αναι-

σθητοποίηση του ζώου από εκδοροσφα-

γέα μουσουλμάνο. Η σφαγή  χωρίς προ-
ηγούμενη αναισθητοποίηση του ζώου
δεν είναι αποδεκτή από ορισμένες χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής (π.χ.Σαουδική
Αραβία) ωστόσο σε άλλες όπως τα ΗΑΕ
ισχύει, σύμφωνα με το πρότυπο του ισ-
λαμικού συμβουλίου (OIC)6. 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται
έντονο εξαγωγικό ενδιαφέρον των ελλή-
νων επιχειρηματιών ιδιοκτητών σφαγεί-
ων προς τις αραβικές χώρες και ειδικότε-
ρα του αιγοπρόβειου κρέατος. Το ΥπΑΑΤ
και η Γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής
έχουν στηρίξει την προσπάθεια αυτή με
τη σύνταξη νομοθεσίας για τη θρησκευτι-
κή σφαγή,  και την έγκριση σφαγείων
HALAL. 

Ειδικότερα για την προώθηση των
εξαγωγών προς τις αραβικές χώρες εγ-
κρίθηκαν από την Κεντρική Αρμόδια Αρ-
χή του ΥπΑΑΤ (Τμήμα Σφαγείων), τρία
σφαγεία - με επέκταση της έγκρισης λει-
τουργίας τους με την προσθήκη της δρα-
στηριότητας σφαγής HALAL με αναισθη-
τοποίηση, τα οποία και βρίσκονται στον
αναρτημένο κατάλογο της επίσημης
ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ: http://www.mi-
nagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/
egkatastaseis/egkatastaseis/140-sfa-
giaegkat

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται σφαγή
HALAL με αναισθητοποίηση. 

Για την παραγωγή τροφίμων HALAL
απαιτείται η  πιστοποίηση HALAL από
ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης. Με την πι-
στοποίηση διασφαλίζεται η συμμόρφω-
ση των προϊόντων με τα πρότυπα του Ισ-

λαμικού νόμου. Η διαδικασία περιλαμ-
βάνει την αίτηση με τις γενικές πληροφο-
ρίες για την επιχείρηση τον επιτόπιο
έλεγχο και την αξιολόγηση από τον/ους
επιθεωρητή/ές. Τα σημεία ελέγχου αφο-
ρούν τις πρώτες ύλες, τη γραμμή παρα-
γωγής και την αποθήκευση, Κατά την
επιθεώρηση διασφαλίζεται ότι δεν υπάρ-
χει σημείο επιμόλυνσης από μη επιτρε-
πτά τρόφιμα. Η έκθεση υποβάλλεται
στην Ισλαμική Αρχή για την έκδοση του
πιστοποιητικού.

Στη χώρα μας οι ελληνικές εταιρίες
πιστοποιούνται από διάφορους φορείς
του εξωτερικού αλλά και από ελληνικούς
διαπιστευμένους φορείς. Τα μουσουλ-
μανικά κράτη δεν αναγνωρίζουν όλους
τους φορείς διότι δεν υπάρχει ένα κοινό
πρότυπο πιστοποίησης. Παράλληλα οι
απαιτήσεις των μουσουλμανικών χωρών
ως προς το πρότυπο που ακολουθεί ένας
φορέας πιστοποίησης ενδέχεται να δια-
φοροποιηθούν με αποτέλεσμα αναγνω-
ρισμένοι στο παρελθόν φορείς πιστοποί-
ησης να μην αναγνωρίζονται σήμερα
από το ίδιο κράτος. Για την αντιμετώπιση
του προβλήματος έχουν γίνει προσπά-
θειες για τη δημιουργία κοινού προτύ-
που HALAL σε επίπεδο  Ευρωπαικής
Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποί-
ησης CEN) ωστόσο η διαδικασία δεν έχει
ολοκληρωθεί. Πρόσφατα ξεκίνησε μία
προσπάθεια για τη δημιουργία ενός εθνι-
κού προτύπου από τον Εθνικό Οργανι-
σμό  Διαπίστευσης  το οποίο στη συνέχεια
θα διαπιστευτεί από την ESMA. Η όλη
διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. 

Halal Σφαγή και πιστοποίηση
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Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
υπάρχει ραγδαία αύξηση των
πιστοποιημένων εταιρειών που
παράγουν τρόφιμα είτε με ιδιωτικά
πρωτόκολλα (IFS, BRC, FSSC 22000)
είτε με συστήματα ISO και
συγκεκριμένα με το ISO 22000.
Αναρωτιούνταν πολλές εταιρείες
γιατί να πιστοποιηθώ;  Που θα
χρησιμοποιήσω το πιστοποιητικό;

Ε ύλογες απορίες που όμως έχουν απάν-
τηση. Η πιστοποίηση αποτελεί σε ετήσια
βάση έναν ανεξάρτητο μηχανισμό, τρί-

του μέρους μέσα στην επιχείρηση, που στο τέ-
λος της ημέρας θα προσδίδει προστιθέμενη
αξία, επιθεωρώντας το σύνολο της τεκμηρίω-
σης και των εγκαταστάσεων. 

Πιθανόν ο επιθεωρητής να εντοπίσει κάποι-
ες αποκλίσεις ήσσονος ή μείζονος σημασίας,
που ο επιθεωρούμενος, να μην είχε αξιολογή-
σει ως εν δυνάμει κίνδυνο, που όμως θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε απόκλιση την ασφάλεια
του προϊόντος ή από τις νομικές απαιτήσεις. Η
λογική των πιστοποιήσεων είναι η συνεχής βελ-
τίωση και αυτό επιτυγχάνεται με έναν και μονα-
δικό τρόπο με την επαγρύπνηση και την θέληση
σε καθημερινή βάση, να φτάσουμε λίγο πιο ψη-
λά από την αφετηρία της ασφάλεια τροφίμων

που ξεκινήσαμε. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια
των τροφίμων είναι πάρα πολλοί και συνεχώς
εμφανίζονται καινούριοι,  γεγονός που
απαιτεί συμμάχους για την εξάλειψή ή μείωση
αυτών σε αποδεκτό επίπεδο.

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων έχει
ως στόχο αυτό που αποτελεί ραχοκοκαλιά κάθε
επιχείρησης και δεν είναι άλλο από την παρα-
γωγή ασφαλών προϊόντων, με απώτερο σκοπό
την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Η δι-
καίωση της έννοιας και την βαρύτητας που έχει
η πιστοποίηση ήρθε στις 09.10.2020 με την
KYA 1408/274009 (ΦΕΚ Β' 4463/09.10.2020)
σχετικά με την κατάταξη επιχειρήσεων τροφί-
μων σε κατηγορίες επικινδυνότητας. Συγκεκρι-
μένα με την αναφορά στο Άρθρο 4 παράγραφος
5 που αναφέρει χαρακτηριστικά «Οι επιχειρή-
σεις τροφίμων που διαθέτουν πιστοποίηση τρί-
του φορέα, μπορούν να αιτηθούν μείωση της
συχνότητας των ελέγχων. 

Οι αρχές εκτιμούν τις πληροφορίες για τα
αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξάγει
οι φορείς πιστοποίησης και εφόσον καλύπτουν
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων
και άλλα κριτήρια, δύνανται να μειώσουν την τυ-
πική συχνότητα ελέγχων». Ο επιθεωρητής συ-
στημάτων ποιότητας είναι ο συνεργάτης που θα
βοηθήσει την επιχείρηση να εντοπίσει τις αδυ-
ναμίες της, καθιστώντας την εταιρεία σε τροχιά
συνεχούς βελτίωσης.

Dr. Σουλιώτης Ανδρέας Τεχνολόγος Τροφίμων,PhD

H πιστοποίηση αποτελεί έναν ανεξάρτητο μηχανισμό
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Ξεχωρίστε με πιστοποίηση
από τη LETRINA S.A.

Τι είναι η πιστοποίηση Vegan;

Ο αναγνωρισμένος φορέας πιστοποί-
ησης  ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ανέπτυξε ένα πρό-
τυπο Πρωτόκολλο Ελέγχου & Πιστοποί-
ησης VEGAN βρώσιμων προϊόντων με
απόλυτο σεβασμό στις διατροφικές προ-
τιμήσεις των καταναλωτών Vegan και με
βασικό στόχο να προσφέρει στον κατα-
ναλωτή την ασφαλή επιλογή προϊόντων
στα οποία δεν έχει γίνει η χρήση ή προ-
σθήκη συστατικών ζωικής προέλευσης.

Γιατί κάποιος να επιλέξει την Vegan πι-
στοποίηση;

Μέσα από τη πιστοποίηση Vegan by
LETRINA, κάθε παραγωγός τυποποιημέ-
νων προϊόντων, διαφημίζει το προϊόν του
αλλά επιπλέον παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες προς τον καταναλωτή
ώστε να τον διευκολύνει (με ασφάλεια
κυρίως), ως προς την  επιλογή του τροφί-
μου . 

Και γιατί να επιλέξει την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.
και όχι κάποιον άλλο φορέα;

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι ένας διαπιστευ-
μένος και αξιόπιστος φορέας πιστοποί-
ησης από τον ΕΣΥΔ με πολυετή εμπειρία
στις πιστοποιήσεις και ελέγχους ISO. Η
ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ανταποκρίνεται διαρκώς
στις αυξανόμενες ανάγκες της αγορά αλ-
λά και των καταναλωτών και μέσα από το
ευρύ δίκτυο, έμπειρων επιθεωρητών
που διαθέτει, είναι σε θέση να προσφέ-
ρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ελέγ-
χου. Το vegan label by LETRINA είναι το
μοναδικό ελληνικό πρωτόκολλο vegan
και φέρει την σφραγίδα ποιότητας και
αξιοπιστίας του φορέα μας.

Η πιστοποίηση vegan περιλαμβάνει
και επιθεώρηση;

Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδι-
κασία. Αφού συμπληρωθεί η σχετική αί-
τησή, προγραμματίζεται η επιτόπια επι-
θεώρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας
ελέγχονται όλα τα απαιτούμενα στάδια
για την παραγωγή των τελικών προϊόν-
των σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρω-
τόκολλου Vegan Label (π.χ. προμήθεια
Α’ υλών, γραμμή παραγωγής κ.α). Εφό-
σον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγη-
ση και ύστερα από τη θετική εισήγηση
του επιθεωρητή μας, χορηγείται το πι-
στοποιητικό Vegan καθώς και το Logo
Vegan Label για να χρησιμοποιηθεί στο

τελικό προϊόν.  Κάθε χρόνο θα πραγμα-
τοποιείται ένας ετήσιος έλεγχος έτσι
ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των απαι-
τήσεων του Πρωτοκόλλου Ελέγχου & Πι-
στοποίησης VEGAN by LETRINA

Το Vegan label της ΛΕΤΡΙΝΑ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στα προϊόντα που
εξάγονται;

Στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφο-
ρούν πολλά σήματα vegan από διάφο-
ρες οργανώσεις (π.χ. στην Ιταλία και
μόνο είναι 52).  Το vegan label  της ΛΕ-
ΤΡΙΝΑ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε όλες τις ετικέτες των πιστοποιημέ-
νων Vegan τροφίμων που κυκλοφο-
ρούν στο εξωτερικό, προσδίδοντας
έτσι αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα
στο τελικό προϊόν που μόνο ένας Φο-
ρέα πιστοποίησης μπορεί να το κάνει.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να

γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος για την
ύπαρξη τυχόν κρατικών κανονιστικών
απαιτήσεων για την σήμανση προϊόν-
των που εισάγονται στην κάθε χώρα
έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι πλή-
ρως εναρμονισμένο με την εθνική νο-
μοθεσία του κάθε κράτους ως προς τη
σήμανση των προϊόντων.

Τα vegan είναι μόδα; Αν ναι γιατί τότε
κάποιος να μπει στην διαδικασία πι-
στοποίησης;

Η διατροφή vegan ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόδα.
Είναι ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
και μπορεί να εκφράζεται ως συνεχόμε-
να αυξανόμενη τάση αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν είναι μόδα. Για τους περισσό-
τερους ανθρώπους είναι μια ηθική επι-
λογή με γνώμονα την προστασία των
ζώων, του περιβάλλοντος αλλά και της
προσωπικής υγείας.
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Το 2020 ζήσαμε μία πρωτόγνωρη
πραγματικότητα, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά
και για τα παγκόσμια δεδομένα. Είδαμε, πως
κάτι τόσο μικρό, όπως είναι ο ιός  SARS-CoV-2
μπορεί να επιφέρει τόσο μεγάλες αλλαγές στην
υγεία μας αλλά και στην οικονομία τόσο σε
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Η βιομηχανία τροφίμων και ο κλάδος των φρέσκων
φρούτων και λαχανικών απέδειξε πως σε σχέση με άλ-
λους τομείς της οικονομίας όπως πχ η εστίαση και το

λιανεμπόριο διαθέτει τα πλέον κατάλληλα εφόδια για την αντι-
μετώπιση μιας τόσο μεγάλης και διαρκούς πανδημίας κυ-
ρίως λόγω της εφαρμογής υφιστάμενων σχεδίων και πι-
στοποιημένων διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. Η αδιά-
λειπτη και απρόσκοπτη συνέχιση της τροφοδοσίας της αγοράς
φαίνεται πως ήταν ένα από τα στοιχήματα που κερδήθηκε κατά
το διάστημα αυτό. 
Όμως, για την επίτευξη των παραπάνω, έπρεπε να αναπτυχ-
θούν μία σειρά από επιπλέον σχέδια και διαδικασίες, τα οποία
θα διασφάλιζαν εξ αρχής  την υγεία των ανθρώπων που απα-
σχολούνται στο πλαίσιο αυτό αλλά και ταυτόχρονα την στα-
θερότητα και διάρκεια μέσα στην αγορά. 
Η εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και των σχετικών
διαδικασιών αποτελεί οδηγό και επιστέγασμα των προσπαθει-
ών για διαρκή επίτευξη ενός σκοπού ο οποίος μέχρι πρότινος
ήταν η παραγωγή και η διάθεση ασφαλών και ποιοτικών  φρού-
των και λαχανικών. Τώρα όμως ήρθε να προστεθεί και μία ακό-
μη παράμετρος που δεν είναι άλλη από την  διασφάλιση της
επιχειρησιακής συνέχειας ενός οργανισμού ο οποίος επιπλέ-
ον καλείται να προβλέψει αλλά και να εξασφαλίσει όλους εκεί-
νους τους κατάλληλους πόρους μέσω των οποίων διασφαλίζε-
ται η βιωσιμότητά του και η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
Η επιχειρησιακή συνέχεια αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη
καθώς μόνο με την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου σχεδί-
ου διαχείρισης κρίσης μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί και
να προσαρμοσθεί σήμερα στις ανάγκες της αγοράς. Όλες οι
επιχειρήσεις αναγκάστηκαν γρήγορα να αναθεωρήσουν τα

υγειονομικά τους πρωτόκολλα, ενσωματώνοντας νέες αυστη-
ρότερες απαιτήσεις και λαμβάνοντας όλα τα επιπλέον μέτρα για
την πρόληψη και την αποφυγή διασποράς του ιού εντός της επι-
χείρησης διασφαλίζοντας τη λειτουργία της. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη της κουλτούρας γύρω από την ασφά-
λεια τροφίμων, θέτει ισχυρά θεμέλια για τη δημιουργία ενός
υψηλού αισθήματος ευθύνης για τον ίδιο τον παραγωγό τροφί-
μων και προσδίδει ικανοποίηση στις προσδοκίες του τελικού
καταναλωτή. 
Αποτελεί επομένως αδήριτη ανάγκη να επανεξετασθεί υπό το
πρίσμα της πανδημίας, η δυνατότητα της συνεχούς αναβάθμι-
σης των διεθνών προτύπων και πρωτοκόλλων ποιότητας
που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων. 
Μέσα λοιπόν από την προσέγγιση αυτή που δεν είναι άλλη από
την πιστή  εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και εν τέλει της
συνεχούς βελτίωσης της κουλτούρας ασφάλειας και ποι-
ότητας των τροφίμων, καλούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου
να αντιμετωπίσουν την νέα πραγματικότητα. 
Μια προσέγγιση που αποτελεί μονόδρομο σήμερα και  που κα-
λύπτει το αίσθημα της ανησυχίας του καταναλωτή για την ασφά-
λεια των προϊόντων και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης σε συ-
ναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων

Η τεχνογνωσια μας μας κανει να ξεχωριζουμε
ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γεωπόνος-Επιστήμης Τροφίμων, MSc, MBA Σύμβουλος Συστημάτων Ποιότητας BRC,IFS,ISO



Από την αυγή του 21ου αιώνα
η έννοια της ποιότητας και οι
απαιτήσεις πιστοποίησης αυτής
έγιναν πολύ σημαντικά για τις
επιχειρήσεις τροφίμων ώστε
να αποκτήσουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην αγορά. 

Η ποιότητα, ως ο βαθμός αριστείας στις
απαιτήσεις του πελάτη, απαιτεί πρότυπα
πιστοποίησης για να μπορεί να τεκμηριω-

θεί. Ας δούμε όμως κάποιους βασικούς ορισμούς
στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ποιότητας.

Πρότυπο είναι ένα σύστημα απαιτήσεων που
πρέπει να τηρούνται. Οι προδιαγραφές δεν είναι
πρότυπα, αλλά μερικές απαιτήσεις ενός προτύ-
που μπορεί να απαιτούν προδιαγραφές. Τα πρό-
τυπα σχεδιάζονται, τυποποιούνται και διακινούν-
ται από φορείς προτυποποίησης όπως ο ISO και ο
ΕΛΟΤ.

Τα πρωτόκολλα ποιότητας είναι και αυτά ένα
σύστημα απαιτήσεων αντίστοιχα με τα πρότυπα
αλλά σχεδιάζονται, καθορίζονται και διακινούν-
ται από κοινοπραξίες επιχειρήσεων που δε-
σμεύονται να τα εφαρμόσουν.

Η εφαρμογή των προτύπων και των πρωτο-
κόλλων επαληθεύεται με επιθεωρήσεις. Οι επι-
θεωρήσεις πρώτου μέρους ή εσωτερικές επιθε-
ωρήσεις είναι διαδικασίες αυτοελέγχου της
εφαρμογής των απαιτήσεων. Οι επιθεωρήσεις
δευτέρου μέρους είναι εξωτερικές επιθεωρήσεις
από πελάτες, οργανισμούς ή μέλη μιας κοινοπρα-
ξίας για την επαλήθευση κάποιων ή ενός συνό-
λου απαιτήσεων. Οι επιθεωρήσεις τρίτου μέρους
είναι εξωτερικές επιθεωρήσεις από ένα ανεξάρ-
τητο φορέα πιστοποίησης για τη επαλήθευση της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συγκεκριμέ-
νου φορέα.

Τα πρότυπα, αλλά και τα πρωτόκολλα, πιστο-
ποιούνται από ένα ανεξάρτητο φορέα πιστοποί-
ησης. Οι φορείς πιστοποίησης μέσω επιθεωρή-
σεων τρίτων παρέχουν πιστοποιητικά συμμόρ-
φωσης ως προς το πρότυπο. Στην Ελλάδα δρα-
στηριοποιούνται περισσότεροι από 50 ανεξάρτη-
τοι φορείς πιστοποίησης.

Κάθε φορέας πιστοποίησης αποκτά την ικα-
νότητα πιστοποίησης από φορείς διαπίστευσης. Ο
φορέας διαπίστευσης είναι αυτός που αξιολογεί
την επάρκεια ενός φορέα να κάνει πιστοποιήσεις.
Είναι και αυτοί οι φορείς ανεξάρτητοι και λειτουρ-
γούν σε εθνικό ή διεθνές πλαίσιο διαπιστεύσεων.
Στη Ελλάδα υπάρχει το ΕΣΥΔ, στο ΗΒ ο UKAS, στη
Γερμανία ο GAC και άλλοι πολλοί. Οι φορείς δια-
πίστευσης συμμετέχουν σε διεθνείς κοινοπρα-
ξίες διαπίστευσης ώστε να ελέγχουν ο ένας τον
άλλο και να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της πιστο-
ποίησης.

Πίσω από κάθε πιστοποίηση υπάρχει μια αλ-
ληλουχία διαπιστεύσεων που αφορούν φορείς
και επιθεωρητές. Όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η αλ-

ληλουχία τόσο πιο αξιόπιστο και αδιάβλητο είναι
το πρότυπο. Αυτή την αλληλουχία την περιγράφει
πολύ καλά η μια λατινική ρήση: “quis custodiet
ipsos custodes?” (ποιος φυλάει τους φύλακες;).

Στα πλαίσια της διαπίστευσης υπάρχει και η
έννοια της διακρίβωσης η οποία αφορά μόνο όρ-
γανα και μεθόδους για την ακρίβεια των ποσοτι-
κών μετρήσεων φυσικών μεγεθών και παραμέ-
τρων ποιότητας υλικών.

Για τις επιχειρήσεις τροφίμων υπάρχουν δύο
κατηγορίες προτύπων, αυτά για την εταιρία και
αυτά για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν. Το πρότυπο “ομπρέλα” για κάθε επιχείρη-
ση είναι το ISO 9001 για τη διαχείριση τη ολική
ποιότητας στην εταιρία. Κάτω από αυτό το πρότυ-
πο μπορεί να υπάρχουν, ακόμη καλύτερα να συ-
ναρμόζονται (“να κουμπώνουν”), και άλλα πρό-
τυπα που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, τη
περιβαλλοντική διαχείριση, την ασφάλεια του
προσωπικού καθώς και επιμέρους πρότυπα ή σή-
ματα ποιότητας για τα προϊόντα.

Για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων
υπάρχουν πολλά πρότυπα που μπορούν να
εφαρμοστούν. Το απλό σύστημα HACCP είναι
ένα σύστημα που απαιτείται νομικά σε όλο τον κό-
σμο σχεδόν αλλά δεν αποτελεί από μόνο του πρό-
τυπο που πιστοποιείται. Τα πιστοποιήσιμα πρότυ-
πα για την ασφάλεια τροφίμων είναι το ISO
22000, το BRC, το IFS, το SQF, το FSSC 22000,
Synergy 22000 και άλλα. Ποιο από όλα να διαλέ-
ξω;! Εξαρτάται από την αγορά στην οποία απευ-
θύνομαι, τι μου ζητάνε οι πελάτες μου. Θα πρέπει
να έχω περισσότερα από ένα συστήματα για τη
διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων; Ναι, εάν
είναι απαραίτητο για να μπω σε κάποιες αγορές.
Υπάρχει και η πρωτοβουλία GFSI για την συγκρι-
τική αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης ασφά-
λειας τροφίμων ώστε να είναι αρκετή μόνο μία πι-
στοποίηση. Αλλά το GFSI δεν εφαρμόζεται σε
όλες τις αγορές και δεν καλύπτει όλα τα πρότυπα
(π.χ. το ISO 22000).

Ειδικά για την πρωτογενή αγροτική παραγω-
γή υπάρχουν τα συστήματα ολοκληρωμένης δια-
χείρισης όπως το διεθνές πρότυπο GlobalGAP
και τα ελληνικά πρότυπα AGRO του ΕΛΓΟ-Δήμη-
τρα.

Όσο αφορά τα πρότυπα ή σήματα πιστοποί-
ησης τροφίμων εκεί υπάρχουν πολλές επιλογές.

Είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα ιδιοτυπίας ΠΟΠ
(προϊόν ονομασίας προέλευσης), ΠΓΕ (προϊόν γε-
ωγραφικής ένδειξης) και ΕΠΙΠ (εγγυημένο παρα-
δοσιακό ιδιότυπο προϊόν). Επίσης υπάρχει η πι-
στοποίηση βιολογικών προϊόντων που γίνεται
από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης αλλά
έχει ένα ενιαίο διακριτικό σήμα. Αντίστοιχα από
ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης γίνεται και η
πιστοποίηση vegan. Ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα πιστοποιεί
το Ελληνικό Σήμα για γάλα, γαλακτομικά, ελιές
και ελαιόλαδο ενώ έχει στα σκαριά και άλλα σή-
ματα πιστοποίησης για τοπικά προϊόντα. Αντίστοι-
χα υπάρχει μια ιδιωτική πρωτοβουλία με το όνο-
μα “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”, η οποία αποτελεί μια κοι-
νοπραξία ελληνικών επιχειρήσεων για τη πιστο-
ποίηση ελληνικών προϊόντων (όχι μόνο τροφί-
μων). Η πιστοποίηση halal για μουσουλμάνους
και kosher για εβραίους γίνεται από ανεξάρτη-
τους φορείς που έχουν διαπίστευση από τα αντί-
στοιχα θρησκευτικά σχήματα. Υπάρχουν ακόμα
και πιστοποιήσεις για το έντιμο εμπόριο όπως αυ-
τό του Fair Trade, το οποίο όμως αφορά κυρίως
προϊόντα που προέρχονται από χώρες υπό ανά-
πτυξη. Σημαντική αύξηση τελευταία απόκτησε και
η πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council)
για προϊόντα ή συσκευασίες τους με χαρτί ή ξύλο,
που έχει σκοπό την προστασία των δασών. Στις
σκανδιναβικές χώρες υπάρχει το σήμα της κλει-
δαριάς (“Keyhole”) για τρόφιμα που αποτελούν
υγιεινές επιλογές και δίνεται από κρατικούς φο-
ρείς. Βραβεία και διαγωνισμοί για τα τρόφιμα
έχουν και αυτά αποκτήσει αξία ως σήματα ποιότη-
τας, αλλά με αδύναμο υπόβαθρο διαπίστευσης.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι δεν υπάρ-
χουν σήματα πιστοποίησης για τους όρους: “χω-
ρίς γλουτένη”, “χωρίς συντηρητικά”, “με χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη”, “χωρίς γενετικά τροποποι-
ημένους οργανισμούς” ή “χωρίς μεταλλαγμένα”.
Τέτοιοι ισχυρισμοί μπορεί να είναι και παραπλα-
νητικοί εάν δεν είναι μέσα στα επιτρεπόμενα νο-
μικά πλαίσια.

Για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υπάρ-
χουν ειδικά πρότυπα ή σήματα πιστοποίησης πα-
ροχής υπηρεσιών όπως το σήμα της Ελληνικής
Κουζίνα, Greek Breakfast, Cretan Cuisine, Aege-
an Cuisine, We Do Local και άλλα. Τα βραβεία για
αυτές τις επιχειρήσεις, όπως τα βραβεία Michelin
και Trip Advisor, καθώς και τα τοπικά Estia
Awards και Χρυσοί Σκούφοι, έχουν αποκτήσει
ισχυρό κύρος παρά το χαμηλό υπόβαθρο διαπί-
στευσης της διαδικασίας πιστοποίησης.

Συνοψίζοντας τη σύντομη αυτή παρουσίαση
των προτύπων σας συνιστώ να είστε επιλεκτικοί
και να διαλέγετε μόνο αυτά που θα σας βοηθή-
σουν να προωθήσετε της πωλήσεις σας. Η πλη-
θώρα προτύπων και σημάτων μπορεί να αποπρο-
σανατολίσουν τον καταναλωτή. Εάν πάλι κάνετε
έμμεσες πωλήσεις ο πελάτης σας μπορεί να απαι-
τεί συγκεκριμένα πρότυπα και όχι άλλα από αυτά
που έχετε. Τέλος, κανένα πρότυπο ποιότητας δεν
θα είναι βιώσιμο εάν δεν υπάρχει δέσμευση της
διοίκησης να το εφαρμόσει και να έχει συνεχή
βελτίωση.

Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρότυπα πιστοποίησης για επιχειρήσεις τροφίμων





Μαίρη Σπέντζου-Γεωπόνος, Επιστήμης
& Τεχνολογίας Τροφίμων - MSc                        
Προϊσταμένη Τμήματος Επίβλεψης 
Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης 
& Προδιαγραφών 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ανάγκη ύπαρξης προτύπων-
προδιαγραφών που να
προάγουν την προστασία του
περιβάλλοντος, την ευζωία
των ζώων, την ποιότητα και
την ασφάλεια των προϊόντων,
τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων και την
αειφόρο ανάπτυξη, έχει από
καιρό αναγνωριστεί στον
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο
και ο επιχειρηματικός κλάδος
και το καταναλωτικό κοινό
πλέον αναζητά έγκυρα και
αναγνωρίσιμα σήματα
πιστοποίησης ως τεκμηρίωση
της εφαρμογής των
προδιαγραφών αυτών.

Σ την κατεύθυνση αυτή, ο
ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ως αρμό-
διος εθνικός φορέας για τη σύν-

ταξη/έκδοση προτύπων στον τομέα
των αγροτικών προϊόντων και τροφί-
μων αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες
ανάγκες και τάσεις της αγοράς, σχεδιά-
ζει τα παρακάτω νέα πρότυπα, τα οποία
σύντομα θα τεθούν σε εφαρμογή από
κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 

AGRO 8 «Προδιαγραφή για την

παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού
κρέατος»: Περιγράφει προδιαγραφές
για όλα τα στάδια παραγωγής του χοιρι-
νού κρέατος από την εκτροφή των
χοίρων μέχρι και τη διάθεση του
χοιρινού κρέατος στην αγορά.

AGRO 9 «Προδιαγραφή για την
παραγωγή προϊόντων
προστατευόμενων περιοχών»: Περι-
λαμβάνει προδιαγραφές για την
παραγωγή προϊόντων (φυτικής, ζωικής
προέλευσης, μεταποίησης) μέσα στις
οριοθετημένες στη χώρα μας
προστατευόμενες περιοχές NATURA
κ.α., λαμβάνοντας υπόψη τους
ειδικούς περιβαλλοντικούς
περιορισμούς κάθε περιοχής με σκοπό
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων αυτών και τη διάκρισή
τους στην αγορά.

AGRO 10 «Προδιαγραφή για την
παραγωγή τοπικών προϊόντων»: Πε-
ριλαμβάνει προδιαγραφές για την
παραγωγή τοπικών προϊόντων της
χώρας μας που αναδεικνύουν την
ελληνική παραγωγή, την παράδοση,
την ιστορία και τη γαστρονομία. Τα
τοπικά προϊόντα κυρίως από μικρές
επιχειρήσεις και παραγωγούς,
μικρότερης αναγνωρισιμότητας όπως
πχ τα γλυκά του κουταλιού και
προϊόντα με τοπικές παραδοσιακές
συνταγές, θα μπορούν να
αξιοποιηθούν από τον Τουρισμό, την
Εστίαση και τα Ξενοδοχεία και να
λάβουν ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα
και προβολή συμβάλλοντας στην
ανάδειξη της ξεχωριστής τοπικής
ελληνικής κληρονομιάς.

AGRO 11 «Προδιαγραφή για την
παραγωγή προϊόντων από
κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής»: Πε-
ριλαμβάνει απαιτήσεις για τη συνέχεια
της αλυσίδας παραγωγής από τα
κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που
ήδη πιστοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ σε προϊόντα περαιτέρω
επεξεργασίας/μεταποίησης (πχ αλλαν-
τικά).

AGRO 12 «Προδιαγραφή για την
παραγωγή προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας»: Περιλαμβάνει

προδιαγραφές για τον τομέα των προ-
ϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας που
αποτελεί έναν από τους πιο
δυναμικούς κλάδους της ελληνικής
παραγωγής. Οι απαιτήσεις του
προτύπου εστιάζονται στην ποιότητα
των ιχθυοτροφών, στις συνθήκες
εκτροφής των ψαριών, στην ευζωία,
στην ιχνηλασιμότητα, στην υγιεινή και
ασφάλεια και σε ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά των προϊόντων. Επιπλέον εξετά-
ζεται η επέκταση των προδιαγραφών
και στον τομέα των προϊόντων λιμνο-
θαλασσών.

AGRO 2-5 «Απαιτήσεις για τη
μεταποίηση ή/και διάθεση στην
αγορά μεταποιημένων προϊόντων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»: Η
Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια
εναλλακτική της συμβατικής,
φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος
γεωργικής παραγωγής, η οποία σήμε-
ρα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την
καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), την
επεξεργασία και τη συσκευασία των
προϊόντων (AGRO 2-3) και την
εκκόκκιση του βάμβακος (AGRO 2-4).
Με το νέο πρότυπο AGRO 2-5 επεκτεί-
νονται οι προδιαγραφές Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης στην παραγωγή προ-
ϊόντων μεταποίησης φυτικής προέλευ-
σης (όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα, ο
οίνος, τα ζυμαρικά κ.α.).

Τα παραπάνω πρότυπα και τα νέα σή-
ματα πιστοποίησης αποτελούν μια ση-
μαντική προσπάθεια ενίσχυσης της ελ-
ληνικής παραγωγής και ανάδειξης των
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων τόσο στην εγχώρια όσο και
στη διεθνή αγορά. 

«Εκπόνηση νέων προτύπων για τον τομέα 
των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων»





Το σύστημα ελέγχου και
πιστοποίησης των βιολογικών
προϊόντων θεσπίστηκε και
άρχισε να  λειτουργεί τόσο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και στην Ελλάδα από το 1991
όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο
κανονισμός 2092/91  ο οποίος
ήταν μέρος της Κοινής
Αγροτική Πολιτικής ( Κ.Α.Π)
της τότε Ε.Ο.Κ. Από τότε, όπως
ήταν φυσικό ,  θεσπίστηκαν κι
άλλοι τροποποιητικοί
κανονισμοί. Φτάνουμε λοιπόν
στο  σήμερα όπου εφαρμόζεται
ο 834/07 και ο 889/08 καθώς
και ο κανονισμός που ορίζει το
ευρωπαϊκό λογότυπο, το
γνωστό πράσινο φυλλαράκι,
που χαρακτηρίζει τα βιολογικά
τυποποιημένα προϊόντα. 

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊ-
κής ένωσης, εναρμονίζεται με
την σχετική ευρωπαϊκή νομοθε-

σία. Το εθνικό σύστημα πιστοποίησης
εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιβλέπε-
ται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης κι
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (
Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π) και διενεργείται από διαπι-
στευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Η πιστοποίηση της βιολογικής παρα-
γωγής και των βιολογικών προϊόντων εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά και απαραί-
τητη. Στην πραγματικότητα κανένα προ-
ϊόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βιολογι-
κό αν δεν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί
σε όλα τα στάδια  παραγωγής του, από
τον σπόρο μέχρι και το τελικό μεταποι-
ημένο προϊόν που θα τοποθετηθεί στο
σημείο πώλησης.

Η πιο συνηθισμένη απορία – ερώτη-
ση- αμφιβολία που υπάρχει στο κατανα-
λωτικό κοινό είναι το κατά πόσο η πιστο-
ποίηση μπορεί να διασφαλίσει τη βιολο-
γικότητα του προϊόντος.

Η απάντηση είναι απλή. Τα βιολογικά
είναι από τα λίγα, αν όχι τα μόνα τρόφιμα
που δέχονται ελέγχους από την αρχή του
βιολογικού κύκλου της α΄ύλης  μέχρι την
τυποποίησή τους και τη διάθεσή τους
στον τελικό καταναλωτή. Οι πιστοποιητι-

κοί φορείς διενεργούν ετήσιες επιτόπιες
επιθεωρήσεις αλλά και αιφνιδιαστικούς
ελέγχους όπως και δειγματοληψίες και
στην α΄ύλη αλλά και στο τελικό προϊόν.

Ακόμη και οι ετικέτες των προϊόντων αυ-
τών ελέγχονται και εγκρίνονται από τον
πιστοποιητικό φορέα της επιχείρησης
ώστε να είναι σύμφωνες  με τους κανό-
νες επισήμανσης και να μην υπάρχει πα-
ραπλάνηση του καταναλωτή και να
υπάρχει σαφήνεια ως προς τα συστατικά
του.

Πρέπει να γίνει σαφές πως για να χα-
ρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, δεν
αρκεί μόνο να πιστοποιηθεί η καθαρότη-
τα του τελικού προϊόντος. Όλη η διαδικα-
σία παραγωγής του πρέπει να είναι σύμ-
φωνη με τις αρχές της βιολογικής γεωρ-
γίας και αειφορίας και να διέπεται από
μια φιλοσοφική προσέγγιση με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος, την ανά-
πτυξη της βιοποικιλότητας  αλλά και την
προστασία της υγείας του καταναλωτή.

ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΠΟΥ 
Γεωπόνος Α.Π.Θ
Επιθεωρήτρια ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Η αναγκαιότητα της πιστοποίησης 
στα βιολογικά προϊόντα





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ προϊόντων 
VEGAN από την COSMOCERT

Η COSMOCERT είναι ένας ελληνικός
και διαπιστευμένος φορέας
πιστοποίησης προϊόντων. Κύριο
αντικείμενο δραστηριότητας του
αποτελεί η πιστοποίηση προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας και προϊόντων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής (πρωτόκολλα
GLOBALGAP και AGRO 2). 

Η έντονη καταναλωτική τάση για προϊόντα
VEGAN  είναι μια πραγματικότητα και για
τη χώρα μας και πολλές εταιρείες

τροφίμων τα έχουν προσθέσει στην γκάμα των
προϊόντων τους.  Η πιστοποίηση αυτών των
προϊόντων από ένα τρίτο μέρος (φορέας
πιστοποίησης) αποτελεί εχέγγυο για τη
συμμόρφωση με καταγεγραμμένους κανόνες
και προδιαγραφές. Η COSMOCERT σχεδίασε
και ανέπτυξε ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης
προϊόντων VEGAN. Το συγκριτικό πλεονέκτημα

της Πιστοποίησης από την COSMOCERT είναι
ότι σχεδιάσθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές ελέγχου, ενώ βασίζεται στην
ετήσια επιτόπου επιθεώρηση και όχι στην
αυτοδήλωση.

Η πιστοποίηση VEGAN της COSMOCERT
διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που φέρουν το
σήμα στην ετικέτα τους έχουν τις παρακάτω
ιδιότητες:
l Χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης

(φανερά και αφανή)
l Χωρίς τη χρήση άλλων εισροών ζωικής

προέλευσης κατά την παραγωγική διαδικασία
l Έχουν παραχθεί με τρόπο που αποφεύγεται η

επιμόλυνσή τους με ζωικά συστατικά στις
εγκαταστάσεις παραγωγής από άλλα
προϊόντα

l Χωρίς πειραματισμούς σε ζώα
l Χωρίς/ή από Γενετικά Τροποποιημένους

Οργανισμούς (GMOs)
l Χωρίς ιστούς ζώων

INFO
Cosmocert A.E. 
Υπηρεσίες Πιστοποίησης
Δ. Καμπούρογλου 25, 
ΤΚ 115 25, Αθήνα
Τηλ: +30 210 6712855
Εmail:
info@cosmocert.gr 
www.cosmocert.gr




