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1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

 

1.1 Περιοχή μελέτης 

 

Το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού εκτείνεται στο 

νοτιοδυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας μεταξύ των εκβολών του Αχελώου και του 

Ευήνου ποταμού και περιλαμβάνει το εκτεταμένο σύμπλεγμα υγροτόπων 

λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου από νότια και δυτικά 

γειτνιάζει με τον Πατραϊκό κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ προς τη χέρσο 

περιβάλλεται από γεωργικές εκτάσεις. 

Η συνολική έκταση της κύριας προστατευόμενης περιοχής, ανέρχεται σε περίπου 

250.000 στρέμματα. Τα 2/3 της έκτασης (περίπου 150.000 στρέμματα) 

καταλαμβάνουν η Κεντρική Λιμνοθάλασσα και οι Λιμνοθάλασσες Αιτωλικού και 

Κλείσοβας. Η περιοχή είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα και αποτελεί έναν από 

τους πιο σημαντικούς υγρότοπους της χώρας. Στην περιοχή κυριαρχεί η 

λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, που βρίσκεται στο κεντρικό σύστημα του συστήματος 

των υγροτόπων και καταλαμβάνει έκταση 112.000 στρέμματα. Στο σύμπλεγμα 

λιμνοθαλασσών που έχει διαμορφωθεί διακρίνονται έξι ενότητες: λιμνοθάλασσα 

βόρειου διαύλου Κλείσοβας, λιμνοθάλασσα Κλείσοβας, κεντρική λιμνοθάλασσα, 

λιμνοθάλασσα Θολής, λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου και λιμνοθάλασσα 

Αιτωλικού. 

Στο σχηματισμό της λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η 

δράση των ποταμών Αχελώου στα δυτικά και Ευήνου στα ανατολικά. Η δράση των 

παραγόντων αυτών δημιούργησε αλυσίδα νησίδων και αμμωδών λουρίδων ξηράς, 

οι οποίες οριοθέτησαν τον υγρότοπο της λιμνοθάλασσας από την ανοικτή θάλασσα. 

Παράλληλα, η δράση του κυματισµού και των παράκτιων ρευμάτων συνέβαλε ώστε 

να διατηρηθούν ανοιχτά τα περάσματα και οι δίαυλους. 

Το μέσο βάθος των λιμνοθαλασσών υπολογίζεται από 80 εκατοστά έως τα 2 μέτρα. 

Εξαίρεση αποτελεί η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού με μέσο βάθος τα 28 μέτρα. Η 

κεντρική λιμνοθάλασσα συνδέεται με αυτή του Αιτωλικού με ανοίγματα γέφυρας, 

τα οποία είναι εξαιρετικά αβαθή και εμποδίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των 

λιμνοθαλασσών. 

Το χερσαίο τμήμα του εθνικού Πάρκου περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις 

αμμοθίνες που δημιουργήθηκαν από τα φερτά υλικά των ποταμών, το όρος 

Βαράσοβα και τμήμα του όρους Αράκυνθος, το φαράγγι της Κλεισούρας, το Δάσος 
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του Φράξου που έχει χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης», λόφους 

που διακρίνονται διάσπαρτοι στον υγρότοπο και το νησιωτικό σύμπλεγμα των 

Εχινάδων, που είναι άρρηκτα δεμένο με το εκβολικό σύστημα του Αχελώου. 

 

 

Σχήμα 1: Χάρτης του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου 

 

Η περιοχή μελέτης αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους υγροτόπους της 

Ευρώπης. Για την ιδιαίτερη περιβαλλοντική της σημασία προστατεύεται τόσο από 

την Κοινοτική όσο και από την Εθνική νομοθεσία, καθώς αποτελεί έναν από τους 

δέκα ελληνικούς υγροτόπους που συγκαταλέγονται στη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, 

είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας για την 

ορνιθοπανίδα(SPA)και στο Κοινοτικό Δίκτυο Natura 2000, ενώ χαρακτηρίστηκε ως 

Εθνικό  Πάρκο  σύµφωνα  µε  την  Απόφαση 22306/ΦΕΚ 477/∆/31.03.2006 

Σκοπός της ανακήρυξης του Εθνικού Πάρκου είναι η προστασία, διατήρηση και 

διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου 

εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής που 

διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό 

Πάρκο. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων 

και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην συγκεκριμένη περιοχή. 

 

http://fdlmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=33
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Αν και η περιοχή είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα που έχει δεχθεί έντονη επίδραση 

από ανθρώπινες δραστηριότητες, διατηρεί ακόμη σημαντική οικολογική αξία. Η 

χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζουν μεγάλη ιδιαιτερότητα λόγω της 

έντονης παρουσίας και κυριαρχίας ειδών του υγρού στοιχείου. Παρά την έντονη 

διαμόρφωση της γης, υπάρχουν ακόμη εκτεταμένες περιοχές με αλμυρά έλη, 

αμμώδεις περιοχές και λασποτόπια. Ένα σημαντικό τμήμα της περιοχής αποτελεί το 

μοναδικό στην Ελλάδα αμιγές δάσος φράξου που υπάρχει στην περιοχή του 

Λεσινίου. Υπολείμματα τέτοιου παρόχθιου δάσους υπάρχουν επίσης στις 

ανατολικές όχθες του Εύηνου. Αυτές οι περιοχές έχουν τεράστιο ορνιθολογικό αλλά 

και γενικότερα οικολογικό ενδιαφέρον. Τα αλλουβιακά εδάφη του Εύηνου είναι 

πολύ σημαντικά και σε πολύ καλή κατάσταση. Οι εκβολές του ποταμού αποτελούν 

ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα. Οι φυτοκοινωνίες στην περιοχή 

βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Η παραλιακή ζώνη μεταξύ Κλείσοβας και 

Εύηνου, που είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, είναι το μεγαλύτερο ενιαίο 

τμήμα φυσικού αλμυρού έλους στην περιοχή. Μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης η αμμόφιλη βλάστηση, που αναπτύσσεται κυρίως στις νησίδες 

των λιμνοθαλασσών. Η χλωρίδα περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα, ενδημικά, 

σπάνια ή απειλούμενα είδη. Η πανίδα της περιοχής εμφανίζει επίσης μεγάλη 

ποικιλότητα. 

 

 

Φορέας Διαχείρισης 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, ο οποίος συστήθηκε το 2003 βάσει πλαισίου που διέπεται από 

τους νόμους 3044 (Φ.Ε.Κ. Α' 197/27-08-2002), 1650/1986 για «την προστασία του 

περιβάλλοντος» και 2742 (ΦΕΚ207Α/07-10-99), ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 

126432/2460 (ΦΕΚ918Β/04-07-03), η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20700 

(ΦΕΚ659Β/25-05-06). 

Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου 

Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταμών 

Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων. 
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1.2 Καταγραφή τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Στην περιοχή μελέτης οι χρήσεις γης αφορούν κυρίως στη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, την αλιεία και τους οικισμούς. Στον βιομηχανικό/ βιοτεχνικό κλάδο, 

σημαντική είναι η παρουσία της βιομηχανίας παραγωγής αλατιού αλλά και των 

λίγων βιοτεχνιών που εξυπηρετούν την αλιεία.  

Πιο συγκεκριμένα,  

 

1.2.1 Πρωτογενής τομέας 

Α.  Γεωργία 

Οι κύριες καλλιέργειες στην περιοχή είναι βαμβάκι, καλαμπόκι, τριφύλλι και 

δενδρώδεις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και εσπεριδοειδών. 

Τα σύνολα της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στους δήμους Αιτωλικού, Ι.Π. 

Μεσολογγίου και Οινιάδων είναι 33.195,80, 51.745,50 και 163.388,20 στρέμματα 

αντίστοιχα. Η αντιστοιχία των εκτάσεων σε δενδρώδεις και ετήσιες καλλιέργειες για 

κάθε δήμο είναι: στο δήμο Αιτωλικού 48,61% και το 38,12%, στο δήμο Ι. Π. 

Μεσολογγίου 67% και 23,8% και στο δήμο Οινιάδων 12,5% και 66,5% αντίστοιχα 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Β.  Κτηνοτροφία 

Στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με 

κυριότερες τις αιγοπροβατοτροφικές. Ακολουθούν οι εκτροφές βοοειδών και 

χοίρων.  

 

Γ.  Αλιεία 

Η περιοχή μελέτης έχει υπάρξει στο παρελθόν ιχθυοπαραγωγική περιοχή. Σήμερα, η 

μείωση της ιχθυοπαραγωγής έχει συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των 

ψαράδων. Ωστόσο η αλιεία συνεχίζει να αποτελεί τη βασική παραγωγική 

δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα. Στην περιοχή λειτουργούν τα Ιχθυοτροφεία 

Μεσολογγίου Ε.Π.Ε, οι Ιχθυοκαλλιέργειες δήμου Οινιάδων, η Ιχθυόσκαλα 

Μεσολογγίου ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. Παράλληλα, στις εκβολές του Αχελώου, λειτουργεί 

πρότυπη ερευνητική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή 

ερευνών για την ανάπτυξη τεχνολογίας στον τομέα της Ιχθυοκαλλιέργειας, την 

οποία διαχειρίζεται το Ιχθυοκαλλιεργητικό  Κέντρο  Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) Α.Ε.  
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Τα κυριότερα είδη ψαριών που υπάρχουν στη λιμνοθάλασσα είναι ο Kέφαλος από 

το θηλυκό του οποίου βγαίνει το γνωστό «αυγοτάραχο Μεσολογγίου», η Tσιπούρα, 

το Λαυράκι και τα Xέλια.  

 

 

1.2.2 Δευτερογενής τομέας 

Βιομηχανία / Βιοτεχνία 

Στην περιοχή του Μεσολογγίου λειτουργούν αλυκές στην Άσπρη και την Κλείσοβα 

και η βιομηχανία αλατιού ΚΑΛΑΣ, η παραγωγή των οποίων συνιστά το 65% της 

ελληνικής αλατοπαραγωγής και καλύπτει το 50% των εγχώριων αναγκών. 

Επίσης στην περιοχή δραστηριοποιούνται μονάδες επεξεργασίας αγροτικών 

προϊόντων και παραγωγής αναψυκτικών ποτών. 

 

1.2.3 Τριτογενής τομέας 

Υπηρεσίες τουρισμού – σίτιση και στέγαση  

Στην περιοχή μελέτης ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και 

περιορίζεται σε ημερήσιες επισκέψεις στην προστατευόμενη περιοχή. 

 

Στα Παραρτήματα που θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή ως συνοδευτικό 

υλικό της παρούσας μελέτης υπάρχουν αναλυτικοί κατάλογοι των επιχειρήσεων 

μεταποίησης και τουρισμού του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως δηλώθηκαν στο 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 
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2 Συστήματα Διαχείρισης - Πιστοποίησης 

 

2.1 Γενικά – Εισαγωγή 

Η πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης αποτελεί τα τελευταία 20 περίπου χρόνια 

έναν ολοένα και αναπτυσσόμενο τομέα τόσο σε μέγεθος (πλήθος πιστοποιήσεων), 

όσο και σε εξειδίκευση (ποιότητα, περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, 

ποιότητα στις εργαστηριακές δοκιμές, ασφάλεια τροφίμων, ασφάλεια 

πληροφοριών κ.ο.κ.). 

Σημαντικότερος λόγος για την ανάπτυξη, διάδοση και πιστοποίηση των Συστημάτων 

Διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα είναι το άνοιγμα των συνόρων σε 

παγκόσμιο επίπεδο με την είσοδο μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και αλυσίδων 

καταστημάτων στις επιμέρους εθνικές ή/και τοπικές αγορές. Ταυτόχρονα, η αύξηση 

της εξωστρέφειας των τοπικών ή/και εθνικών επιχειρήσεων έδωσε την δυνατότητα 

της συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό κυρίως αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο. 

Ιστορικά, το πρώτο εμπορικό πρότυπο για συστήματα Διοίκησης Ποιότητας είναι το 

πρότυπο BS 5750, Quality Systems, το οποίο εκδίδεται το 1979 από το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution – BSI) και βασίζεται κυρίως 

στα πρότυπα του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της ποιότητας στην προμήθεια 

εξοπλισμών. Το 1979 επίσης εγκρίνεται η δημιουργία της τεχνικής επιτροπής TC 176 

του ISO για την ανάπτυξη Διεθνών προτύπων που θα προσδιορίζουν τους κανόνες 

για συστήματα Διοίκησης Ποιότητας. Αποτέλεσμα των ενεργειών της επιτροπής 

ISO/TC 176 είναι η έκδοση το 1987 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO των 

πρώτων προτύπων της σειράς ISO 9000:1987. Τα πρότυπα αυτά υιοθέτησαν σε 

μεγάλο βαθμό τα περιεχόμενα και τη δομή του προτύπου BS 5750:1979. Κατά την 

έκδοση τους αναφέρθηκε με έμφαση ότι αποτελούσαν το επιστέγασμα των πλέον 

σύγχρονων πρακτικών και αρχών για τη δημιουργία συστημάτων που θα 

διασφαλίζουν την ποιότητα. Η τελική έκδοση τους, προϊόν συνεργασίας και 

συμφωνίας των πλέον αρμόδιων φορέων παγκοσμίως, απετέλεσε τη βάση για την 

νέα εποχή στη διοίκηση της ποιότητας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:1987 

επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN ως Ευρωπαϊκά 

πρότυπα με την ονομασία EN 9000:1987 και υιοθετήθηκαν από τον Αμερικανικό 

Οργανισμό για τον Έλεγχο της Ποιότητας ASQE με την ονομασία ANSI/ASQC Q90 και 

αντίστοιχα στον Καναδά από τον Καναδικό Σύνδεσμο Τυποποίησης CSA με την 

ονομασία CSA:9000. Το 1994 δημιουργήθηκε η πρώτη αναθεώρηση ISO 9000:1994 

και το 2000 η δεύτερη αναθεώρηση ISO 9000:2000.  
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Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έχουμε για πρώτη φορά έκδοση προτύπων που 

δεν είναι τεχνικά, με την έννοια της καταγραφής τεχνικών χαρακτηριστικών που 

πρέπει να πληροί ένα προϊόν ή του τρόπου ελέγχου των, αλλά πρότυπα που ορίζουν 

τις ελάχιστες – διοικητικές και λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί 

μια επιχείρηση, ώστε να αποδεικνύει πρώτα εσωτερικά και δευτερευόντως προς το 

εξωτερικό της περιβάλλον, ότι μπορεί να παράγει συνεχώς προϊόντα που 

ανταποκρίνονται σε δεδομένες προδιαγραφές ανεξάρτητα από που προέρχονται 

αυτές (πελάτες, νομοθεσία, ίδιες προδιαγραφές ή οποιοσδήποτε συνδυασμός 

τους). Σημαντικότατο πλεονέκτημα αυτών των πρώτων προτύπων, το οποίο και 

διατηρήθηκε σχεδόν σε όλα τα πρότυπα που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης και 

εκδόθηκαν αργότερα, αποτελεί η δυνατότητα (προσαρμοσμένης) εφαρμογής τους 

σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, μεγέθους 

και τοποθεσίας τους στον πλανήτη. 

Ο όρος «ποιότητα» άρχισε να μπαίνει στη διαχειριστική λογική μετά την πλήρη 

συνειδητοποίηση των υπευθύνων της βιομηχανικής παραγωγής ότι η 

«παραγωγικότητα» δεν μπορούσε πλέον να στηρίξει την «ανταγωνιστικότητα» του 

προϊόντος στην αγορά. Έτσι λοιπόν, αναπτύχθηκε η τυποποίηση στο προϊόν τόσο 

για την αύξηση της παραγωγής όσο και της ανταγωνιστικότητας στο περιβάλλον της 

αγοράς, με την εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών (διασφάλιση ποιότητας). 

Με την πάροδο του χρόνου, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων επιχειρησιακών δομών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την πιστοποίηση αρχικά 

των επιχειρήσεων και στη συνέχεια των προϊόντων, προκειμένου να παρέχονται 

αντικειμενικά κριτήρια για την ποιότητα. Η ποιότητα πλέον με τα νέα δεδομένα, 

άρχισε να μην εστιάζεται μόνο στο προϊόν, αλλά περισσότερο στην αναγνώριση, 

χρήση και διαχείριση των κατάλληλων συντελεστών για την επίτευξη της 

ικανοποίησης του πελάτη (διαχείριση ποιότητας).  

Τα Πρότυπα για τα Συστήματα Διαχείρισης καθιερώθηκαν το 1987 με τα πρότυπα 

της σειράς ISO 9000 και άρχισαν να εφαρμόζονται σ’ όλο τον κόσμο με πρωτοπόρο 

την Ευρώπη. Η διεθνής σειρά προτύπων διαχείρισης ISO 9000 καταγράφει τρόπους 

για τη δημιουργία, τεκμηρίωση και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας, το οποίο θα αποδεικνύει στους πελάτες πρωτίστως αλλά 

και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και 

υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης. 

Στην Ελλάδα η εφαρμογή τους άρχισε πολύ σύντομα, στις αρχές της δεκαετίας του 

΄90 από ορισμένες πρωτοπόρες βιομηχανίες, κυρίως υψηλής τεχνολογίας και 

θυγατρικές πολυεθνικών. Σταδιακά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, από όλους 

τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας υιοθετούσαν την εισαγωγή Συστημάτων 
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Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, με 

αποτέλεσμα το φαινόμενο σε λίγα χρόνια να πολλαπλασιαστεί τόσο έντονα που 

σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει πλήρως 

κατανοήσει την αναγκαιότητα και τα οφέλη της οργάνωσης των Συστημάτων 

Διαχείρισης της Ποιότητας και την εν συνεχεία πιστοποίηση τους από ένα 

ανεξάρτητο Οργανισμό Διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα και 

βασιζόμενοι πάνω στην εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία των προτύπων που αφορούσαν 

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας ο ISO αλλά και αρκετοί εθνικοί φορείς 

τυποποίησης προχώρησαν στην έκδοση άλλων προτύπων που καθορίζουν 

απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης σε διαφορετικούς τομείς πέραν της ποιότητας. 

 

Συστήματα Διαχείρισης στη Βιομηχανία των Τροφίμων 

Στη βιομηχανία τροφίμων τα συστήματα ποιότητας όπως η ορθή βιομηχανική 

πρακτική, το HACCP και το ISO 9001 εφαρμόζονται είτε εθελοντικά είτε 

υποχρεωτικά από τη νομοθεσία για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια 

τροφίμων.  

Κάθε σύστημα ποιότητας καλύπτει διαφορετικές πτυχές της ολικής ποιότητας 

καθώς π.χ., κάποια εστιάζουν σε διοικητικά θέματα (ISO 9001), ενώ άλλα εστιάζουν 

σε τεχνολογικά θέματα (HACCP). Η χρήση, λοιπόν, μεμονωμένων συστημάτων 

ποιότητας καλύπτει µόνο ένα μέρος της ποιότητας 

Επιπλέον, υπάρχουν και αλλά σήματα που προσδιορίζουν εν μέρει την ποιότητα 

των προϊόντων, όπως τα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, τα προϊόντα µε 

γεωγραφική ένδειξη, (Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε), τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα φιλικά 

προς το περιβάλλον (π.χ. Blue Angel – Γερµανία, Green seal - ΗΠΑ, EU Eco-label - 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ). Παράλληλα, υπάρχουν και σήματα ποιότητας που 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για τα προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας (π.χ. Ποιοτική Οδός της εταιρείας Carrefour), ενώ, υπάρχουν και 

ιδιωτικά πρότυπα ποιότητας που χρησιμοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα (π.χ. το 

BRC, από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στη Μ. Βρετανία, το IFS σε Γαλλία και 

Γερμανία και το GLOBALGAP για αγροτικά προϊόντα στο σύνολο της Ε.Ε.).  

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και σήματα ποιότητας χρησιμοποιούνται για 

διάφορους σκοπούς και στόχους τόσο από την πλευρά των παραγωγών, των 

καταναλωτών όσο και από την πλευρά της πολιτείας, ικανοποιώντας κάθε φορά 

διαφορετικές ανάγκες (π.χ. διαφοροποίηση προϊόντων, ασφάλεια τροφίμων, 

προστασία καταναλωτών, περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης). 
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Συστήματα Διαχείρισης στην Τουριστική Βιομηχανία 

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική προοπτική ανάπτυξης για τις περιφερειακές 

οικονομίες, ιδιαίτερα γι’ αυτές του αγροτικού χώρου και οι επιπτώσεις στο 

κοινωνικό, οικονομικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο χώρο που 

δραστηριοποιείται, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

της τουριστικής δραστηριότητας, μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού 

σχεδιασμού της εκάστοτε περιοχής. Στην Ελλάδα, η όψιμη ευαισθητοποίηση 

απέναντι στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, υποβοηθήθηκε πρακτικά από την 

ανάπτυξη του οικοτουρισμού ή του αγροτουρισμού ή του εναλλακτικού τουρισμού. 

Η σαφής δηλαδή στροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών σε 

προορισμούς λιγότερο μαζικούς και περισσότερο απομονωμένους, κοντά στη φύση 

και τις μικρές τοπικές κοινωνίες που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 

αποτελεί ολοένα και περισσότερο πρωταρχική επιλογή, παρά εναλλακτική. Ο 

τουρισμός αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κρίση ποιότητας με αποτέλεσμα να γίνεται 

ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικός. Οι τάσεις της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, 

πέρα από την ευαισθησία σε θέματα τιμών και σχέσης τιμής - προσφερόμενων 

υπηρεσιών, προσανατολίζονται στην αναζήτηση νέων προορισμών και 

δραστηριοτήτων, περισσοτέρων και συντομότερων περιόδων διακοπών, στην 

προστασία του περιβάλλοντος, με κοινή παράμετρο ότι, ο τουρίστας αναζητεί 

καλύτερη ποιότητα και είναι διατεθειμένος να πληρώσει γι' αυτή. 

Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

τουριστικών επιχειρήσεων κρίνεται πλέον αναγκαία είτε η εφαρμογή ενός 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, είτε η απόκτηση κάποιας 

περιβαλλοντικής σήμανσης.  

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι ένα δομημένο πλαίσιο διαχείρισης, 

το οποίο σχεδιάζεται για να βοηθήσει μια επιχείρηση να μειώσει την επίδρασή της 

στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές και μπορεί 

να θεωρηθεί ως εργαλείο με το οποίο μία επιχείρηση εξασφαλίζει την διαρκή 

επίτευξη των στόχων της, προσαρμοζόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί. Σημαντικό πλεονέκτημα των 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ότι προωθούν τη συνεχή βελτίωση 

και ενθάρρυνση των διάφορων οργανισμών-φορέων για συνεχή επαναξιολόγηση 

των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων κατά την εφαρμογή των επιχειρηματικών 

τους πρακτικών. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης διαφέρουν αρκετά ως 

προς την ποιότητα και το πεδίο τους και πιστοποιούνται με διαφορετικά διεθνή 

πρότυπα σύμφωνα με τον τομέα εφαρμογής τους. Τα ευρέως αποδεκτά εθελοντικά 

πρότυπα για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία μπορούν να 
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αναγνωριστούν σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο είναι το ISO 14001 και το 

EMAS.  

Από την άλλη πλευρά, η περιβαλλοντική σήμανση ή "Πράσινα" Σήματα (Ecolabels) 

είναι ένας τρόπος ενημέρωσης του καταναλωτή για τις περιβαλλοντικές και όχι 

μόνο επιδόσεις ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Αποτελεί βασική ένδειξη ότι τα 

παραγόμενα προϊόντα ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από 

μηχανισμούς υψηλών στόχων περιβαλλοντικής ωριμότητας και ευαισθητοποίησης 

και ενημερώνει, όχι μόνο για τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων / 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την αφανή διαδικασία των υποστηρικτικών 

μηχανισμών σχεδίασης, υλοποίησης και παραγωγής του συγκριμένου προϊόντος / 

υπηρεσίας, με το οποίο έρχεται σε επαφή ο καταναλωτής. Παράλληλα, αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης των επιχειρήσεων που υιοθετούν φιλικές προς 

το περιβάλλον πρακτικές που προσδίδει κύρος (προστιθέμενη αξία) στα προϊόντα / 

υπηρεσίες της και τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό παρέχοντας συγκριτικό 

πλεονέκτημα ενώ συμβάλλει στη δικτύωση και προβολή της επιχείρησης με ένα 

σύνολο μηχανισμών, καθιστώντας την ιδιαίτερα δελεαστική για 

ευαισθητοποιημένους καταναλωτές που αναζητούν μια απτή απόδειξη της 

περιβαλλοντικής ταυτότητας. 

 

 

Σήμερα έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται μια πληθώρα προτύπων που αφορούν σε 

Συστήματα Διαχείρισης και Περιβαλλοντικές Σημάνσεις. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αναλυτικά (γενική περιγραφή, υλοποίηση / εφαρμογή, διαδικασίες, 

οφέλη, χρονοδιάγραμμα) τα πρότυπα που αφορούν στα παραγόμενα προϊόντα και 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες της περιοχής μελέτης. 

 

 

 

2.2 Περιγραφή Συστημάτων Διαχείρισης 

 

2.2.1 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

 

 ISO 9001:2008 
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Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

 

Τι είναι; 

Το ISO 9001:2008 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και 

είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της 

νομοθεσίας. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το ISO 9001:2008 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 

(ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη 

δραστηριότητα τους, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν την ικανοποίηση των 

πελατών τους για τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες διαμέσου της εφαρμογής 

ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 αναπτύσσεται 

ακολουθώντας τις εξής φάσεις: 

 Προσδιορισμός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για τα 

παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες 

 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης 

και των αρχείων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου 

 Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή 

νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης 

έλλειψη 

 Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος 

 Εφαρμογή του συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κριθεί απαραίτητο 

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 
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Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Οι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν το βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή 

του συστήματος είναι το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, η πολυπλοκότητα 

των διαδικασιών και η εξοικείωση του προσωπικού στην τήρηση του συστήματος. 

Ειδικά για μία επιχείρηση που παράγει ή διακινεί προϊόν το οποίο εμπίπτει στις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας περί σήμανσης CE θα απαιτηθεί αντίστοιχα είτε η 

πιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος με CE είτε η διακίνηση πιστοποιημένων 

προϊόντων. 

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται χρήσιμη προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες της επιχείρησης το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Το ISO 9001:2008 μπορεί να συνδυασθεί και με άλλα πρότυπα που πιθανόν να 

εφαρμόζει ή να επιδιώκει να εφαρμόσει η επιχείρηση έτσι ώστε να καθιερωθεί ένα 

κοινό σύστημα διαχείρισης. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλους ισάξιους φορείς για την 

έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης της 

επιχείρησης σε σχέση με τη λειτουργία της και τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, 

αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου 

καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής του. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας ενώ σε περίπτωση σημαντικών 

αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού. Οι μη 

σημαντικές αποκλίσεις θα πρέπει να διευθετηθούν μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. 

Το Πιστοποιητικό διατηρείται σε ισχύ εφόσον διενεργούνται προγραμματισμένες 

περιοδικές αξιολογήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

στις οποίες επιβεβαιώνεται η διατήρηση της συμμόρφωσης με τις καθορισμένες 

απαιτήσεις. 
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Τι οφέλη έχει; 

Οι κύριοι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2008 

είναι: 

 Ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις των πελατών 

 Η οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης και η τυποποίηση των 

διαδικασιών προκειμένου να περιορίζονται τα λάθη και οι αστοχίες  

 Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού 

 Η ενίσχυση των μέσων για την προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών 

 Η ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες ή και προμηθευτές οι οποίοι 

επιθυμούν συνεργασίες με πιστοποιημένες επιχειρήσεις ως προς ISO 

9001:2008  

 Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ανάλογα με τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης) 

 Η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου στους οποίους το 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο τελικός χρόνος για την ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας διαφοροποιείται για κάθε επιχείρηση σε σχέση με το βαθμό 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το επίπεδο οργάνωσης, το 

μέγεθος, την πολυπλοκότητα των διεργασιών και τη συμμετοχή του προσωπικού. Ο 

απαιτούμενος χρόνος για μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1 και 3 

μηνών. 

 

 

 GLOBALG.A.P. IFA 

Πλαίσιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

Το GLOBALG.A.P. αποτελεί κοινή προσπάθεια επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού 

λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με στόχο τη θέσπιση κανόνων 

κοινής αποδοχής και την ανάπτυξη πλαισίου Ορθής Αγροτικής Πρακτικής. 
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Το GLOBALG.A.P. αποτελεί την κοινή προσπάθεια επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού 

λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων Euro Retail Produce Working 

Group με στόχο:  

 τη θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο,  

 την ανάπτυξη πλαισίου Ορθής Αγροτικής Πρακτικής (G.A.P.),  

 τη συνεχή βελτίωση και κατανόηση της ορθής πρακτικής και  

 την ανοιχτή επικοινωνία καταναλωτών και παραγωγικών κλάδων 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των εξαγωγέων - εισαγωγέων. 

 

Το Πλαίσιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P.) συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή: 

1. ολοκληρωμένων συστημάτων καταπολέμησης εχθρών (IPM)  

2. ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης καλλιεργειών (ICM)  

3. με στόχο τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση και αειφορία και τη χρήση των αρχών 

HACCP σε συνδυασμό με την τήρηση της Εθνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας. 

 

Η έκδοση του GLOBALGAP IFA ver:3.0 καλύπτει όλη την αγροτική διαχείριση κάτω 

από ένα νέο διευρυμένο πρίσμα αξιολόγησης. Στις νέες απαιτήσεις έχει δοθεί 

περαιτέρω έμφαση στην: 

 Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας,  

 Συσκευασία των προϊόντων στο χωράφι,  

 Διατήρηση της ιχνηλασιμότητας,  

 Ολοκληρωμένη καταπολέμηση,   

 Χειρισμό του προϊόντος στο συσκευαστήριο 

 

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες 

ανησυχίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν τη(ν): 

 Διατήρηση της εμπιστοσύνης  ως προς την ασφάλεια των τροφίμων  

 Ελαχιστοποίηση των επιζήμιων επιπτώσεων στο περιβάλλον  

 Ελαχιστοποίηση της χρήσης Αγρό-χημικών  

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης φυσικών πόρων  
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 Εξασφάλιση θετικής αντιμετώπισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων 

 

Για την πιστοποίηση βάσει GLOBALG.A.P. υπάρχουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για 

κάθε κατηγορία επιθεώρησης: 

 

Κατηγορία 1η: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση Μεμονωμένου Παραγωγού 

 Ετήσια εσωτερική επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. (από τον παραγωγό)  

 Τουλάχιστον μία ετήσια τακτική επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. (από τον φορέα πιστοποίησης)  

 10% έκτακτες επιθεωρήσεις στο σύνολο των επιθεωρήσεων που έχει 

διεξάγει ο φορέας (από τον φορέα πιστοποίησης) 

 

Κατηγορία 2η: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση Ομάδας Παραγωγών 

 Η ομάδα παραγωγών θα πρέπει να τηρεί εγχειρίδιο ελέγχου και διαδικασιών  

 Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από το ίδιο 

σύστημα  

 Όλα τα μέλη της ομάδας επιθεωρούνται από εσωτερικό ή εξωτερικό 

επιθεωρητή  

 Η εσωτερική επιθεώρηση περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα σημεία του 

GLOBALG.A.P. και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση  

 Το προς επιθεώρηση δείγμα παραγωγών  για την πιστοποίηση είναι ίσο με 

την τετραγωνική ρίζα του συνόλου των παραγωγών (οδηγός IAF)  

 10% έκτακτες επιθεωρήσεις στο σύνολο των επιθεωρήσεων που έχει 

διεξάγει ο φορέας (από τον φορέα πιστοποίησης) 

 

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι: 

Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις 

οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται 

Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του 

συστήματος 
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Κρίσιμα Σημεία και Ορισμοί Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές 

πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε 

απαίτηση του συστήματος 

Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο 

παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση. 

 

 

 

2.2.2 Συστήματα υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων 

 

 OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 

Συστήματα Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής 

 

Τι είναι; 

Το ΕΛΟΤ 1801:2008 και το OHSAS 18001:2007 είναι δύο ισοδύναμα πρότυπα τα 

οποία καθορίζουν τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τις 

επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης προκειμένου να 

αναγνωρίζονται και να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους 

εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως επηρεάζεται. Τα πρότυπα 

αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια κατά την εργασία και όχι στην ασφάλεια 

των προϊόντων ή των διεργασιών. 

Το πρότυπο OHSAS 18001:2007 δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα συνολικής 

προσπάθειας από εθνικούς οργανισμούς εκδόσεων τυποποιητικών προδιαγραφών, 

φορείς πιστοποίησης και εξειδικευμένους συμβούλους και αποτέλεσε τη βάση για 

την έκδοση του ΕΛΟΤ 1801:2008 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Τα ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 μπορούν να εφαρμοσθούν από όλες τις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από 

τον κλάδο, τον τύπο και το μέγεθος, ενώ είναι περισσότερο απαραίτητο σε 

επιχειρήσεις που λόγω της δραστηριότητας τους οι επαγγελματικοί κίνδυνοι είναι 

περισσότεροι και πιο σοβαροί. 
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Πώς υλοποιείται; 

Η ανάπτυξη του συστήματος ακολουθεί τις εξής φάσεις: 

 Προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, σχετικά με την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων και καθορισμός του τρόπου διόρθωσης 

των ενδεχόμενων αποκλίσεων  

 Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στην υγεία και στην 

ασφάλεια των εργαζομένων  

 Καθορισμός του τρόπου αντιμετώπισης των κινδύνων και των μέτρων 

προστασίας για τους εργαζομένους 

 Καθιέρωση διαδικασιών και δημιουργία αρχείων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων στις απαιτήσεις του συστήματος και στους 

κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία 

 Εφαρμογή του συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο  

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί τη συμμόρφωση της επιχείρησης με την 

ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή του 

συστήματος είναι η δραστηριότητα και το μέγεθος της επιχείρησης, η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η εξοικείωση των εργαζομένων στην τήρηση 

των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. 

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο είναι απαραίτητη προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες της επιχείρησης το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου και θα 

διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Τα ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 μπορούν να συνδυασθούν και με άλλα 

πρότυπα που πιθανόν να εφαρμόζει ή να επιδιώκει να εφαρμόσει η επιχείρηση έτσι 

ώστε να καθιερωθεί ένα κοινό σύστημα διαχείρισης. 
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Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Αρμόδιοι για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 

18001:2007 είναι οι διαπιστευμένοι φορείς από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(ΕΣΥΔ). 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης της 

επιχείρησης με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια κατά 

την εργασία, αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις 

του προτύπου καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής του. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας, ενώ σε περίπτωση σημαντικών 

αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού. Για τις 

μη σημαντικές αποκλίσεις η επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει διορθωτικές 

ενέργειες μέχρι την επόμενη αξιολόγηση.  

Το Πιστοποιητικό διατηρείται σε ισχύ εφόσον διενεργούνται προγραμματισμένες 

περιοδικές αξιολογήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

προκειμένου να ελεγχθεί η διατήρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις 

καθορισμένες απαιτήσεις. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Ανάμεσα στα οφέλη που μπορεί να έχει μία επιχείρηση από την πιστοποίηση της ως 

προς ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 είναι: 

 Η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

 Η προστασία των εργαζομένων από εργασιακούς κινδύνους παρέχοντας 

τους τη δυνατότητα να απασχολούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

εργασίας 

 Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης εργατικού ατυχήματος και ασθενειών 

 Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από ενδεχόμενο 

εργατικό ατύχημα και ασθένεια 

 Η ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες οι οποίοι επιθυμούν 

συνεργασίες με πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 

18001:2007 

 Η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης 
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Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη του συστήματος και την πιστοποίηση 

επηρεάζεται για κάθε επιχείρηση από παράγοντες όπως το είδος της 

δραστηριότητας, το μέγεθος, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας, η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, το επίπεδο 

οργάνωσης και η συμμετοχή των εργαζομένων. Για μικρές επιχειρήσεις που 

καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις και διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό ο χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 4 μήνες. 

 

 

2.2.3 Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 

 

 HACCP 

Βασικές Διαδικασίες και Προγράμματα για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

 

Τι είναι; 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ή όπως μεταφράζεται στα 

Ελληνικά, Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου είναι μία συστηματική 

προσέγγιση η οποία βασίζεται στις αρχές του Codex Alimentarius (Κώδικας 

Τροφίμων) και έχει στόχο τον προσδιορισμό των βασικών σημείων (Κρίσιμων 

Σημείων Ελέγχου) για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλειψη όλων των πιθανών 

φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε ένα 

τρόφιμο κατά την παραγωγική του διαδικασία. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου 

χαρακτήρα) ανεξαρτήτου μεγέθους που απασχολούνται με την παραγωγή, τη 

μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεση προς 

πώληση τροφίμων και ζωοτροφών. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Η διαδικασία ανάπτυξης συνοψίζεται στα ακόλουθα βασικά στάδια: 
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 Αξιολόγηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων ασφαλείας των 

τροφίμων 

 Συγκρότηση ομάδας HACCP που θα έχει τη γνώση και την εμπειρία για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος HACCP 

 Περιγραφή του προϊόντος και προσδιορισμός της αναμενόμενης χρήσης του 

 Σχεδιασμός διαγράμματος ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια 

παραγωγής του προϊόντος 

 Επαλήθευση του διαγράμματος ροής κατά τη διαδικασία παραγωγής 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να 

εμφανιστούν και προσδιορισμός προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών 

 Προσδιορισμός των σημείων εκείνων που ο έλεγχος είναι απαραίτητος για 

τον περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων που δύναται να 

εμφανιστούν (CCPs: Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)  

 Καθορισμός των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να τηρούνται, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο 

 Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε CCP 

 Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε περίπτωση που το 

σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο CCP βρίσκεται 

εκτός ελέγχου 

 Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το 

σύστημα HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά 

 Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και 

καταγραφής του συστήματος HACCP 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Παρόλο που η ανάπτυξη ενός συστήματος HACCP απαιτεί τη συμμετοχή ειδικά 

εκπαιδευμένου προσωπικού ή τη συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο, η 

εφαρμογή του μπορεί να είναι αρκετά εύκολη. Τα συστήματα HACCP είναι τα πιο 

ευέλικτα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και μπορούν να 

εφαρμοστούν και από πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχοντας τη δυνατότητα της 

διατήρησης ακόμα και του παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την παραγωγή. 
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Τι οφέλη έχει; 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων το εφαρμόζει για να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ένα σημαντικό μέρος το εφαρμόζει για να βελτιώσει τις 

συνθήκες παραγωγής και για να μειώσει τις πιθανότητες διάθεσης μη ασφαλών 

τροφίμων. Πλέον ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων το κάνει για να εντυπωσιάσει 

του πελάτες της. 

Τα πιο σημαντικά οφέλη θα είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, 

ενώ παράλληλα θα έχετε ένα μέσο που θα σας βοηθήσει στην εφαρμογή των 

διεθνών κανόνων υγιεινής πρακτικής και στην επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου 

ασφάλειας τροφίμων. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης οι οποίοι κατόπιν αξιολόγησης του 

συστήματος και των τεκμηρίων εφαρμογής του (αρχεία του HACCP) εκδίδουν, 

εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και του Codex Alimentarius, 

Πιστοποιητικό (βεβαίωση εφαρμογής) το οποίο βεβαιώνει πως η επιχείρηση 

εφαρμόζει σύστημα HACCP είτε σύμφωνα με κάποιον κανονισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είτε σύμφωνα με τις συστάσεις του Codex Alimentarius. Δυστυχώς δεν 

υπάρχουν διαπιστευμένοι φορείς για την έκδοση πιστοποιητικών HACCP τα οποία 

έχουν την αξία μίας απλής βεβαίωσης και επομένως, οι επιχειρήσεις οι οποίες 

αναζητούν υψηλότερες απαιτήσεις θα πρέπει να προσανατολιστούν σε κάποιο άλλο 

σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης και εγκατάστασης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των 

διεργασιών της επιχείρησης, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της 

επιχείρησης και βέβαια την κατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής της. Για μικρές 

επιχειρήσεις με μικρό αριθμό ατόμων, απλές διεργασίες διαχείρισης των τροφίμων, 

που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή, ο χρόνος 

κυμαίνεται από 1 εβδομάδα έως 2 μήνες. 
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 ISO 22000:2005 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων για τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας των 

Τροφίμων 

 

Τι είναι; 

To ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την 

κατανάλωση. 

Το Διεθνές αυτό πρότυπο αντιμετωπίζει μόνο θέματα ασφάλειας τροφίμων και στην 

ουσία αποτελεί την εξέλιξη των αρχών HACCP καθιερώνοντας ως επιπλέον βασικά 

στοιχεία: 

 την ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων για τη διατήρηση 

κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος (προαπαιτούμενα)  

 την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και 

επικαιροποίηση του συστήματος  

 την αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα των 

τροφίμων με προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και 

κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα διαχείρισης της 

επιχείρησης 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το ISO 22000:2005 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 

(ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) της αλυσίδας των τροφίμων και των 

ζωοτροφών συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους 

υπεργολάβους και τους προμηθευτές εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, 

υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τα 

τρόφιμα ή τις ζωοτροφές. 

Ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων που επιδιώκουν να 

εφαρμόσουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και να αποκτήσουν Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα. 
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Πώς υλοποιείται; 

Στο ISO 22000:2005 ενσωματώνονται οι αρχές HACCP και επομένως τα βήματα 

εφαρμογής είναι παρόμοια με αυτά του HACCP: 

 Αξιολόγηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων ασφάλειας των 

τροφίμων και καθορισμός των προαπαιτούμενων (PRPs) 

 Συγκρότηση ομάδας ασφάλειας τροφίμων που θα έχει τη γνώση και την 

εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος και ορισμός επικεφαλή ομάδας 

 Περιγραφή των α΄ υλών, των συστατικών και των υλικών σε επαφή με τα 

τρόφιμα 

 Περιγραφή προϊόντος και προσδιορισμός της αναμενόμενης και ακούσιας 

χρήσης του 

 Σχεδιασμός διαγράμματος ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια 

παραγωγής του προϊόντος 

 Επαλήθευση του διαγράμματος ροής κατά τη διαδικασία παραγωγής 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να 

εμφανιστούν 

 Προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την 

πρόληψη ή περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων και 

κατηγοριοποίηση τους σε προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRPs) και 

κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs)  

 Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, η τήρηση των οποίων θα 

εξασφαλίζει ότι το CCP βρίσκεται υπό έλεγχο 

 Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των CCPs και OPRPs 

 Καθιέρωση διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε 

περίπτωση που τα συστήματα παρακολούθησης δείχνουν ότι ένα 

συγκεκριμένο CCP ή OPRP βρίσκεται εκτός ελέγχου 

 Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του 

συστήματος 

 Καθιέρωση επιπρόσθετων διαδικασιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος 

 Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και 

καταγραφής του συστήματος 
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 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο 

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης  

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Το παρόν πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων 

συστημάτων διαχείρισης που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση. 

Ο βαθμός δυσκολίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των διεργασιών της 

επιχείρησης, από το διαθέσιμο προσωπικό και από τη συμμετοχή της επιχείρησης 

κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του συστήματος απαιτεί τη 

συμμετοχή εξειδικευμένου συμβούλου ή την εκπαίδευση προσωπικού της 

επιχείρησης καταρτισμένο στην ασφάλεια τροφίμων. 

Γενικά, η εξοικείωση στην ανάπτυξη συστημάτων που πλέον διακρίνει 

εξειδικευμένους συμβούλους έχει συμβάλει στην ανάπτυξη λειτουργικών 

συστημάτων που εφαρμόζονται εύκολα από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλους ισάξιους φορείς για την 

έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ανάλογα με τη δραστηριότητα. 

Κατά κύριο λόγο, η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την 

ασφάλεια των προϊόντων της, αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής και 

αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Κατόπιν θετικής 

εισήγησης ή κάλυψη των αποκλίσεων που τυχόν εντοπισθούν από το φορέα, 

διεξάγεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος. 

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το 

Φορέα Πιστοποίησης, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται για τις σημαντικές 

οι διορθωτικές ενέργειες και κατόπιν ολοκλήρωσης τους εκδίδεται το 

Πιστοποιητικό. Τις μη σημαντικές αποκλίσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις 

διευθετήσει μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. 

Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 και αυτή η συμμόρφωση θα 

επιβεβαιώνεται από το Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες συνήθως αξιολογήσεις.    
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Τι οφέλη έχει; 

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση ενός 

συστήματος ISO 22000:2005 είναι: 

 Ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις των πελατών 

 Η απόκτηση ενός «διαπιστευμένου» Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 

 Αναδιάρθρωση της επιχείρησης 

 Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων στους οποίους σχετικά 

πιστοποιητικά περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Πλέον των παραπάνω λόγων, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να επιφέρει ένα 

«τρίτο μάτι» με την εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος μπορεί να 

αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας και των συνθηκών διαχείρισης των τροφίμων μιας επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που η πιστοποίηση του συστήματος δεν είναι απαραίτητη για εσάς, 

πιθανότατα, να σας ταιριάζει καλύτερα το βασικό σύστημα HACCP. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διεργασιών της επιχείρησης, τον αριθμό των μονάδων που θα 

πιστοποιηθούν, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις 

παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής 

υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην 

υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος 

κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. 

 

 

 FSSC 22000 

Σχήμα Πιστοποίησης για τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας των Τροφίμων 

 

Τι είναι; 

Το FSSC 22000 δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food 

System Safety Certification) και αποτελεί ένα σχήμα πιστοποίησης με βασικά 

στοιχεία το ISO 22000:2005 και το PAS 220:2008. 
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Το PAS 220:2008 συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο της Μ. Βρετανίας (BSI) με τη 

συμβολή κορυφαίων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων όπως η Danone, 

Kraft Foods, Unilever και η Nestle ως υποστηρικτικό υλικό του ISO 22000:2005. Ο 

σκοπός ήταν να καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού 

περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs), τα οποία στο ISO 22000:2005 

αναφέρονται ως μέτρα προς αξιολόγηση. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα σχήμα πιστοποίησης για επιχειρήσεις 

τροφίμων το οποίο αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety 

Initiative) ως ισοδύναμο με άλλα αντίστοιχα σχήματα όπως το BRC Standard for 

Food, το IFS Food Standard και το SQF 2000 Code. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το FSSC 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων 

που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση των 

τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής, και ταιριάζει κυρίως στις 

επιχειρήσεις που λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων επιθυμούν να 

πιστοποιηθούν με ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο 

τον κόσμο. Απευθύνεται επίσης στις επιχειρήσεις που η υλικοτεχνικής τους 

υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία και επιδιώκουν να ξεχωρίσουν 

λαμβάνοντας πιο απαιτητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 

προϊόντων τους. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Το FSSC 22000 αναπτύσσεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

 Καθιέρωση διαχειριστικών διαδικασιών που απαιτούνται από το ISO 

22000:2005 

 Αξιολόγηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και των 

συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και των προαπαιτούμενων (PRPs) όπως καθορίζονται στο PAS 

220:2008 

 Συγκρότηση ομάδας ασφάλειας τροφίμων που θα έχει τη γνώση και την 

εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος και ορισμός επικεφαλή ομάδας 

 Περιγραφή των α΄ υλών, των συστατικών και των υλικών σε επαφή με τα 

τρόφιμα 
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 Περιγραφή προϊόντος και προσδιορισμός της αναμενόμενης και ακούσιας 

χρήσης του 

 Σχεδιασμός διαγράμματος ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια 

παραγωγής του προϊόντος 

 Επαλήθευση του διαγράμματος ροής κατά τη διαδικασία παραγωγής 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να 

εμφανιστούν 

 Προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την 

πρόληψη ή περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων και 

κατηγοριοποίηση τους σε προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRPs) και 

κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) 

 Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, η τήρηση των οποίων θα 

εξασφαλίζει ότι το CCP βρίσκεται υπό έλεγχο 

 Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των CCPs και OPRPs 

 Καθιέρωση διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε 

περίπτωση που τα συστήματα παρακολούθησης δείχνουν ότι ένα 

συγκεκριμένο CCP ή OPRP βρίσκεται εκτός ελέγχου 

 Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του 

συστήματος 

 Καθιέρωση επιπρόσθετων διαδικασιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτήσεων για το PAS 220:2008 

 Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και 

καταγραφής του συστήματος 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο  

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Όπως και τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης, το παρόν σύστημα μπορεί να 

εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης που 

ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση. 
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Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν το ISO 22000:2005, δε θα δυσκολευτούν να 

επιτύχουν αποτελεσματική εφαρμογή του FSSC 22000 εφόσον η υλικοτεχνική τους 

υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία. Οι επιχειρήσεις που ήδη 

εφαρμόζουν BRC Standard for Food, IFS Food Standard ή SQF 2000 Code θα βρουν 

το FSSC 22000 περισσότερο προσανατολισμένο στην ασφάλεια των τροφίμων, παρά 

στην ποιότητα και θα μπορέσουν να το υιοθετήσουν χωρίς δυσκολίες. 

Για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν σύστημα είναι απαραίτητη η συνεργασία 

με εξειδικευμένο σύμβουλο ή η εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης 

καταρτισμένο στην ασφάλεια των τροφίμων. Η επιλογή του συμβούλου θα σας 

βοηθήσει να αναπτύξετε ένα λειτουργικό σύστημα, εύκολα εφαρμόσιμο και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια των 

προϊόντων της, αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής και αξιολόγηση του 

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Κατόπιν θετικής εισήγησης ή 

κάλυψη των αποκλίσεων που τυχόν εντοπισθούν από το Φορέα Πιστοποίησης, 

διεξάγεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος. 

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το 

Φορέα Πιστοποίησης, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται για τις σημαντικές 

οι διορθωτικές ενέργειες και κατόπιν ολοκλήρωσης τους εκδίδεται το 

Πιστοποιητικό. Τις μη σημαντικές αποκλίσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις 

διευθετήσει μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. 

Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συστήματος και αυτή η συμμόρφωση θα επιβεβαιώνεται από το 

Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες συνήθως αξιολογήσεις. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του FSSC 22000 είναι η αναγνωρισιμότητα του από τον 

οργανισμό GFSI ως ισοδύναμο των συστημάτων BRC Standard for Food, IFS Food 

Standard και SQF 2000 Code, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύστημα 

προσανατολισμένο στην ασφάλεια δίχως να θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την 

ποιότητα των τροφίμων, γεγονός το οποίο πιθανόν να αποτελεί πλεονέκτημα του 

συστήματος για μία επιχείρηση που θέλει να εστιάσει στην ασφάλεια των 

τροφίμων. 
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Επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν ISO 22000:2005 και η υλικοτεχνική τους 

υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν 

το σύστημά τους και εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του PAS 220:2008 να 

αποκτήσουν πιστοποίηση FSSC 22000. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα 

πιστοποιηθούν, τις μονάδες παραγωγής, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση 

της επιχείρησης και τις παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση 

της υλικοτεχνικής υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές 

αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο 

χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. 

 

 

 BRC Global Standards 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Υλικών 

Συσκευασίας 

 

Τι είναι; 

Tα πρότυπα της σειράς BRC Global Standards εκδίδονται από το Σύνδεσμο 

Λιανεμπόρων της Μ. Βρετανίας, (British Retail Consortium) και αποτελούν 

θεμελιώδη πρότυπα, παγκόσμιας αναγνώρισης, που καθορίζουν τις απαιτήσεις 

συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας: (α) των τροφίμων κατά 

την παραγωγή (BRC Global Standard for Food Safety), (β) των εμπορευμάτων κατά 

την αποθήκευση και μεταφορά (BRC Global Standard for Storage and Distribution) 

και (γ) των συσκευασιών και των υλικών συσκευασίας (που προορίζονται για 

τρόφιμα) κατά την παραγωγή (BRC Global Standard for Packaging and Packaging 

Material). 

Το BRC Standard for Food ήταν το πρώτο που αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό 

GFSI (Global Food Safety Institute) και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας 

ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή 

πρακτική (GHP). 
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Σε ποιους απευθύνεται; 

Το BRC Global Standard for Food Safety απευθύνεται σε επιχειρήσεις της αλυσίδας 

των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και 

τυποποίηση τροφίμων ή συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των 

τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής και αποτελεί έως και σήμερα χρήσιμο 

εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες 

αλυσίδες λιανοπωλητών (super markets). 

Αντίστοιχα το BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material 

απευθύνεται στις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συσκευασίες τροφίμων ή υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συσκευασιών τροφίμων, ενώ το BRC 

Global Standard for Storage and Distribution απευθύνεται στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση και διανομή αγαθών. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το BRC Global Standard 

ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων της υλικοτεχνικής υποδομής, 

καθώς και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του προτύπου 

 Υλοποίηση των ενεργειών για την κάλυψη των αποκλίσεων που 

εντοπίστηκαν 

 Ανάπτυξη και τεκμηρίωση συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του HACCP) 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν χρειάζεται  

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Τα συστήματα BRC, όπως και τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίμων, μπορούν να εφαρμοστούν ως ανεξάρτητα αλλά και ως τμήματα άλλων 

συστημάτων που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση. 

Τα BRC Global Standards είναι από τα πιο απαιτητικά πρότυπα συστημάτων 

διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων και η συνεργασία της επιχείρησης 

με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη. Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
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συστήματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης θα βοηθήσει την 

επιχείρηση στην εύκολη εφαρμογή του. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι 

από το British Retail Consortium για τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων και την έκδοση 

των αντίστοιχων πιστοποιητικών.  

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει έλεγχο της συμμόρφωσης της 

επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια και 

ποιότητα των προϊόντων της, έλεγχο της υλικοτεχνικής υποδομής, έλεγχο του 

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, καθώς και της εφαρμογής του. 

Η έκταση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου 

καθορίζει τη βαθμολογία της. Για βαθμό D η επιχείρηση δεν αποκτά το 

Πιστοποιητικό και θα πρέπει να επαναληφθεί ο έλεγχος. Για βαθμό C 

πραγματοποιείται επανέλεγχος μέσα σε 28 ημέρες, ώστε να επιβεβαιωθεί η 

ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν κατά 

τον έλεγχο, ενώ ο χρόνος ισχύς του πιστοποιητικού ορίζεται στους 6 μήνες. Για 

βαθμούς Β και Α αποστέλλονται στο Φορέα Πιστοποίησης τεκμήρια που 

επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών και ο χρόνος ισχύς του 

πιστοποιητικού ορίζεται στους 12 μήνες. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Τα BRC Global Standards καλύπτουν θέματα ασφάλειας, νομιμότητας και ποιότητας 

που αφορούν στα τρόφιμα παρέχοντας στην επιχείρηση ένα μέσο για την εκτίμηση 

του επιπέδου συμμόρφωσης της. Όλες οι επιχειρήσεις που διατηρούν 

πιστοποιητικά BRC, αποδεικνύουν διαμέσου του συστήματος βαθμολόγησης, στους 

εαυτούς τους, αλλά και στους πελάτες τους το επίπεδο συμμόρφωσης τους με τις 

απαιτήσεις του προτύπου. Το BRC αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τις 

επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή για τις επιχειρήσεις που αναζητούν 

πιο απαιτητικές αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα 

πιστοποιηθούν, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις 

παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής 
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υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην 

υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος συνήθως 

κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. 

 

 

 IFS Food 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων  

 

Τι είναι; 

Το IFS Food Standard είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για 

την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν 

οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα. Το πρότυπο 

IFS Food έχει συσταθεί από τις Ομοσπονδίες Λιανεμπόρων της Γερμανίας και της 

Γαλλίας με σκοπό να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ελέγχου, κοινής προσέγγισης, 

των συστημάτων διαχείρισης των προμηθευτών των λιανεμπόρων. 

Το IFS Food Standard έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food 

Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standard for Food, 

FSSC 22000 και SQF 2000 Code και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας 

ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή 

πρακτική (GHP). 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το IFS Food Standard απευθύνεται σε επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση τροφίμων, 

πλην της πρωτογενούς παραγωγής, και αποτελεί έως και σήμερα χρήσιμο εφόδιο 

για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες 

αλυσίδες λιανοπωλητών (super markets). 

 

Πώς υλοποιείται; 

H ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το IFS Food Standard ακολουθεί 

τα παρακάτω βασικά βήματα: 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων της υλικοτεχνικής υποδομής, 

καθώς και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του προτύπου 
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 Υλοποίηση των ενεργειών για την κάλυψη των αποκλίσεων που 

εντοπίστηκαν 

 Ανάπτυξη και τεκμηρίωση συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του HACCP) 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο  

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Τα συστήματα που βασίζονται στο πρότυπο IFS Food, όπως και τα περισσότερα 

συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, μπορούν να εφαρμοστούν ως 

ανεξάρτητα αλλά και ως τμήματα άλλων συστημάτων που ήδη εφαρμόζονται από 

την επιχείρηση. 

To IFS Food αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και 

ποιότητας των τροφίμων με υψηλές απαιτήσεις και η συνεργασία της επιχείρησης 

με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη. Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού 

συστήματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης θα βοηθήσει την 

επιχείρηση στην εύκολη εφαρμογή του. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι 

από τον οργανισμό IFS για τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων και την έκδοση των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει έλεγχο της συμμόρφωσης της 

επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των 

προϊόντων της, έλεγχο της υλικοτεχνικής υποδομής, έλεγχο του συστήματος 

διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, καθώς και της εφαρμογής του. 

Η έκταση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου 

αποδίδεται με αντίστοιχη βαθμολογία. Για βαθμούς Β και Α αποστέλλεται στο 

Φορέα Πιστοποίησης το πλάνο ενεργειών που προτίθεται να υλοποιήσει η 

επιχείρηση προκειμένου να καλύψει τις αποκλίσεις που εντοπίσθηκαν κατά τον 

έλεγχο και εκδίδεται Πιστοποιητικό IFS foundation ή higher level ανάλογα με τη 

βαθμολογία της επιχείρησης. Για βαθμό κάτω από Β δεν εκδίδεται πιστοποιητικό. 

Τα πιστοποιητικά IFS ισχύουν συνήθως για 12 μήνες.  
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Τι οφέλη έχει; 

Το IFS Food Standard καλύπτει θέματα ασφάλειας, νομιμότητας και ποιότητας των 

τροφίμων παρέχοντας στην επιχείρηση ένα μέσο για την εκτίμηση του επιπέδου 

συμμόρφωσης της. Όλες οι επιχειρήσεις που διατηρούν πιστοποιητικά IFS, 

αποδεικνύουν διαμέσου του συστήματος βαθμολόγησης, στους εαυτούς τους, αλλά 

και στους πελάτες τους το επίπεδο συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις του 

προτύπου. Το σύστημα ελέγχου του IFS επιτρέπει στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν 

μη σημαντικές αποκλίσεις να τις καλύψουν μέχρι τον επόμενο έλεγχο. Με αυτόν τον 

τρόπο οι επιχειρήσεις έχουν πολύτιμο χρόνο για την ανεύρεση αποτελεσματικών 

λύσεων. Το IFS αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα 

προϊόντα τους ή για τις επιχειρήσεις που αναζητούν πιο απαιτητικές αγορές για την 

προώθηση των προϊόντων τους. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα 

πιστοποιηθούν, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις 

παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής 

υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην 

υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος συνήθως 

κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. 

 

 

 SQF 2000 Code 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 

 

Τι είναι; 

Το SQF 2000 Code συντάχθηκε από το ινστιτούτο Safe Quality Food (SQF) του 

συνδέσμου Food Marketing Institute (FMI) που αποτελείται από εταιρείες, 

λιανέμπορους και χονδρέμπορους κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Το SQF 2000 Code είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την 

ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι 

επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων. Οι απαιτήσεις του 

προτύπου ανάλογα με το σκοπό τους διαρθρώνονται σε 3 επίπεδα (1, 2 και 3). Η 
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επιλογή του επιπέδου εξαρτάται από την έκταση της συμμόρφωσης που επιδιώκει 

να επιτύχει μία επιχείρηση. 

Το επίπεδο 1 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού 

περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs) και τους θεμελιώδης ελέγχους 

για την ασφάλεια των τροφίμων.   

Το επίπεδο 2 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του επιπέδου 1 και θέτει τα κριτήρια για 

την ανάπτυξη ενός συστήματος HACCP βασισμένο στις αρχές του Codex 

Alimentarius. 

Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των επιπέδων 1 και 2, καθώς και 

επιπλέον κριτήρια για τη διεξαγωγή ανάλυσης επικινδυνότητας με σκοπό την 

πρόληψη της παραγωγής ποιοτικά ελαττωματικού προϊόντος. 

Το επίπεδο 2 του SQF 2000 Code έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global 

Food Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standard for 

Food, FSSC 22000 και IFS Food Standard. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το SQF 2000 Code απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην 

αλυσίδα των τροφίμων συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές εξοπλισμού, συσκευασίας, 

καθαριστικών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που μπορεί να έλθουν σε 

επαφή με τα τρόφιμα. Το SQF 2000 Code ταιριάζει κυρίως σε επιχειρήσεις που 

εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών (super 

markets). 

 

Πώς υλοποιείται; 

H ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το SQF Food Standard ακολουθεί 

τα παρακάτω βασικά βήματα: 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων της υλικοτεχνικής υποδομής, 

καθώς και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του προτύπου 

 Υλοποίηση των ενεργειών για την κάλυψη των αποκλίσεων που 

εντοπίστηκαν 

 Ανάπτυξη και τεκμηρίωση συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του HACCP 

αν επιδιώκεται η συμμόρφωση με τα επίπεδα 2 και 3) 
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 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο  

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Το επίπεδο δυσκολίας εξαρτάται από το επίπεδο της συμμόρφωσης που θα επιλέξει 

η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του SQF 2000 Code 

μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά επιτυγχάνοντας αρχικά συμμόρφωση στις βασικές 

απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, προχωρώντας  στη συνέχεια σε πλήρη 

συμμόρφωση αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων και τέλος καλύπτοντας 

και τις απαιτήσεις του προτύπου που αφορούν στην ποιότητα των τροφίμων. 

To SQF 2000 Code στο επίπεδο 3 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων με υψηλές απαιτήσεις και η συνεργασία 

της επιχείρησης με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη. Η ανάπτυξη ενός 

λειτουργικού συστήματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης θα 

βοηθήσει την επιχείρηση στην εύκολη εφαρμογή του. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Τα συστήματα SQF δεν είναι διαδεδομένα στην Ελλάδα και πιθανότατα να χρειαστεί 

να αναζητήσετε επιθεωρητές και φορείς πιστοποιήσεις από το εξωτερικό (Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και την Αυστραλία όπου αυτά τα συστήματα είναι πιο 

δημοφιλή), οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από το SQFI για τη διεξαγωγή 

ελέγχων και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει έλεγχο της συμμόρφωσης της 

επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια των 

προϊόντων της, έλεγχο της υλικοτεχνικής υποδομής, έλεγχο του συστήματος 

διαχείρισης που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ανάλογα με το επίπεδο 

συμμόρφωσης που έχει επιλέξει. 

Η έκταση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου 

αποδίδεται με αντίστοιχη βαθμολογία Ε (excellent), G (good) και C (comply) η οποία 

και καθορίζει το χρόνο ισχύς του πιστοποιητικού. Για την έκδοση του 

πιστοποιητικού η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καλύψει όλες τις αποκλίσεις που 

εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο. Τα πιστοποιητικά ισχύουν συνήθως για 12 μήνες. 
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Τι οφέλη έχει; 

Το SQF 2000 Code καλύπτει από βασικά θέματα ασφάλειας και νομιμότητας των 

τροφίμων μέχρι τις πιο ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια 

και ποιότητα των τροφίμων. Αποτελεί ένα εργαλείο για την εκτίμηση του επιπέδου 

συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις διεθνής προδιαγραφές. Στην Ελλάδα το 

σύστημα δεν είναι διαδεδομένο και οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αυτό κυρίως 

για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις συγκεκριμένων πελατών. Όπως και όλα τα 

συστήματα παγκόσμιας αναγνώρισης, έτσι και αυτό, αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξαγωγές προϊόντων κυρίως στις ΗΠΑ 

και Αυστραλία. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης και εγκατάστασης επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα πιστοποιηθούν, τον 

αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις παρεμβάσεις που 

τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Για μικρές 

επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή και 

καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. Ο 

χρόνος για τη διεξαγωγή και της πιστοποίησης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των 

επιθεωρητών καθώς είναι πιθανόν να απαιτηθεί η παρουσία επιθεωρητή από το 

εξωτερικό. 

 

 

 SYNERGY 22000 

Σχήμα Πιστοποίησης για τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας των Τροφίμων  

 

Τι είναι; 

Το SYNERGY 22000 διαχειρίζεται από τον οργανισμό Synergy Global Standardisation 

Services που εδρεύει στην Ελβετία και αποτελεί ένα σχήμα πιστοποίησης με δύο 

βασικά στοιχεία: το ISO 22000:2005 και το ISO/TS 22002-1 ή το PRP 22000. 

Το ISO/TS 22000 είναι μία τεχνική προδιαγραφή η οποία εκπονήθηκε από το Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και στηρίζεται στο PAS 220:2008. Το τελευταίο 

συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο της Μ. Βρετανίας (BSI) με τη συμβολή 

κορυφαίων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων όπως η Danone, Kraft 

Foods, Unilever και η Nestle ως υποστηρικτικό υλικό του ISO 22000:2005. 

http://www.qlc.gr/?section=1802&language=el_GR
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Καθορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένες πλέον απαιτήσεις για τις 

βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση 

κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs), 

δημιουργήθηκε ένα σχήμα πιστοποίησης για επιχειρήσεις τροφίμων το οποίο 

αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative), όπως 

ακριβώς έγινε και με το FSSC 22000, ως ισοδύναμο με άλλα αντίστοιχα σχήματα 

όπως το BRC Standard for Food, το IFS Food Standard και το SQF 2000 Code. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το SYNERGY 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των 

τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση 

των τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής και ταιριάζει κυρίως στις 

επιχειρήσεις που λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων επιθυμούν να 

πιστοποιηθούν με ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο 

τον κόσμο. Απευθύνεται επίσης στις επιχειρήσεις που η υλικοτεχνικής τους 

υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία και επιθυμούν να ξεχωρίσουν 

λαμβάνοντας πιο απαιτητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 

προϊόντων τους. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Το SYNERGY 22000 όπως και το FSSC 22000 στηρίζεται στο ISO 22000:2005 και 

επομένως αναπτύσσεται κατά τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά πως τα 

προαπαιτούμενα πλέον καθορίζονται στο ISO/TS 22002-1. Συνοπτικά 

ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 Καθιέρωση διαχειριστικών διαδικασιών που απαιτούνται από το ISO 

22000:2005 

 Αξιολόγηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και των 

συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και των προαπαιτούμενων (PRPs) όπως καθορίζονται στο ISO/TS 

22002-1 

 Συγκρότηση ομάδας ασφάλειας τροφίμων που θα έχει τη γνώση και την 

εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος και ορισμός επικεφαλή ομάδας 

 Περιγραφή των α΄ υλών, των συστατικών και των υλικών σε επαφή με τα 

τρόφιμα 

http://www.qlc.gr/?section=1803&language=el_GR
http://www.qlc.gr/?section=1804&language=el_GR
http://www.qlc.gr/?section=1805&language=el_GR
http://www.qlc.gr/?section=1806&language=el_GR
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 Περιγραφή προϊόντος και προσδιορισμός της αναμενόμενης και ακούσιας 

χρήσης του 

 Σχεδιασμός διαγράμματος ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια 

παραγωγής του προϊόντος  

 Επαλήθευση του διαγράμματος ροής κατά τη διαδικασία παραγωγής 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να 

εμφανιστούν 

 Προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την 

πρόληψη ή περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων και 

κατηγοριοποίηση τους σε προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRPs) και 

κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs)  

 Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, η τήρηση των οποίων θα 

εξασφαλίζει ότι το CCP βρίσκεται υπό έλεγχο 

 Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των CCPs και OPRPs 

 Καθιέρωση διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε 

περίπτωση που τα συστήματα παρακολούθησης δείχνουν ότι ένα 

συγκεκριμένο CCP ή OPRP βρίσκεται εκτός ελέγχου 

 Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του 

συστήματος 

 Καθιέρωση επιπρόσθετων διαδικασιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτήσεων για το ISO/TS 22002-1 

 Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και 

καταγραφής του συστήματος 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν χρειάζεται  

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Όπως και το ISO 22000:2005 το παρόν σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί ως 

ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης που ήδη 

εφαρμόζονται από την επιχείρηση. 
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Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν το ISO 22000:2005 δε θα δυσκολευτούν να 

επιτύχουν αποτελεσματική εφαρμογή του SYNERGY 22000, ενώ οι επιχειρήσεις που 

ήδη εφαρμόζουν BRC Standard for Food, IFS Food Standard ή SQF 2000 Code θα 

βρουν το SYNERGY 22000 περισσότερο προσανατολισμένο στην ασφάλεια των 

τροφίμων παρά στην ποιότητα και θα μπορέσουν να το υιοθετήσουν χωρίς 

δυσκολίες. 

Για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν σύστημα είναι απαραίτητη η συνεργασία 

με εξειδικευμένο σύμβουλο ή η εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης 

καταρτισμένο στην ασφάλεια των τροφίμων. Η επιλογή του συμβούλου θα σας 

βοηθήσει να αναπτύξετε ένα λειτουργικό σύστημα, εύκολα εφαρμόσιμο και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Κατά κύριο λόγο, η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν 

στην ασφάλεια των προϊόντων της, αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής και 

αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Κατόπιν θετικής 

εισήγησης ή κάλυψη των αποκλίσεων που τυχόν εντοπισθούν από το Φορέα 

Πιστοποίησης, διεξάγεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος. 

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το 

Φορέα Πιστοποίησης, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται για τις σημαντικές 

οι διορθωτικές ενέργειες και κατόπιν ολοκλήρωσης τους εκδίδεται το 

Πιστοποιητικό. Τις μη σημαντικές αποκλίσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις 

διευθετήσει μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. 

Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συστήματος SYNERGY 22000 και αυτή η συμμόρφωση θα 

επιβεβαιώνεται από το Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες συνήθως αξιολογήσεις. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του SYNERGY 22000 είναι η αναγνωρισιμότητα του από 

τον οργανισμό GFSI ως ισοδύναμο των συστημάτων FSSC 22000, IFS Food Standard, 

BRC Standard for Food και SQF 2000 Code, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύστημα 

προσανατολισμένο στην ασφάλεια δίχως να θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την 

ποιότητα των τροφίμων, γεγονός το οποίο πιθανόν να αποτελεί πλεονέκτημα του 

συστήματος για μία επιχείρηση που θέλει να εστιάσει στην ασφάλεια των 

τροφίμων. 
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Επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν ISO 22000:2005 και η υλικοτεχνική τους 

υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν 

το σύστημά τους και εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του ISO/TS 22002-1 να 

αποκτήσουν πιστοποίηση SYNERGY 22000. 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα 

πιστοποιηθούν, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις 

παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής 

υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην 

υλικοτεχνική τους υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος 

κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. 

 

 

 

2.2.4 Σημάνσεις συμμόρφωσης προϊόντων & υπηρεσιών 

 

CE 

Τεχνική Εναρμόνιση Προϊόντων 

 

Τι είναι; 

Η σήμανση CE σε ένα βιομηχανικό προϊόν είναι η απόδειξη της τεχνικής του 

εναρμόνισης με όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις που αφορούν στην 

υγεία και στην ασφάλεια του χρήστη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος εντός της κοινοτικής αγοράς. 

Οι εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις είναι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

γνωστές και ως Οδηγίες Νέας Προσέγγισης οι οποίες ενσωματώνονται εντός 

καθορισμένου χρόνου στο εθνικό Δίκαιο των κρατών-μελών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εκδίδει εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Οδηγιών και στη 

συνέχεια ο Εθνικός Φορέας κάθε κράτους-μέλους, όπως για την Ελλάδα ο Ελληνικός 

Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), υιοθετεί τα εναρμονισμένα πρότυπα ως εθνικά. 
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Σε ποιους απευθύνεται; 

Η υποχρέωση για τη σήμανση CE των βιομηχανικών προϊόντων αφορά όλους τους 

κατασκευαστές βιομηχανικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας 

Προσέγγισης και επιδιώκουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική 

αγορά. 

Οι κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα στις Οδηγίες 

Νέας Προσέγγισης είναι:  

Δομικά υλικά, παιχνίδια, μέσα ατομικής προστασίας, εκρηκτικά για αστική χρήση, 

εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες 

συνθήκες, ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης in vitro, ανελκυστήρες και ανυψωτικά 

μηχανήματα, τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, μεταφερόμενος εξοπλισμός 

υπό πίεση, συσκευές καύσης αερίων καυσίμων, ηλεκτρικός εξοπλισμός, απλά 

δοχεία πίεσης, όργανα μέτρησης, μηχανές, λέβητες ζεστού νερού, σκάφη 

αναψυχής, ναυτικός εξοπλισμός, μη αυτόματοι ζυγοί. 

 

Πώς υλοποιείται; Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής εναρμόνισης; 

Αρχικά προσδιορίζονται οι νομικές απαιτήσεις, το πρότυπο ή πρότυπα που 

αφορούν στο προϊόν και η διαδικασία για την αξιολόγηση της τεχνικής εναρμόνισης 

του προϊόντος. 

Στη συνέχεια δημιουργείται ο Τεχνικός Φάκελος ο οποίος περιέχει κατά περίπτωση 

στοιχεία, όπως η περιγραφή του προϊόντος, τα σχέδια και τα διαγράμματα 

συστατικών μερών με κατάλληλες περιγραφές και επεξηγήσεις, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις και τα αποτελέσματα υπολογισμών και ελέγχων. 

Ανάλογα με το προϊόν, θα αναπτυχθεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή σύστημα 

ελέγχου της παραγωγής με σκοπό να διασφαλίζεται ότι όλα τα παραγόμενα 

προϊόντα θα συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Το σύστημα 

ελέγχου της παραγωγής αποτελεί ένα υποσύνολο ενός συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας, καθώς συνήθως εστιάζει στη διαδικασία παραγωγής και στον ποιοτικό 

έλεγχο των α΄υλών και προϊόντων. 

Επιπλέον για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής εναρμόνισης είναι 

πιθανόν να χρειασθούν δοκιμές προϊόντων για την επαλήθευση των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών ή/και επιθεώρηση από αρμόδιο Κοινοποιημένο Οργανισμό. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ο κατασκευαστής έχει 

το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη σήμανση CE και να εκδώσει Δήλωση 
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Συμμόρφωσης στην οποία αναφέρει τη δέσμευση του ότι το προϊόν 

συμμορφώνεται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Οι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν το βαθμό δυσκολίας στη σήμανση CE 

είναι το είδος του προϊόντος και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, η διαδικασία 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης και η διαθεσιμότητα κατάλληλων εργαστηρίων για 

τις δοκιμές των προϊόντων. 

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο είναι απαραίτητη προκειμένου να 

καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι απαιτήσεις για τη σήμανση CE του 

προϊόντος. 

Η τεκμηρίωση της τεχνικής εναρμόνισης του προϊόντος με τις καθορισμένες 

απαιτήσεις μπορεί να συνδυασθεί με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας όπως το ISO 9001:2008 που πιθανόν να εφαρμόζει ή να επιδιώκει να 

εφαρμόσει η επιχείρηση. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Η σήμανση CE σε όσα βιομηχανικά προϊόντα είναι υποχρεωτική, αποδεικνύει τη 

συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη διακίνηση του προϊόντος στην κοινοτική 

αγορά. 

Επιπλέον λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στη σήμανση CE των προϊόντων 

τους είναι: 

 Ενίσχυση της αξιοπιστίας του προϊόντος  

 Μείωση των αστοχιών κατά την παραγωγή των προϊόντων  

 Προσέλκυση καταναλωτών που αναζητούν πιστοποιημένα προϊόντα  

 Παροχή ασφαλέστερων προϊόντων στους καταναλωτές  

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο τελικός χρόνος διαφοροποιείται για κάθε προϊόν ανάλογα με το είδος του, τις 

τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για την τεχνική του εναρμόνιση και το είδος 

της διαδικασίας αξιολόγησης. Για προϊόντα των οποίων τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις και η διάρκεια των απαιτούμενων 

δοκιμών είναι σύντομη, ο χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 3 μήνες.  
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 FSC Chain of Custody 

Σύστημα Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης 

 

Τι είναι; 

Το πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης FSC Chain of Custody έχει εκδοθεί από 

το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC) και καθορίζει τις απαιτήσεις 

που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό 

προς το περιβάλλον και να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη 

διαχείριση των δασών. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο 

την αποτελεσματική παρακολούθηση των α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλες τις 

φάσεις της επεξεργασίας των α΄ υλών, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα 

ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, 

διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί α΄ ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το πρότυπο FSC Chain of Custody μπορεί να εφαρμοσθεί από τις επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται, επεξεργάζονται ή παράγουν δασικά προϊόντα με βάση το ξύλο και 

μη ξυλώδη δασικά προϊόντα από παρθένα ή/και ανακυκλώσιμα υλικά. 

Οι επιχειρήσεις που συνήθως επιλέγουν να εφαρμόσουν το FSC Chain of Custody 

ανήκουν στους κλάδους της υλοτομίας, της παραγωγής ξυλείας, της κατασκευής 

ξύλινων επίπλων και λοιπών προϊόντων από ξύλο ή φελλό, της παραγωγής 

χαρτοπολτού, της κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, της επεξεργασίας χαρτιού και 

των εκτυπώσεων σε χαρτί. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ακολουθεί τις εξής φάσεις: 

 Προσδιορισμός των προϊόντων που θα περιληφθούν στο σύστημα, 

προσδιορισμός της σύστασης τους, της φύσης των α΄ υλών και της 

προέλευσης τους 

 Κατηγοριοποίηση των προϊόντων που θα περιληφθούν στο σύστημα σε 

σχέση με τη σύσταση τους και την προέλευση των α΄ υλών τους 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              40 

 Καθορισμός της μεθόδου παρακολούθησης και διαχείρισης των 

εισερχόμενων α΄ υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων για κάθε 

κατηγορία προϊόντος 

 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης 

και των αρχείων με τις απαιτήσεις του προτύπου  

 Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή 

νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης 

έλλειψη 

 Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος 

 Εφαρμογή του συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο  

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται 

στο σύνολο των προϊόντων της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο μόνο για όσα προϊόντα 

περιλαμβάνονται στο σύστημα, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αξιώσει 

πιστοποίηση κατά FSC Chain of Custody. 

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες της επιχείρησης το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Το πρότυπο FSC Chain of Custody μπορεί να συνδυασθεί και με άλλα πρότυπα που 

πιθανόν να εφαρμόζει ή να επιδιώκει να εφαρμόσει η επιχείρηση όπως το PEFC 

Chain of Custody, το ISO 9001:2008 ή το ISO 14001:2004 ώστε να καθιερωθεί ένα 

κοινό σύστημα διαχείρισης. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Αρμόδιοι για την πιστοποίηση επιχειρήσεων κατά FSC Chain of Custody είναι οι 

φορείς που είναι διαπιστευμένοι από το οργανισμό ASI (Accreditation Services 

International). 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος σε σχέση 

με τις απαιτήσεις του προτύπου καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής του. 

Ανάλογα με την κατηγορία των εισερχομένων α΄ υλών ή προϊόντων και της μεθόδου 

παρακολούθησης και διαχείρισης τους, τα τελικά προϊόντα επισημαίνονται ως FSC 
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Pure, FSC Mixed ×%, FSC Mixed Credit, FSC Recycled × %, FSC Recycled Credit ή FSC 

Controlled Wood. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει 

Πιστοποιητικό πενταετούς διάρκειας και η επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα να 

επισημαίνει τα προϊόντα που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό με το αντίστοιχο FSC 

σήμα. Σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού. 

Το Πιστοποιητικό διατηρείται σε ισχύ εφόσον διενεργούνται προγραμματισμένες 

περιοδικές αξιολογήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

προκειμένου να ελεγχθεί η διατήρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις 

καθορισμένες απαιτήσεις. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις σε πιστοποίηση κατά FSC Chain of 

Custody είναι: 

 Εύκολη αναγνώριση των προϊόντων από τους καταναλωτές  

 Προσέλκυση των καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος  

 Δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές του εξωτερικού στις οποίες οι 

καταναλωτές έχουν ανεπτυγμένο αίσθημα περιβαλλοντικής συνείδησης 

 Συμβολή της επιχείρησης στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος 

 Ικανοποίηση απαίτησης πελάτη 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο απαιτούμενος χρόνος, για την ανάπτυξη του συστήματος και την πιστοποίηση 

επηρεάζεται από σχετικές πιστοποιήσεις των α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή των προϊόντων, το μέγεθος της επιχείρησης, το επίπεδο οργάνωσης, το 

πλήθος των προϊόντων και τη συμμετοχή του προσωπικού κάθε επιχείρησης. Για 

μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση και χρησιμοποιούν 

πιστοποιημένες α΄ ύλες ο χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 4 μήνες. 
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 PEFC Chain of Custody 

Σύστημα Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης 

 

Τι είναι; 

Το πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης PEFC Chain of Custody έχει εκδοθεί 

από το διεθνή οργανισμό Programme for Endorsement Forest Certification Council 

(PEFC) και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν ένα σύστημα αειφορικής διαχείρισης 

πιστοποιημένων δασικών προϊόντων και υποπροϊόντων ξύλου. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το πρότυπο PEFC Chain of Custody μπορεί να εφαρμοσθεί από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη συγκομιδή, μεταφορά, στο χειρισμό, στην επεξεργασία και 

εμπορία προϊόντων και υποπροϊόντων που προέρχονται από δασική ξυλεία, 

ανεξάρτητα από το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο βρίσκονται μεταξύ του δάσους 

και του τελικού καταναλωτή. 

Οι επιχειρήσεις που συνήθως επιλέγουν να εφαρμόσουν το PEFC Chain of Custody 

ανήκουν στους κλάδους της υλοτομίας, της παραγωγής ξυλείας, της κατασκευής 

ξύλινων επίπλων και λοιπών προϊόντων από ξύλο ή φελλό, της παραγωγής 

χαρτοπολτού, της κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, της επεξεργασίας χαρτιού και 

των εκτυπώσεων σε χαρτί. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

 Προσδιορισμός των προϊόντων που θα περιληφθούν στο σύστημα, 

προσδιορισμός της σύστασης τους, της φύσης των α΄ υλών και της 

προέλευσης τους 

 Κατηγοριοποίηση των προϊόντων που θα περιληφθούν στο σύστημα σε 

σχέση με τη σύσταση τους και την προέλευση των α΄ τους υλών 

 Καθορισμός της μεθόδου παρακολούθησης και διαχείρισης των 

εισερχόμενων α΄ υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων για κάθε 

κατηγορία προϊόντος 
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 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης 

και των αρχείων με τις απαιτήσεις του προτύπου σε σχέση με το σύστημα 

διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζεται 

 Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή 

νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης 

έλλειψη 

 Προσδιορισμός της μεθόδου διαχείρισης και παρακολούθησης των 

εισερχομένων υλικών και εξερχόμενων προϊόντων που περιλαμβάνονται στο 

σύστημα  

 Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος 

 Εφαρμογή του συστήματος 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται 

στο σύνολο των προϊόντων της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο μόνο για όσα προϊόντα 

περιλαμβάνονται στο σύστημα η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αξιώσει 

πιστοποίηση κατά PEFC Chain of Custody. 

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 

αναπτυχθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες και στα προϊόντα της επιχείρησης το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

Το πρότυπο PEFC Chain of Custody μπορεί να συνδυασθεί και με πρότυπα που 

πιθανόν να εφαρμόζει ή να επιδιώκει να εφαρμόσει η επιχείρηση όπως το FSC 

Chain of Custody, ISO 9001:2008 ή το ISO 14001:2004 έτσι ώστε να καθιερωθεί ένα 

κοινό σύστημα διαχείρισης. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση επιχειρήσεων κατά PEFC Chain of Custody 

είναι οι φορείς που είναι εγκεκριμένοι από το PEFC Council. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος 

διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου καθώς και αξιολόγηση της 

εφαρμογής του. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει 

Πιστοποιητικό πενταετούς διάρκειας και η επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα να 
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επισημαίνει τα προϊόντα που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό με την αντίστοιχη 

PEFC σήμανση. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού. 

Το Πιστοποιητικό διατηρείται σε ισχύ εφόσον διενεργούνται προγραμματισμένες 

περιοδικές αξιολογήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

προκειμένου να ελεγχθεί η διατήρηση της συμμόρφωσης με τις καθορισμένες 

απαιτήσεις. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν κατά PEFC Chain 

of Custody είναι: 

 Προσέλκυση των καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος  

 Δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές του εξωτερικού στις οποίες οι 

καταναλωτές έχουν ανεπτυγμένο αίσθημα περιβαλλοντικής συνείδησης 

 Συμβολή της επιχείρησης στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος 

 Ικανοποίηση απαίτησης πελάτη 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη του συστήματος και την πιστοποίηση 

επηρεάζεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις των α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης, το μέγεθος και το επίπεδο 

οργάνωσης της, το πλήθος των προϊόντων και από την ενεργό συμμετοχή της. Για 

μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση και χρησιμοποιούν 

πιστοποιημένες α΄ ύλες ο χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 4 μήνες. 
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 Eco-Label 

Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος 

 

Τι είναι; 

Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από μία 

σειρά από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς μέσω ιδιαίτερων κριτηρίων συμμόρφωσης 

που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που 

παρέχουν ώστε να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η καταλληλότητά 

τους. 

Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος είναι προαιρετικό, καταλήγει στην απονομή 

Οικολογικού Σήματος και έχει ως σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 

φιλικών προς το περιβάλλον.  

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, παράγουν προϊόντα ή/και εμπορεύονται 

προϊόντα κάτω από τη δική τους εμπορική ονομασία για τα οποία έχουν καθορισθεί 

ιδιαίτερα κριτήρια συμμόρφωσης. 

Μέχρι σήμερα έχουν καθορισθεί σχετικά κριτήρια για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 

όπως καθαρισμού, απορρυπαντικά, αφρόλουτρα, σαπούνια, σαμπουάν, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, χρώματα, βερνίκια, λιπαντικά, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, προϊόντα επένδυσης δαπέδων, ξύλινα έπιπλα, οικιακές 

συσκευές, προϊόντα χαρτιού, καλλιεργητικά μέσα και βελτιωτικά εδάφους, 

στρώματα. Ανάλογα κριτήρια έχουν καθοριστεί και για υπηρεσίες όπως τουριστικά 

καταλύματα και κατασκηνώσεις. 

Πώς υλοποιείται; 

Η διαδικασία συμμόρφωσης μίας επιχείρησης με τα κριτήρια του Οικολογικού 

Συστήματος και η απονομή του Οικολογικού Σήματος περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

 Προσδιορισμός των οικολογικών κριτηρίων και των περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης 

 Εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης των προϊόντων ή υπηρεσιών με τα 

απαιτούμενα οικολογικά κριτήρια 

 Προσδιορισμός των αποκλίσεων 
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 Προγραμματισμός και υλοποίηση των ενεργειών για διόρθωση των 

αποκλίσεων 

 Προετοιμασία και υποβολή του τεχνικού φακέλου και της αίτησης απονομής 

σήματος 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στην απονομή του Οικολογικού 

Σήματος μόνο εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους δεν συμμορφώνονται με τα 

αντίστοιχα οικολογικά κριτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τέτοιες ενέργειες ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος της απόκλισης για μία παραγωγική επιχείρηση μπορεί να αφορούν σε 

αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων και σε αντικατάσταση α΄ και β΄ υλών. 

Αντίστοιχα για μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών οι αλλαγές μπορούν να αφορούν 

στον τρόπο λειτουργίας της ή σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού. 

Η ολοκλήρωση των ενεργειών μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση εάν 

διαθέτει προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρία στις τυποποιητικές προδιαγραφές και σε 

σχετικούς κανονισμούς. Ωστόσο η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο θα 

φανεί χρήσιμη ώστε να καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι απαιτήσεις 

του Συστήματος Οικολογικού Σήματος. 

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τα οικολογικά κριτήρια είναι πιθανό να 

απαιτεί και τη διενέργεια δοκιμών στα προϊόντα από κατάλληλα εργαστήρια. Το 

είδος και η συχνότητα των δοκιμών εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Η αίτηση απονομής μαζί με τον τεχνικό φάκελο και τα απαραίτητα κατά περίπτωση 

τεκμήρια υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος 

(ΑΣΑΟΣ) το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα τον Αρμόδιο Φορέα για τον έλεγχο της 

εφαρμογής του Συστήματος Οικολογικού Σήματος. 

Είναι πιθανόν, χωρίς να είναι απαραίτητο, το ΑΣΑΟΣ να πραγματοποιήσει έλεγχο 

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα 

οικολογικά κριτήρια. 

Εφόσον το ΑΣΑΟΣ γνωμοδοτήσει θετικά, υπογράφεται σύμβαση με την επιχείρηση 

στην οποία καθορίζονται οι όροι χρήσης του Οικολογικού Σήματος και στη συνέχεια 

απονέμεται το Οικολογικό Σήμα. 
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Η σύμβαση ισχύει για όσο διάστημα το προϊόν ή η υπηρεσία συμμορφώνεται με τα 

ισχύοντα οικολογικά κριτήρια που το αφορούν. 

 

 

Τι οφέλη έχει; 

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση επιλέγει τη σήμανση των 

προϊόντων της ή των υπηρεσιών της με το Οικολογικό Σήμα είναι: 

 Απόδειξη των καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων / 

υπηρεσιών  

 Εύκολη αναγνώριση από τους καταναλωτές  

 Προσέλκυση καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος  

 Συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της 

επιβάρυνσης του πλανήτη 

 Ισχυροποίηση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών της 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την απονομή του Οικολογικού Σήματος σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες επηρεάζεται από το επίπεδο συμμόρφωσης του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας με τα οικολογικά κριτήρια, τη διάρκεια υλοποίησης των δοκιμών και το 

χρόνο απόκρισης για την αξιολόγηση της αίτησης από τον Αρμόδιο Φορέα. Για 

επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν χρειάζεται να 

πραγματοποιήσουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τους 

και η διάρκεια των δοκιμών είναι σύντομη, ο χρόνος κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 

6 μήνες. 

 

 

2.3 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

Στόχοι της πολιτικής και των προγραμμάτων δράσης για την προστασία του 

περιβάλλοντος των διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων είναι πλέον η πρόληψη, 

η μείωση, η ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και η δυνατή εξάλειψη της 
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ρύπανσης. Η ενίσχυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και η σύγχρονη 

τάση για διαδικασίες που σέβονται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον και η 

συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις οδηγούν τις επιχειρήσεις στην 

ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στο υφιστάμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον της διεθνούς και της εθνικής αγοράς, που 

χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές, ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, 

συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και μεγαλύτερων μεριδίων, διαμορφώνεται η 

σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηματικής δράσης με κύριο άξονα την ισχυροποίηση 

της ανταγωνιστικής θέσης κάθε επιχείρησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

ένα από τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά εργαλεία είναι η ενσωμάτωση και 

ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών μέσω της εφαρμογής μιας σειράς 

προτύπων και κανονισμών. Κύριες επιδιώξεις που ενσωματώνονται μέσα σε αυτά 

τα πρότυπα και τους κανονισμούς είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας, 

είτε πρόκειται για προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, είτε για υπηρεσίες (για 

παράδειγμα, η σειρά προτύπων EN ISO 9000), η προστασία του περιβάλλοντος (ISO 

14001, EMAS), η ασφάλεια χρήσης των παραγόμενων προϊόντων (οδηγίες «Νέας 

Προσέγγισης», HACCP), η ασφάλεια και η υγιεινή εργασίας στους εργασιακούς 

χώρους (BS 8800) και η τεκμηρίωση και διασφάλιση της εγκυρότητας των δοκιμών 

(EN 45001). 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι «το τμήμα του γενικού συστήματος 

διοίκησης που περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, δραστηριότητες σχεδιασμού, 

υπευθυνότητες, πρακτικές και πόρους για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συνεχή 

αξιολόγηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής ενός οργανισμού». Τα 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι μια μεθοδολογία συστηματοποίησης 

των διεργασιών μιας επιχείρησης, που έχει ως στόχο να: 

(α) διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις ενός οργανισμού όχι μόνο ικανοποιούν, αλλά και 

θα συνεχίσουν να ικανοποιούν, τόσο τις νομικές απαιτήσεις, όσο και αυτές που 

απορρέουν από την πολιτική της επιχείρησης και 

(β) ενσωματωθεί με άλλες απαιτήσεις διαχείρισης, ώστε να βοηθήσει τον 

οργανισμό να επιτύχει περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 

υπόψη της όλες της σημαντικές περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

 

Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές τα 

εξής: 

 Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση. 

 Καθορισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής και των αντικειμενικών σκοπών και 

στόχων και δημιουργία προγράμματος υλοποίησής του. 
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 Οργάνωση, επικοινωνία, εκπαίδευση και τεκμηρίωση. 

 Έλεγχο δραστηριοτήτων της επιχείρησης που έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

 Διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης. 

 Διαρθρωτικές και προληπτικές ενέργειες, αρχεία και εσωτερικές 

επιθεωρήσεις. 

 Αναθεώρηση στόχων σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

του ελέγχου για συνεχή βελτίωση. 

 

Τα πλεονεκτήματα των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι: 

 Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, με μείωση των παραγόμενων 

αποβλήτων και προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

 Η μείωση των δαπανών εξαιτίας της μείωσης των αποβλήτων και της 

προστασίας των αποθεμάτων. 

 Η βέλτιστη χρήση των πόρων και η εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Η βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης και η μείωση κόστους παραγωγής 

και λειτουργίας. 

 Η εκπλήρωση των νομοθετικών υποχρεώσεων. 

 Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της εμπιστοσύνης από 

τους καταναλωτές ή τους χρήστες, και η βελτίωση της δημόσιας εικόνας. 

 Η είσοδος σε νέες αγορές. 

 Η αποδοχή από τους υπεύθυνους, και από το κοινό. 

 

Τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι το 

πρότυπο ISO 14001 (International Organization for Standardization) και ο 

κανονισμός EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Το ISO είναι διεθνές 

πρότυπο με παγκόσμια αναγνώριση, εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς και 

στην παροχή υπηρεσιών. Αντίθετα, το EMAS αναγνωρίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η υιοθέτηση και των δύο είναι εθελοντική και για αυτό συντελούν στην 

καινοτομικότητα του Οργανισμού που τα υιοθετεί. 

 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              50 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Νομικά Κείμενα και Κατευθυντήριες Οδηγίες Εφαρμογής του EMAS 

 

Νομικά Κείμενα 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής 

οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 

ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 

και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 342 της 22.12.2009 σ. 0001 - 0045 

Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει οκτώ κατευθυντήρια έγγραφα με στόχο να 

εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή του Κανονισμού από όλα τα Κράτη-Μέλη και να 

παράσχει πρακτική και αποτελεσματική υποστήριξη σε οργανισμούς που επιθυμούν 

να υλοποιήσουν το σύστημα EMAS.  

 

1. Κατευθύνσεις για Οργανωτική Ενότητα Κατάλληλη για Καταχώρηση στο EMAS 

Η επέκταση του Κανονισμού EMAS από την παραδοσιακή κάλυψη του 

βιομηχανικού / μεταποιητικού τομέα προς όλους τους οργανισμούς με 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σημαίνει ότι ενότητες με πολλές διαφορετικές 

οργανωτικές δομές μπορούν πλέον να καταχωρούνται στο EMAS. Στις κατευθύνσεις 

εντοπίζονται οι ειδικές περιπτώσεις όπου είναι δυσχερές να προσδιοριστεί ποια 

οργανωτική ενότητα είναι κατάλληλη να για καταχωρηθεί ως οργανισμός στο EMAS 

και θεσπίζονται διατάξεις για την εναρμονισμένη προσέγγιση αυτού του θέματος 

καθώς και για εξαιρέσεις όταν επιτρέπεται να καταχωρηθεί οργανωτική ενότητα 

μικρότερη του χώρου δραστηριοτήτων.  

 

2. Κατευθύνσεις σχετικά με τη Συχνότητα Επαληθεύσεων, Επικυρώσεων & 

Ελέγχων 

Για κάθε οργανισμό που είναι καταχωρημένος στο EMAS, μετά την πρώτη 

επαλήθευση, το σύστημα EMAS υποχρεώνει τον επαληθευτή, σε συμφωνία με τον 

οργανισμό, να καταρτίζει και να συνομολογεί ένα πρόγραμμα επαλήθευσης για 
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χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες. Μετά την πρώτη 

επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης, το EMAS απαιτεί επίσης οι πληροφορίες 

να ενημερώνονται ετησίως και οποιεσδήποτε αλλαγές να επικυρώνονται ετησίως, 

εκτός από ορισμένες περιπτώσεις. Στο έγγραφο αυτό δίνονται κατευθύνσεις για την 

καθιέρωση των προγραμμάτων επαλήθευσης των οργανισμών που είναι 

καταχωρημένοι στο EMAS, για τη διενέργεια επικυρώσεων των περιβαλλοντικών 

δηλώσεων και μετέπειτα ετησίων ενημερώσεων, καθώς και για εξαιρέσεις στην 

αρχή των ετησίων επικυρωμένων ενημερώσεων.  

 

3. Κατευθύνσεις για τη Χρήση του Λογοτύπου του EMAS 

Ένα από τα βασικά στοιχεία του Κανονισμού EMAS είναι η εισαγωγή διαφορετικών 

επιλογών μετάδοσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας προς κάθε εμπλεκόμενο. 

Στόχος των κατευθύνσεων αυτών είναι να εξηγήσουν τη χρήση των διαφορετικών 

μορφών του λογοτύπου του EMAS και να προδιαγράψουν τις σπάνιες εκείνες 

περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται χρήση του λογότυπου EMAS πάνω σε προϊόντα  

 

4. Κατευθύνσεις για τη σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης 

Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς στη 

σύνταξη της περιβαλλοντικής δήλωσης που απαιτείται από το EMAS και στον 

προσδιορισμό των θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν κατά τη σύνταξη της 

δήλωσης. 

To EMAS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει έναν οργανισμό να βελτιώσει και 

να διαχειριστεί καλύτερα την περιβαλλοντική του απόδοση. Η σωστή σύνταξη της 

περιβαλλοντικής δήλωσης εξυπηρετεί σημαντικά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία 

αυτής της διαδικασίας. Παρέχει δε μια ευκαιρία για προώθηση μιας θετικής εικόνας 

των επιδόσεων του οργανισμού σε πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, 

εργολάβους και εργαζομένους.  

 

5. Κατευθύνσεις για τη Συμμετοχή των Υπαλλήλων στο πλαίσιο του EMAS 

Η ενεργός συμμετοχή, η κατάλληλη εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των 

εργαζομένων ενός οργανισμού είναι βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση της 

συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού. Η 

συμμετοχή όλων των μελών ενός οργανισμού στις εργασίες επί περιβαλλοντικών 

θεμάτων αποτελεί επίσης τον ορθό τρόπο διατήρησης ενός ζωντανού και βιώσιμου 

συστήματος διαχείρισης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα συστήματα διαχείρισης στα 

οποία δεν συμμετέχουν όλοι ενεργά τείνουν να γίνονται γραφειοκρατικά και να μη 
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λειτουργούν ομαλά. Οι παρούσες κατευθύνσεις υποδεικνύουν τρόπους και μέσα 

ενεργού ανάμιξης των εργαζομένων που εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση του έργου, επιβαρύνουν λιγότερο τόσο τη διοίκηση όσο και τους 

εργαζομένους και εξασφαλίζουν ορθή εφαρμογή του EMAS.  

 

6. Κατευθύνσεις για τον Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Πτυχών & την 

Αξιολόγηση της Σημασίας τους 

Για το EMAS, οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές βρίσκονται στο επίκεντρο της 

προσοχής τόσο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ενός οργανισμού όσο 

και της αξιολόγησης και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. 

Στόχος αυτών των κατευθύνσεων είναι να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των 

σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών που ανακύπτουν από δραστηριότητες, 

προϊόντα και υπηρεσίες επί των οποίων έχει διαχειριστικό έλεγχο ή επιρροή ένας 

οργανισμός που εφαρμόζει σύστημα EMAS.  

 

7. Κατευθύνσεις προς τους Επαληθευτές για την επαλήθευση σε Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ιδιαίτερα σε Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις συχνά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης καθότι θεωρούνται γραφειοκρατικά και 

χρονοβόρα για τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε τέτοιες 

μικρές επιχειρήσεις. 

Καθήκον του επαληθευτών, προς τους οποίους απευθύνονται αυτές οι οδηγίες, 

είναι να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μικρών οργανισμών και 

να διεξάγουν την επαλήθευση κατά τρόπο που να μην τους επιβαρύνει άσκοπα.  

 

8. Κατευθυντήριες Γραμμές για την επιλογή και τη χρήση δεικτών 

περιβαλλοντικής απόδοσης όσον αφορά τον Κανονισμό EMAS 

Η Σύσταση της Επιτροπής 2003/532/EK της 10ης Ιουλίου 2003 δίνει οδηγίες ως προς 

την επιλογή και χρήση δεικτών περιβαλλοντικής απόδοσης στο πλαίσιο του EMAS. Η 

ύπαρξη σταθερών δεικτών κάνει δυνατή την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών 

μεταξύ οργανισμών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 25.7.2003 σ. 0019 , (στοιχεία ΥΠΕΚΑ).  
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Στατιστικά Στοιχεία 

 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 

2005, σε επιχειρήσεις πιστοποιημένες με τα συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001 και EMAS. Η έρευνα επικεντρώνεται:  

1. Στα αρχικά κίνητρα των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ΣΠΔ  

2. Στα οφέλη από την υιοθέτηση του ΣΠΔ και  

3. Στα προβλήματα – μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για 

την εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια, τα οποία περιελάμβαναν τα 

αρχικά κίνητρα, τα τελικά οφέλη και τα προβλήματα / εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

 

Σχήμα 2: Αρχικά κίνητρα των επιχειρήσεων για την εφαρμογή ISO 14001 ή EMAS 
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Σχήμα 3: Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή ΣΠΔ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

 

 

Σχήμα 4: Λειτουργικά οφέλη από την εφαρμογή ΣΠΔ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

 

 

Σχήμα 5: Εξωτερικά οφέλη από την εφαρμογή ΣΠΔ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
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Σχήμα 6: Κόστη / Προβλήματα για την εφαρμογή του ISO 14001 ή EMAS στις 

Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

 

Οφέλη που Προκύπτουν από την Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 

 

Για τις επιχειρήσεις:  

 Βελτιώνεται η οργάνωση/τεκμηρίωση, η εικόνα (προς τους καταναλωτές, 

δανειστές, το κράτος, την τοπική Αυτοδιοίκηση και προς τους εργαζομένους) 

και συνεπώς η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

 Ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις και οι κυρώσεις από τη μη τήρηση της 

νομοθεσίας. 

 Επιτυγχάνεται αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, του νερού, των υλικών 

με αποτέλεσμα να περιορίζεται το κόστος πόρων και διεργασιών. 

 Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις - Μείωση κόστους επεξεργασίας 

και απόρριψης λυμάτων. 

 Βελτιώνονται οι σχέσεις και οι συνεργασίες κυρίως με τις αρχές. 

 Παραδειγματίζονται οι προμηθευτές καθώς και άλλες επιχειρήσεις-

οργανισμοί 
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 Δίνονται νέες ευκαιρίες για είσοδο σε αγορές όπου σημαντικό ρόλο παίζουν 

τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. 

 Υπάρχει ελεγχόμενη λειτουργία και βελτιστοποίηση σε διεργασίες.  

 Βελτιώνονται η ασφάλεια, το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας με 

άμεση συνέπεια τον περιορισμό των ατυχημάτων. 

 Υποκινείται και αναβαθμίζεται το προσωπικό. 

 

Για τους εργαζομένους:  

 Ενημέρωση και εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα. 

 Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους παραγωγής ( 

μείωση των ρύπων, των αποβλήτων και του θορύβου, ύπαρξη σχεδίων 

δράσης για έκτακτα περιστατικά). 

 Σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων. 

 

Για την κοινωνία:  

 Μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

 Μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων. 

 Διασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 

Περιγραφή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

I. Διεθνές πρότυπο ISO 14001 

Ο ISO (International Organization for Standardization) είναι διεθνής οργανισμός, 

εξειδικευμένος στη δημοσίευση προτύπων. Αποτελείται από εθνικούς φορείς 

τυποποίησης 91 χωρών. Έχει 180 περίπου Τεχνικές Επιτροπές, υπεύθυνες για 

αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσης, που αναπτύσσουν διεθνή πρότυπα, με στόχο τη 

διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη 

διεθνούς συνεργασίας, στη σφαίρα των Πνευματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών 

και οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Το 1996 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ΙSΟ), διαβλέποντας τις ανάγκες της 

αγοράς, και με την εμπειρία των Προηγούμενων προτύπων ISO 9000 για τη 

διασφάλιση της ποιότητας Προϊόντων και των διαδικασιών τους, υιοθέτησε τα 
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διεθνή Πρότυπα της σειράς ISO 14000 για θέματα διασφάλισης της Ποιότητας του 

περιβάλλοντος. 

 

Πίνακας 1: Τα Πρότυπα της σειράς ISO 14000 

Κωδικός 

Προτύπου 
Περιγραφή 

ISO 14001 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Καθορισμός 

Προτύπου 

ISO 14002 Οδηγός Εφαρμογής  ISO 14001 για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

ISO 14004 
Πρακτικός Οδηγός για όλα τα Είδη των Επιχειρήσεων που αφορά 

την Δημιουργία, Εφαρμογή και Βελτίωση των ΣΠΔ 

ISO 14010 Οδηγός για ΣΠΔ και Γενικού Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

ISO 14011 Ειδικός Οδηγός για τον Έλεγχο ΣΠΔ 

ISO 14012 Οδηγός για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές των ΣΠΔ 

ISO 14020 

Οδηγός για Οργανισμούς οι οποίοι δηλώνουν ότι τα προϊόντα 

τους είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή οι υπηρεσίες τους. Ο 

οδηγός αυτός περιλαμβάνει τους στόχους και τις αρχές των 

Οικολογικών Σημάτων 

ISO 14021 
Οδηγός Πρακτικών Θεμάτων (ορολογία, σύμβολα, διαδικασίες 

πιστοποίησης κ.λ.π.) για τα Οικολογικά Σήματα 

ISO 14024 
Σύντομη Περιγραφή των αρχών και των κριτηρίων που πρέπει να 

εφαρμοστούν κατά το τρίτο μέρος του προτύπου των σημάτων 

ISO 14031 
Οδηγός για την ανάπτυξη και την χρήση δεικτών κατά την 

μέτρηση και την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

ISO 14040 
Συμπεριλαμβάνει την χρήση, τα πλεονεκτήματα και τους 

περιορισμούς της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

ISO 14041 

Σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

και προσφέρει οδηγίες για την ταξινόμηση και την ανάλυση 

δεδομένων από την Ανάλυση Κύκλου Ζωής 

ISO 14042 

Οδηγός εκτίμησης της σημαντικότητας των περιβαλλοντικών 

επιδράσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται από την ανάλυση 

δεδομένων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

ISO 14043 Οδηγός για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης 
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Κύκλου Ζωής σε σχέση με τους Αρχικούς Στόχους 

ISO 14050 
Λεξιλόγιο και Ορισμοί των Όρων που χρησιμοποιούνται από την 

Σειρά Προτύπων ISO 14000 

 

Από αυτά, το Πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που επιδέχεται αξιολόγηση από φορείς πιστοποίησης. 

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό (ISO, 1996) ο σχεδιασμός ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στηρίζεται στον εντοπισμό εκείνων των εργασιών μίας 

εταιρείας που επιβαρύνουν το Περιβάλλον. Καθορίζονται οι στόχοι, που οδηγούν σε 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ποσοτικοποιούνται και ορίζονται οι 

απαραίτητες διαδικασίες, των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την 

επίτευξή τους. Ελέγχονται, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική εφαρμογή τους 

και, αν χρειαστεί, γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Παράλληλα, 

καταγράφονται οι υπευθυνότητες του προσωπικού που εκτελεί αυτές τις 

διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται κατάλληλα. 

 

 

Σχήμα 7: Τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ΣΠΔ σύμφωνα με το ISO 14001 
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Σε ποιους απευθύνεται; 

Το ISO 14001:2004 μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις και 

οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξαρτήτου μεγέθους και 

δραστηριότητας με σχετικά οφέλη για όλες. Ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν να εφαρμόσουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να αποκτήσουν Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα. 

 

Πώς υλοποιείται; 

Τα βασικά βήματα ανάπτυξης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2004 είναι τα εξής: 

 Προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων που αφορούν στις δραστηριότητες 

της επιχείρησης και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής όπου απαιτηθεί 

 Εξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και των παρελθόντων συμβάντων 

 Καθιέρωση διαδικασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 

 Αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών της επιχείρησης που μπορεί να 

ελέγχει και να επηρεάζει 

 Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών που έχουν ή μπορεί να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 Καθιέρωση και ανασκόπηση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων και 

καθιέρωση προγραμμάτων για την επίτευξη αυτών 

 Καθιέρωση επιπρόσθετων διαδικασιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Εφαρμογή συστήματος 

 Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο 

 Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης  

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Το παρόν πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων 

συστημάτων διαχείρισης που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση. 
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Ο βαθμός δυσκολίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των διεργασιών, τη φύση 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και από τη συμβολή της επιχείρησης κατά τη 

διαδικασία της ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη του συστήματος 

προτείνεται η κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης ή η συμβολή 

εξειδικευμένου συμβούλου. Η συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης και της 

Ανώτατης Διοίκησης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του συστήματος. 

 

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλους ισάξιους φορείς για την 

έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ανάλογα με τη δραστηριότητα. 

Κατά κύριο λόγο, η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις 

περιβαλλοντικές της πλευρές, αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης και 

αξιολόγηση της εφαρμογής του. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου 

εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το Φορέα Πιστοποίησης, ενώ σε περίπτωση 

αποκλίσεων ορίζονται για τις σημαντικές οι διορθωτικές ενέργειες και κατόπιν 

ολοκλήρωσης τους εκδίδεται το Πιστοποιητικό. Τις μη σημαντικές αποκλίσεις η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις διευθετήσει μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. 

Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και αυτή η συμμόρφωση θα 

επιβεβαιώνεται από το Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες συνήθως αξιολογήσεις. 

 

Τι οφέλη έχει; 

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση ενός 

συστήματος ISO 14001:2004 είναι: 

 Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

 Ο αυτο-προσδιορισμός της περιβαλλοντικής τους επίδοσης 

 Η συμμόρφωση με τις νέες τάσεις και τους «άγραφους κανόνες» αναφορικά 

με την προστασία του περιβάλλοντος 

 Η συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της 

επιβάρυνσης του πλανήτη 

 Η ανάπτυξη βιομηχανικής πολιτικής για τη μείωση της άσκοπης 

κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων και τη βελτίωση των παραγωγικών 

διαδικασιών 
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 Η ικανοποίηση μερίδας πελατών τους με περιβαλλοντική συνείδηση 

 Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού της 

επιχείρησης, η αύξηση της ανακύκλωσης και η μείωση της άσκοπης 

κατανάλωσης 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών της επιχείρησης που αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον, τον αριθμό των μονάδων που θα πιστοποιηθούν, τον αριθμό του 

προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις παρεμβάσεις που τυχόν 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Για μικρές 

επιχειρήσεις που καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος κυμαίνεται από 1 

έως 6 μήνες. 

 

II. Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS) 

Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, γνωστό 

και ως κανονισμός EMAS (ΕΚ) 1221/2009, αντιπροσωπεύει μια σχετικά καινούργια 

προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης των μηχανισμών 

της αγοράς. Το EMAS έχει ως στόχο να προαγάγει τη συνεχή βελτίωση των 

επιδόσεων σε θέματα περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε 

οργανισμούς να αναλάβουν, σε εθελοντική βάση, τη δέσμευση να αξιολογήσουν και 

να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος. 

Το EMAS είναι από τις λύσεις που προωθήθηκαν από την Ε.Ε. στα πλαίσια του 5ου 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος Ανάπτυξης που είχε ως στόχο την ‘πρόκληση’ της 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1995, αναθεωρήθηκε το 2001 και 

τελικά το 2009. Το EMAS είναι εφαρμόσιμο σε κάθε οργανισμό του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνει τη δέσμευση να βελτιώσει την περιβαλλοντική 

του επίδοση. Εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνεστάιν). Όλο και 

περισσότερες υποψήφιες χώρες εφαρμόζουν επίσης, το σύστημα στο πλαίσιο 

προετοιμασίας τους για προσχώρηση στην Ε.Ε. Μέχρι τώρα περισσότεροι από 3000 

καταχωρημένοι χώροι έχουν συμμετάσχει στο σύστημα. 

Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η 

επίδειξη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, και η γνωστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιτευγμάτων ενός οργανισμού στο ευρύτερο κοινό. Βασικός 
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στόχος είναι ο κάθε οργανισμός να λάβει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες 

στην καθημερινή του λειτουργία. 

Σκοπός του EMAS είναι η προώθηση των συνεχών περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

οργανισμών (Κανονισμός 1221/2009) με: 

 Κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 

οργανισμούς 

 Συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

συστημάτων αυτών 

 Ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, και ανοικτό διάλογο με το 

κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους 

 Ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον οργανισμό, καθώς και κατάλληλη 

εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση οι οποίες διευκολύνουν την δραστήρια 

συνεργασία στα καθήκοντά τους. 

 

Το EMAS είναι μια εθελοντική διαδικασία, και δικαίωμα συμμετοχής έχει 

οποιοσδήποτε οργανισμός (σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό) που θέλει να 

βελτιώσει τη συνολική περιβαλλοντική του επίδοση. Για αυτόν το σκοπό πρέπει να 

υιοθετήσει μια περιβαλλοντική πολιτική που θα περιέχει δεσμεύσεις με σκοπό τη 

συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση. Η διαδικασία αρχίζει με μια αρχική 

περιβαλλοντική ανάλυση του χώρου δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να 

εισαχθούν με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιέχονται στην 

περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

πρέπει να ελεγχθεί, γι’ αυτό ο οργανισμός διενεργεί ή αναθέτει σε άλλους τη 

διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων. Ο κανονισμός του EMAS προχωρά λίγο 

περισσότερο και ζητά επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση, την οποία διαβιβάζει ο 

οργανισμός στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους, και εφόσον εγκριθεί, 

δημοσιοποιείται και παίρνει το δικαίωμα συμμετοχής στο EMAS. 

 

 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              63 

Βήματα εφαρμογής του EMAS: 

 

1. Περιβαλλοντική Πολιτική  

Καθορισμός της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης. Η πολιτική αυτή είναι 

αναγκαίο να γίνεται γραπτώς, να υιοθετείται από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο, 

να επανεξετάζεται περιοδικά και να αναθεωρείται και να είναι διαθέσιμο στο κοινό. 

 

2. Περιβαλλοντική Ανάλυση  

Καθορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού. Η ανάλυση πρέπει 

να παρέχει µια εποπτική εικόνα της κατανάλωσης των πόρων του οργανισμού, των 

απορρίψεων του στα ύδατα και εκπομπών στην ατμόσφαιρα, και της παραγωγής 

αποβλήτων. Ο κανονισμός EMAS απαιτεί η ανάλυση να παράγει δύο αποτελέσματα. 

 Καθορισμός και καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 Καθορισμός και καταγραφή των νομοθετικών, ρυθμιστικών και άλλων 

απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην πολιτική. 

 

3. Περιβαλλοντικοί στόχοι και πρόγραμμα 

Το τμήμα αυτό αποτελεί τον καθορισμό, µε βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

του προγράμματος το οποίο να καθορίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει η 

περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. 

 

4. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠ∆) κατανέμει ευθύνες και 

αρμοδιότητες και περιγράφει τα καθημερινά περιβαλλοντικά καθήκοντα. Με βάση 

το ΣΠ∆ όλο το προσωπικό γνωρίζει τις καθημερινές του ατομικές υποχρεώσεις. 

 

5. Περιβαλλοντικός Έλεγχος 

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος ελέγχει αν το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται 

λειτουργεί στο σύνολο του. Η διαδικασία ελέγχου εφαρμόζεται µε ελέγχους 

αρχείων, γραπτών διαδικασιών, µε επιθεωρήσεις των συνθηκών εργασίας και του 

εξοπλισμού και µε συζητήσεις µε το προσωπικό που ασχολείται µε το συγκεκριμένο 

χώρο δραστηριοτήτων. 
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6. Περιβαλλοντική Δήλωση 

Η απαίτηση αυτή αφορά την προετοιμασία από μέρους της επιχείρησης μιας 

δημόσιας περιβαλλοντικής δήλωσης που να αφορά την περιβαλλοντική εργασία 

τους, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής, των αντικειμενικών σκοπών και του 

συστήματος διαχείρισης. Η δήλωση αυτή μπορεί να διανεμηθεί στους πελάτες και 

σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό EMAS III, κάθε οργανισμός οφείλει να 

δημοσιοποιεί την περιβαλλοντική του δήλωση και τις επικαιροποιήσεις της εντός 

ενός μηνός από την καταχώρισή του και ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της 

ανανέωσης της καταχώρισης. Ο τρόπος με τον οποίον παρέχεται η δημόσια 

πρόσβαση καθορίζεται από τον καταχωρισμένο οργανισμό στο έντυπο που 

προβλέπεται στο παράρτημα VI (πίνακας με τις ελάχιστες απαιτούμενες 

πληροφορίες για την καταχώριση). 

 

7. Περιβαλλοντική Επικύρωση και Καταγραφή  

Επικύρωση του συστήματος από ένα διαπιστευμένο περιβαλλοντικό επιθεωρητή. Ο 

επιθεωρητής εξετάζει και εγκρίνει τη συμμόρφωση του χώρου δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του προτύπου, την επάρκεια και την αξιοπιστία των 

δεδομένων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική δήλωση. Με 

την επιτυχή επιθεώρηση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το 

λογότυπο του EMAS στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Σε επικυρωμένες περιβαλλοντικές δηλώσεις 

 Σε επιστολόχαρτα 

 Σε πληροφοριακό υλικό - ενημερωτικά φυλλάδια (σε συνδυασμό µε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες) που συνδέονται µε δραστηριότητες, 

προϊόντα και υπηρεσίες µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική δήλωση, και το λογότυπο 

συνοδεύεται από τις λέξεις ¨επικυρωμένες πληροφορίες¨. 

Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα και συσκευασίες, ώστε να 

μην προκαλείται σύγχυση με άλλες οικολογικές σημάνσεις προϊόντων.  

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του λογοτύπου δίνονται στο άρθρο 10 και στο 

παράρτημα V του Κανονισμού EMAS III. 
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Πληροφορίες για την καταχώρηση οργανισμών 

 

1. Διαδικασία συμμετοχής και διατήρηση καταχώρησης στο ΕΜΑS 

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα EMAS 

θα πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:  

Α. Να βεβαιωθεί ότι ο χώρος δραστηριοτήτων του οργανισμού είναι κατάλληλος 

για την εφαρμογή του EMAS. 

Β. Να ακολουθήσει τα "Βήματα" του EMAS, όπως περιγράφονται στη συνέχεια:  

i. Να θεσπίσει Περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία θα προβλέπει 

συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν 

το περιβάλλον και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του 

επιδόσεων. 

ii. Να πραγματοποιήσει Περιβαλλοντική Ανάλυση του Χώρου 

Δραστηριοτήτων. 

iii. Να υιοθετήσει Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που θα θέτει ποσοτικούς 

στόχους με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 

iv. Να εισάγει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή να βελτιώσει το ήδη 

υπάρχον, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα και την πολιτική της επιχείρησης. 

v. Να διενεργεί ή να αναθέτει σε άλλους να διενεργούν Περιβαλλοντικούς 

Ελέγχους στο χώρο δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει διαρκής 

ενημέρωση για την πρόοδο του προγράμματος. 

vi. Να συντάσσει Περιβαλλοντική Δήλωση για κάθε ελεγχόμενο χώρο 

δραστηριοτήτων, η οποία θα είναι σαφής και περιεκτική και θα 

περιγράφει την πρόοδο με απλό τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από το 

ευρύ κοινό. 

vii. Να φροντίσει για την πιστοποίηση της πολιτικής, του προγράμματος, 

του συστήματος διαχείρισης, της ανάλυσης, των ελέγχων και την 

επικύρωση της δήλωσης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο επαληθευτή 

περιβάλλοντος. 

 

Γ. Να απευθυνθεί στο Αρμόδιο Φορέα για την καταχώρηση στο Μητρώο EMAS. Για 

το σκοπό αυτό οφείλει να υποβάλλει φάκελο με την επικυρωμένη 

περιβαλλοντική δήλωση.  
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Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δίνει μια γενική εικόνα των παραπάνω βημάτων. 

 

 

Σχήμα 8: Διαδικασίες καταχώρησης στο EMAS 

 

2. Περιεχόμενα Φακέλου για καταχώρηση στο Μητρώο EMAS 

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η τελευταία ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί 

ένας πιστοποιούμενος οργανισμός για καταχώρηση στο EMAS είναι να απευθυνθεί 

στον Αρμόδιο Φορέα (Τμήμα ΔΔ & ΕΟΚ, ΥΠΕΚΑ) και να καταθέσει το φάκελο με την 

επαληθευμένη / επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση. 

Η πληρότητα του κατατιθέμενου φακέλου βοηθά στην ταχύτερη διεκπεραίωση της 

κάθε υπόθεσης, διευκολύνει τον οργανισμό να ενταχθεί νωρίτερα στο Μητρώο 

EMAS και έτσι να αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου EMAS. 

α. Επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση από το φορέα επαλήθευσης (πρωτότυπη) 

και τρία (3) φωτοαντίγραφα της επικυρωμένης περιβαλλοντικής δήλωσης.  

β. Πλήρες συμπληρωμένο έντυπο με τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 

την καταχώρηση ή την ανανέωση της καταχώρησης.  

γ. Πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο (οι) κωδικός(-οί) οικονομικής 

δραστηριότητας NACE του εκάστοτε οργανισμού που αιτείται καταχώρηση. Η 
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στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γίνεται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (Regulation (EC) Νο 1893/2006). Ο κωδικός 

πρέπει να αναγράφεται με το δεκαδικό ψηφίο έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη(-ες) δραστηριότητα(-ες) και όχι σε ομάδα δραστηριοτήτων γενικώς 

(π.χ. 23.1 ή 23.22 και όχι απλώς 23).  

δ. Ο επαληθευτής περιβάλλοντος που αναλαμβάνει την επαλήθευση των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του EMAS, πρέπει να έχει 

διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας (κωδικό 

NACE) που αφορά τον εκάστοτε οργανισμό. Αν δεν έχει εύρος πιστοποίησης που να 

καλύπτει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του αιτούμενου οργανισμού, τότε, ο 

φορέας επαλήθευσης πρέπει να κάνει αίτηση και να λάβει επέκταση του εύρους 

πιστοποίησης προς το ΕΣΥΔ, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ελέγχου 

και καταχώρησης του οργανισμού στο EMAS.  

ε. Πρέπει να διευκρινίζεται αν η αίτηση για καταχώρηση στο EMAS αφορά το 

σύνολο του οργανισμού (η πιο συνήθης περίπτωση) ή επιμέρους χώρους 

δραστηριοτήτων του (π.χ. ένα εργοστάσιο, ένα παράρτημα, ή κάποιες διευθύνσεις 

του οργανισμού). 

στ. Αντίγραφα όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών 

αδειοδοτήσεων σε ισχύ. Οι άδειες αυτές, ανάλογα με τη δραστηριότητα του 

οργανισμού, και εφόσον το απαιτεί η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, μπορεί να 

είναι: άδεια λειτουργίας, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδεια 

διάθεσης υγρών αποβλήτων, άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, άδεια 

συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων, άδεια χρήσης νερού, ή/και αντίγραφα 

συμβάσεων με αδειοδοτημένα συστήματα ή εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων και άλλων προϊόντων (συσκευασίες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός, συσσωρευτές, ορυκτέλαια). 

Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου η Επιτροπή EMAS να πεισθεί, με 

βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία που έχει λάβει, ότι ο ενδιαφερόμενος 

οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS αριθ. 1221/2009 και 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, για την καταχώρησή του στο Μητρώο του EMAS. Κατ' αυτόν τον τρόπο 

προστατεύεται το κύρος και η αξιοπιστία του EMAS, κάτι σημαντικό τόσο για τους 

καταχωρημένους οργανισμούς όσο και για τους πολίτες που ανατρέχουν στο 

Μητρώο των εγγεγραμμένων οργανισμών.  
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3. Φορείς σχετικοί με την εφαρμογή του EMAS στην Ελλάδα 

Για την εφαρμογή του Κανονισμού EMAS στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί οι 

ακόλουθοι φορείς, όπως ορίζεται και στο κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009: 

 

Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών στο EMAS 

H Επιτροπή EMAS είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών 

στο κοινοτικό σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. Συστήθηκε με 

την ΚΥΑ 28489/2629/1998 Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & 

Οικονομικών και επανασυγκροτήθηκε με την Η.Π. 19737/975/Ε113 Απόφαση 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 668/Β/18-5-2005). Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 

ανατέθηκε στο Τμήμα ΔΔ και ΕΟΚ του ΥΠΕKA η Προεδρία της Επιτροπής καθώς και 

οι γραμματειακές διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού 

761/2001. Η Επιτροπή EMAS αποτελείται από 4 μέλη εκ των οποίων τα 3 μέλη είναι 

από το ΥΠΕKA και 1 μέλος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Αρμόδιος Φορέας, μεταξύ άλλων: 

 Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρησης των καταχωρημένων ή υπό 

καταχώρηση οργανισμών στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον Υπουργό 

ΠΕΚΑ την καταχώρηση, διαγραφή ή αναστολή της καταχώρησης των 

οργανισμών και τη χορήγηση λογοτύπου. 

 Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των οργανισμών που είναι 

καταχωρημένοι στο EMAS και το ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, μελετών και προγραμμάτων τεχνικής και 

επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος, 

την προώθηση της εφαρμογής του και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των οργανισμών στο EMAS. 

 Παρακολουθεί τις κοινοτικές συναντήσεις των Αρμοδίων Φορέων του EMAS 

(φόρουμ αρμόδιων φορέων) και της Νομοθετικής Επιτροπής του EMAS  

 

 

Φορέας Διαπίστευσης των περιβαλλοντικών επαληθευτών 

Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1221/2009, έχει αναλάβει στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.ΣΥ.Δ.) που ιδρύθηκε με τον Ν. 3066/2002 και το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του 

Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο.   
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4. Τα οφέλη του EMAS 

Η εγκαθίδρυση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η εν συνεχεία 

πιστοποίησή του κατά EMAS μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την οργάνωση 

που θα το εφαρμόσει, τόσο ως προς την εσωτερική της λειτουργία όσο και ως προς 

τις σχέσεις με τρίτους. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι:  

 Ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας κινήτρων για 

μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα, 

 Ενίσχυση της εικόνας της οργάνωσης τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, 

προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της 

 Καλύτερη διαχείριση του ρίσκου που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά 

θέματα, μέσω της θεσμοθέτησης και ελέγχου κατάλληλων διαδικασιών 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών 

 

5. Χρηματοδοτικά προγράμματα για εφαρμογή του EMAS 

Κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Εμπορικής 

Ναυτιλίας προωθεί χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση οργανισμών που 

εφαρμόζουν πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Επίσης, στο παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί σχετικές προσπάθειες μέσα από το 

πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6. Νομικά Κείμενα και Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Οι βασικές οδηγίες για την εφαρμογή του EMAS έχουν παρουσιαστεί ανωτέρω. 

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν μέσω των σελίδων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ποιοι πόροι θα χρειαστούν:  

Οι πόροι που χρειάζονται για την εφαρμογή το EMAS είναι: 
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I. Χρόνος 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να στηθεί το σύστημα πολλές φορές ξεπερνά τον ένα 

χρόνο και αυξάνει σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και την πολυπλοκότητα 

της διαδικασίας παραγωγής. 

Η εφαρμογή του EMAS στις Βόρειες Ευρωπαϊκές Χώρες πήρε κατά μέσο όρο: 

 Λιγότερο από ένα χρόνο για πολύ μικρές εταιρίες 

 Τουλάχιστον ένα χρόνο για μικρομεσαίες εταιρίες 

 Περισσότερο από 1,5 χρόνο για πολύ μεγάλες εταιρίες 

 

Η εμπειρία δείχνει ότι η αρχική περιβαλλοντική ανάλυση και η διεξοδική εκτίμηση 

των πρακτικών διαχείρισης είναι τα πιο χρονοβόρα βήματα. Στην συνέχεια 

ακολουθούν τα εξής: 

 Συλλογή νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων και 

πληροφοριών 

 Κατάρτιση προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης 

 Καταγραφή διαδικασιών και κανόνων  

 Εκπαίδευση εργαζομένων 

 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

 

Για να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία του EMAS μετά την πιστοποίηση, συνήθως 

κατά μέσο όρο μία μέρα την εβδομάδα είναι αρκετή και η προσπάθεια που 

απαιτείται είναι η ίδια τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες εταιρίες  

 

II. Γνώσεις 

To EMAS απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για να πραγματοποιηθούν τα διαφορετικά 

βήματα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως η αρχική ανάλυση και 

αναγνώριση των κυριότερων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν τις 

δραστηριότητες της εταιρίας, τις νομικές προϋποθέσεις, την ανάπτυξη 

μεθοδολογιών, κ.τ.λ..  
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III. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί είτε ανεπίσημα 

είτε μέσω μιας επίσημης δομής ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να γίνει διανομή 

καθηκόντων και να ορισθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει τι κάνει. Είναι ζωτικό για το σύστημα να 

ξέρει ο καθένας τι κάνει, πότε το κάνει, πώς το κάνει και με ποια εξουσιοδότηση. 

   

IV. Πρόσθετες Πληροφορίες 

Ένας μεγάλος αριθμός από βιβλία που έχουν εκδοθεί πάνω στην προστασία του 

περιβάλλοντος σε διάφορους τομείς μπορεί να είναι μια πηγή πληροφοριών που θα 

λειτουργήσει βοηθητικά στην οργάνωση και εγκατάσταση ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης πολλές πληροφορίες μπορούν να 

αναζητηθούν στο Διαδίκτυο, όπως για τις νομοθετικές υποχρεώσεις, για καθαρές 

τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σα σχέδιο δράσης, μελέτες 

περιπτώσεων, συμβουλές, προτάσεις κ.λ.π..  

  

V. Εξωτερικές Συμβουλές 

Η εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πολύπλοκη και 

απαιτεί εξωτερική βοήθεια τις περισσότερες φορές. Η εμπειρία δείχνει ότι από τις 

καταχωρημένες εταιρίες EMAS: 

 Το 10% δεν χρειάστηκαν καμιά βοήθεια 

 Το 25% χρειάστηκαν βοήθεια μόνο από το όμιλο επιχειρήσεων τους 

 Το 65% ζήτησαν εξωτερική βοήθεια 

 

VI. Τον Ενθουσιασμό που υπάρχει στην Εταιρίας σας 

Έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία εφαρμογής ενός ΣΠΔ εξαρτάται ιδιαίτερα από τον 

ενθουσιασμό των ατόμων μέσα στην επιχείρηση. Το EMAS απαιτεί την ενεργή 

συμμετοχή των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι είναι η κινητήρια δύναμη και βασική 

προϋπόθεση για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρίας 

σας. 
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VII. Οικονομικοί Πόροι 

To κόστος εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρίας και από τις δραστηριότητες της. Η 

εμπειρία στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι για την εφαρμογή του EMAS 

δεν υπάρχει κανόνας. Οι οικονομικοί πόροι που θα ξοδευτούν για να στηθεί ένα 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου των εξωτερικών 

τελών για συμβούλους, τη σχετική επικοινωνία καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης 

είναι κατά μέσο όρο γύρω στα:  

Για Πολύ Μικρές Εταιρίες 

(<10 εργαζόμενοι) 
10.000€ 

Για Μικρές Εταιρίες 

(10 έως 50 εργαζόμενους) 
20.000€ 

Για Εταιρίες Μεσαίου Μεγέθους 

(50 έως 250 εργαζόμενους) 
35.000€ 

Για Μεγάλες Εταιρίες 

(>250 εργαζόμενοι) 
50.000€ 

  

Στα περισσότερα κράτη μέλη οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν 

έως και 75% από δημόσια βοήθεια για τα έξοδα του εξωτερικού συμβούλου. 

 

Σύγκριση εφαρμογής ISO 14001 / EMAS 

Η διαφάνεια, η προσβασιμότητα και η περιοδική παροχή περιβαλλοντικών 

πληροφοριών είναι καθοριστικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το EMAS από 

άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συνεπώς, η Περιβαλλοντική Δήλωση 

κάθε οργανισμού πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και σε κάθε 

ενδιαφερόμενο, μετά από αίτημα, ή με τη δημιουργία συνδέσεων με δικτυακούς 

τόπους, οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική δήλωση. 

 

Σε γενικές γραμμές ,το ISO 14001 είναι πιο δημοφιλές από το ΕΜΑS. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται κυρίως στη διεθνή αναγνώριση που έχει το ISO 14001, ενώ το ΕΜΑS 

αναγνωρίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, όμως, και μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές το προβάδισμα του ISO 14001 σε σχέση με το 

ΕΜΑS, αφού, στην πλειοψηφία των χωρών, ο αριθμός των καταχωρημένων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με το ISO 14001 είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το 
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ΕΜΑS. Σε ένα μικρό αριθμό χωρών (Νορβηγία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) αντιστοιχούν 

περίπου ισάριθμες καταχωρήσεις επιχειρήσεων στο ISO 14001 και στο ΕΜΑS. Τέλος, 

σε δύο χώρες της ΕΕ, τη Γερμανία και την Αυστρία, οι καταχωρήσεις σύμφωνα με το 

ΕΜΑS υπερτερούν κατά πολύ τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σύμφωνα με το ISO 

14001, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην πετυχημένη πολιτική προώθησης 

του ΕΜΑS που ακολουθούν οι δύο αυτές χώρες και η οποία θα έπρεπε να 

παραδειγματίσει και τις υπόλοιπες χώρες. 

Ένας άλλος λόγος. για τον οποίο το ISO 14001 είναι πιο δημοφιλές από το ΕΜΑS, 

είναι το γεγονός ότι το ISO 14001 αναφέρεται μόνο στην εφαρμογή Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενώ το ΕΜΑS έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως έχει 

προαναφερθεί (π.χ. συμμόρφωση με τη νομοθεσία, δημοσιοποίηση 

περιβαλλοντικής δήλωσης), και κρίνεται αυστηρότερο. Οι απαιτήσεις αυτές, βέβαια, 

που καθιστούν, κατά κάποιο τρόπο, το ΕΜΑS λιγότερο ελκυστικό στα «μάτια» των 

επιχειρήσεων, θα έπρεπε στην ουσία να αποτελούν πλεονέκτημα του ΕΜΑS, καθώς, 

με την ορθή κάλυψή τους, η επιχείρηση εξασφαλίζει καλύτερες σχέσεις με τις αρχές 

και το κοινό και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο 

αποτελεσματική. Το σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί από την 

Επιτροπή, καθώς και από τους αρμόδιους φορείς εντός των κρατών μελών, στη 

στρατηγική προώθησης του EMAS που ακολουθούν. 

Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο το ISO 14001 είναι πιο διαδεδομένο σε σχέση με το 

ΕΜΑS, είναι οι πολλές κοινές απαιτήσεις του προτύπου με τα πρότυπα για τα 

συστήματα ποιότητας ISO 9000. Έτσι, για επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα ISO 9000, είναι πιο εύκολο και πιο 

οικονομικό να εφαρμόσουν ΣΠΔ σύμφωνα με το ISO 14001. 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας σύγκρισης ISO 14001 – EMAS 

Α/Α ΘΕΜΑ EMAS EN ISO 14001:2004 

1 Αναγνώριση 
Αναγνώριση μόνο από 

την Ε.Ε. 

Παγκόσμια 

αναγνώριση 

2 Νομοθεσία 

Υπάρχει Νομοθετική 

βάση για την ανάπτυξη 

του ΣΠΔ  

(ΕΚ 1221/2009) 

Δεν υπάρχει 

Νομοθετική βάση, 

παρά μόνο το πρότυπο 

EN ISO 14001:2004 

3 Περιβαλλοντική Πολιτική 

Δέσμευση για 

βελτίωση της 

Περιβαλλοντικής 

Δέσμευση για 

βελτίωση της Επίδοσης 

του Συστήματος 
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Επίδοσης 

4 
Αρχική Περιβαλλοντική 

Ανασκόπηση 

Απαιτείται αρχική 

Περιβαλλοντική 

Ανασκόπηση 

Δεν απαιτείται αλλά 

προτείνεται 

5 Εξωτερική Επικοινωνία 
Απαιτείται ανοικτός 

διάλογος με το κοινό 

Απαιτείται η 

ανταπόκριση σε 

θέματα που θέτουν 

εξωτ. Ενδιαφερόμενα 

μέρη 

6 Εμπλοκή εργαζομένων 

Απαιτείται ενεργή 

συμμετοχή των 

εργαζομένων 

Δεν απαιτείται 

7 Ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση 

Απαίτηση για ετήσια 

Περιβαλλοντική 

Δήλωση, με αναφορά 

σε Περιβαλλοντικές. 

Πλευρές, μέτρα, 

στόχους, μετρήσεις, 

απολογισμό. 

Δεν απαιτείται 

8 Ενημέρωση Υπηρεσιών 

Έλεγχος και επικύρωση 

της Περιβαλλοντικής 

Δήλωσης 

Δεν απαιτείται 

9 Χρήση Logo 
Χρήση του λογότυπου 

του EMAS 
Όχι 
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2.4 Συστήματα AGRO 

 

Τα πρότυπα AGRO έχουν εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος 

αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και λειτουργεί χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 

 Agro 1-1  

Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) 

 

Τι είναι; 

Με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας του καταναλωτή, ο 

ΟΠΕΓΕΠ (AGROCERT) εκπόνησε τα πρότυπα: 

 

AGRO 1-1: 

Προδιαγραφή 

Περιγράφει το σύστημα βάσει του οποίου αναγνωρίζονται, 

αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 

την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, καλύπτοντας τις 7 

διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές του HACCP και υπακούοντας 

στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 

AGRO 1-2: 

Κατευθυντήριες 

οδηγίες 

Περιγράφει κατευθυντήριες οδηγίες για τις επιχειρήσεις/ 

μονάδες πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών 

προϊόντων που εφαρμόζουν ή θέλουν να εφαρμόσουν 

Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ώστε 

αυτές να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του συστήματος 

HACCP καθώς και στην ομαλή αλλά και αποτελεσματική 

λειτουργία του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Συστήματος 

Ποιότητας αποφεύγοντας πιθανές επαναλήψεις ή τη δυσχερή 

εφαρμογή διαφόρων διαδικασιών. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Τα πρότυπα αυτά απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις / μονάδες πρώτης 

μεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών προϊόντων που επιθυμούν να 

τεκμηριώσουν την υγιεινή και την ασφάλεια των γεωργικών τους προϊόντων.  
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Γιατί να πιστοποιηθώ; 

Για να τεκμηριώσετε την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγομένων γεωργικών 

προϊόντων της επιχείρησης πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας που διευθύνετε, 

ένα από τα πρότυπα που μπορείτε να επιλέξετε για την πιστοποίησή της είναι το 

Πρότυπο AGRO 1. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια των 

τροφίμων. Με βάση τις οδηγίες και τους Κανονισμούς για την υγιεινή των 

τροφίμων, η Κοινότητα επιδιώκει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα. Η 

εθνική νομοθεσία εναρμονιζόμενη προς τις κοινοτικές οδηγίες, απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για 

την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων κατά την παραγωγή τροφίμων με βάσει 

τις αρχές του HACCP. 

 

Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση από ένα πιστοποιημένο πρότυπο AGRO 1; 

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Πρότυπα AGRO 1-1 & AGRO 1-2 

επιτυγχάνουν: 

 

 Τεκμηριωμένη διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής και ασφάλειας των 

γεωργικών τους προϊόντων. 

 Απόδειξη της προσήλωσης της επιχείρησης στην προστασία του 

καταναλωτή. 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 

 Προώθηση των γεωργικών προϊόντων τους στην εσωτερική και εξωτερική 

αγορά και αύξηση των πωλήσεων. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων τους προς 

όφελος της επιχείρησης. 

 Ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων τους και την εξάλειψη κινδύνου 

ακύρωσης παραγγελιών. 

 

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης; 

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των 

προϊόντων της, αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής και αξιολόγηση του 

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Κατόπιν θετικής εισήγησης ή 
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κάλυψη των αποκλίσεων που τυχόν εντοπισθούν από το φορέα, διεξάγεται η 

αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος. 

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το 

Φορέα Πιστοποίησης, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται για τις σημαντικές 

οι διορθωτικές ενέργειες και κατόπιν ολοκλήρωσης τους εκδίδεται το 

Πιστοποιητικό. Τις μη σημαντικές αποκλίσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις 

διευθετήσει μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. 

 

 

 

 Agro 2-1 & 2-2 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή 

 

Τι είναι; 

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής 

εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Ορθή Γεωργική Πρακτική, 

Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και 

Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις. Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης για 

αποτελεσματική και επικερδή παραγωγή σε μια οικονομικά βιώσιμη και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες 

καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.  

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των αγορών για πιστοποιημένα προϊόντα 

σύμφωνα με το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ώθησε τον ΟΠΕΓΕΠ 

(AGROCERT) στην εκπόνηση των προτύπων: 

 

AGRO 2-1: 

Προδιαγραφή 

Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας 

που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το 

σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε 

γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της 

παραγωγικής της κατεύθυνσης 

AGRO 2-2: 

Απαιτήσεις για  

την εφαρμογή 

Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του 

συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το 

πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες 

ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα 
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φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής 

παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά 

προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του 

περιβάλλοντος. 

 

 

 

Γιατί να πιστοποιηθώ; Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση από ένα πιστοποιημένο 

πρότυπο AGRO 2; 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος είναι:  

 Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών δραστηριοτήτων.  

 Ανταπόκριση στην απαίτηση της κοινωνίας και της αγοράς για προστασία 

του περιβάλλοντος για γεωργικά προϊόντα λιγότερο επιβαρημένα από 

συνθετικές χημικές ουσίες.  

 Διασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του εισοδήματος του 

παραγωγού. 

 

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης; 

Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα ενταγμένοι στο Σύστημα 

Επίβλεψης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και εγγεγραμμένοι στο επίσημο Μητρώο (Πίνακας 1). Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των 

προτύπων AGRO 2 και της εθνικής νομοθεσίας. 

Κατά κύριο λόγο, η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την 

ασφάλεια των προϊόντων της, αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής και 

αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Κατόπιν θετικής 

εισήγησης ή κάλυψη των αποκλίσεων που τυχόν εντοπισθούν από το φορέα, 

διεξάγεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος. 

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το 

Φορέα Πιστοποίησης, ενώ εάν υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων, σε συνεργασία με 

τον επιθεωρητή, ο εκπρόσωπος της γεωργικής εκμετάλλευσης, θα αποφασίσει για 

τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η γεωργική εκμετάλλευση 

για να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της Πιστοποίησης.  
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 AGRO 3 

Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος 

Τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 καθιερώνουν προδιαγραφές και κανόνες που 

διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του χοιρινού κρέατος. Οι απαιτήσεις 

καλύπτουν όλη την αλυσίδα διακίνησης χοιρινού κρέατος, από την παραγωγή των 

ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης. Τα πρότυπα 

αυτά διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, την προστασία των κτηνοτρόφων, των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν:: 

 

AGRO 3-1: Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας 

AGRO 3-2: Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων 

AGRO 3-3: Προδιαγραφή για τη σφαγή των χοίρων 

AGRO 3-4: Προδιαγραφή για τον τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και τυποποίηση 
του χοιρινού κρέατος 

AGRO 3-5: Προδιαγραφή για τα σημεία λιανικής πώλησης χοιρινού κρέατος 

 

 

 

 AGRO 4  

Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας 

Με τα πρότυπα AGRO 4 παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η 

δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας 

των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και να ενισχύσουν τα δυναμικά προϊόντα τους με 

σημάνσεις, να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό 

προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών.  

Η σειρά προτύπων AGRO 4 περιλαμβάνει τα: 

AGRO 4-1: Προδιαγραφή Παραγωγής - Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος 

AGRO 4-2: Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας  
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Πίνακας 3: Αναγνωρισμένοι Φορείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης (Πρότυπα AGRO 2) 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2  

Α
/
Α 

Επωνυμία Φορέα Διεύθυνση 
Τηλέφωνο                                       

E-mail 
Πεδίο 

Εγγραφής 

Υπουργική 
Απόφαση 

Αναγνώρισης 

1 
EQA HELLAS A.E. 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111  
ΛΑΡΙΣΑ  ΤΚ 41336  

2410-282272                                     
eqa@eqa.gr 

AGRO-2 
332841/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

2 

QMSCERT 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-
ΕΛΕΓΧΟΙ-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 

ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ 23 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ 
55132 

2310-535765 2310-
443041                             
qmsltd@otenet.gr 

AGRO-2  
332842/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

3 
ΜΙΓΚΟΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Q-Check 

ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 9-17  
ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ 41221 

2410-538835                                         
info@qcheck-cert.gr 

AGRO-2  156765/13.04.2011 

4 
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ 
Ε.Π.Ε. 

ΛΕΩΦ. 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΚ 15343 

210-5220920 
marketing@tuvaustriah
ellas.gr 

AGRO-2  
332844/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

5 
A CERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 

ΤΗΛΟΥ 2 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΚ 54638 

2310-210777                        
info@a-cert.org 

AGRO-2  
332845/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

6 Hellenic LLOYD'S A.E. 

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 
87 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΚ 18538 

210-4580800                                    
piraeus-qa-
services@lr.org 

AGRO-2  
332851/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 
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7 

EUROCERT - 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΧΛΟΗΣ 89 & 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14452 

210-6252495 
eurocert@otenet.gr 

AGRO-2  
332853/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2529/29.12.09) 

8 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. 
(ΙQS) 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ΤΚ 
54627 

2310-530252            
info@iqs.com.gr 

AGRO-2  
332846/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

9 

TUV HELLAS (TUV 
NORD) A.E. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TUV 
HELLAS A.E.) 

ΛΕΩΦ. 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 282  
ΧΟΛΑΡΓΟΣ  ΤΚ 
15562 

210-6540195  
info@tuvhellas.gr 

AGRO-2  
332847/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

10 ΠΑΣΕΓΕΣ - CERT 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 
ΑΘΗΝΑ 
ΤΚ 11526 

210-7790150                                   
cert@paseges.gr 

AGRO-2  156764/13.04.2011 

11 

ΜΕΤΡΟΝ ΣΩΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 
(METRON CERT A.E.) 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 
ΑΘΗΝΑ 
ΤΚ 10432 

210-5226569 
info@metroncert.gr 

AGRO-2  
332848/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2544/30.12.09) 

12 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΧΑΡΝΩΝ 313 
ΑΘΗΝΑ 
ΤΚ 11145 

210-2120407                    
kiep@elot.gr 

AGRO-2  
332854/19.10.09 
(ΦΕΚ 
2529/29.12.09) 

13 ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 21 & 
ΧΑΛΕΠΑ 1 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΚ 
15125 

210-6848190                              
info@letrina.gr 

AGRO-2  
189/24257/25.02.13 
(ΦΕΚ 507/06.03.13) 
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2.5 Βιολογικά Προϊόντα 

 

Το Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην Ελλάδα 

Η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης ενός συστήματος πιστοποίησης των 

παραγόμενων βιολογικών προϊόντων γίνεται φανερή τόσο για τους παραγωγούς, 

όσο και για τους καταναλωτές. Αρχικά, η σύγχυση του ορισμού των βιολογικών 

προϊόντων, η τήρηση άλλοτε όλων των απαραίτητων κανόνων και άλλοτε μερικών-

περίπτωση «ψευτοβιολογικών προϊόντων»-κατά την παραγωγική διαδικασία, 

καθώς και η αυθαιρεσία της χρήσης του όρου «βιολογικό» κατά την κρίση του κάθε 

παραγωγού, αποτελούσαν φαινόμενα που αποδεικνύουν την αδυναμία αυστηρού 

διαχωρισμού από τους ίδιους των βιολογικών από τα άλλα προϊόντα. Είναι βέβαιο 

ότι όταν ο παραγωγός δεν έχει αποσαφηνίσει τι θέλει να παράγει, δεν γνωρίζει και 

πώς να το παράγει. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω φαινόμενα συνέτειναν 

από τη μια στην προαγωγή του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εκείνων που 

παρήγαγαν προϊόντα χωρίς να πληρούν όλες τις βιολογικές προϋποθέσεις και 

εκείνων που παρήγαγαν πλήρως βιολογικά προϊόντα και από την άλλη στην 

επαύξηση της ανασφάλειας και δυσπιστίας των καταναλωτών στα συγκεκριμένα 

προϊόντα, κλονίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση 

για την ζήτηση των βιολογικών προϊόντων.  

Ένας ακόμη λόγος που φανερώνει την αναγκαιότητα της πιστοποίησης έχει να κάνει 

με την εξέλιξη του συστήματος παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων 

βιολογικής καλλιέργειας. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1930 που 

πρωτοεμφανίστηκαν τα πρώτα βιολογικά αγροκτήματα στη Γερμανία, δεν ετίθετο 

θέμα αξιοπιστίας των παραγόμενων αγαθών, καθώς υπήρχε προσωπική σχέση 

μεταξύ βιοκαλλιεργητή και καταναλωτή, και η διάθεση των αγαθών γινόταν 

απευθείας μεταξύ τους, μάλιστα πολλές φορές από το αγρόκτημα. Όμως, σήμερα 

τα εμπόδια διακίνησης και μεταφοράς έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο ποσοστό, οπότε 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο τόπος παραγωγής, ο τόπος συσκευασίας και 

μεταποίησης και ο τόπος πώλησης του προϊόντος μπορεί να απέχουν χιλιάδες 

χιλιόμετρα μεταξύ τους. Γίνεται λοιπόν καταφανές πως δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ελέγχου του τρόπου παραγωγής του προϊόντος από τον καταναλωτή. 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η αδήριτη ανάγκη ύπαρξης ενός 

αμερόληπτου, έγκυρου και ολοκληρωμένου - από άποψη μελών, κατάρτισής τους 

και επάρκειας κατάλληλων μέσων - συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, το 

οποίο να διασφαλίζει την ποιότητα και το κύρος των προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας.  
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Ο Κανονισμός ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2092/91 

Ο Κανονισμός ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2092/91 με τίτλο: «Περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής» εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στις 24 Ιουνίου του 1991. Η θέσπισή του βασίστηκε στις αρχές της 

IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία) και αποτελεί 

την επίσημη βάση αναγνώρισης της βιολογικής γεωργίας και των κανόνων που την 

διέπουν. Πρακτικά, ο κανονισμός αυτός αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο 

προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρούνται για την παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων. 

Οι στόχοι του κανονισμού αφορούν τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στον 

ίδιο τον παραγωγό, για τον οποίο επιδιώκεται η εγκαθίδρυση και διατήρηση υγειών 

συνθηκών ανταγωνισμού. Το δεύτερο επίπεδο εστιάζει στον καταναλωτή, με κύριο 

στόχο την προστασία του μέσω της διασφάλισης συγκεκριμένης ποιότητας 

προϊόντων και του ελέγχου και πιστοποίησης του τελικού προϊόντος. Το τρίτο 

επίπεδο αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της βιολογική 

γεωργίας ως μέσο ισοστάθμισης της σχέσης προσφοράς και ζήτησης των 

προϊόντων, αλλά και την διατήρηση του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός αποτελείται από 16 άρθρα και 6 παραρτήματα. Τα 

άρθρα περιλαμβάνουν: τον ορισμό των βιολογικών προϊόντων στα διάφορα κράτη 

μέλη (π.χ. οργανικά, βιολογικά, οικολογικά), διασαφηνίσεις εννοιών και όρων (π.χ. 

φυτοφαρμακευτικά προϊόντα, προσυσκευασμένο τρόφιμο, παράγωγο γενετικώς 

τροποποιημένου οργανισμού), τους κανόνες παραγωγής, καθώς και τον καθορισμό 

και την περιγραφή του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών 

προϊόντων (αρχές και οργανισμοί ελέγχου), τι προβλέπεται για τον τρόπο 

παραγωγής, την πιστοποίηση και διακίνηση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων 

που προέρχονται από τρίτες χώρες, και τέλος κάποια γενικά εκτελεστικά μέτρα και 

διοικητικές διατάξεις (π.χ. ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατάλογος των 

επιχειρηματιών και η εποπτεία που τους ασκείται).  

Στα παραρτήματα περιλαμβάνονται οι ακριβείς κανόνες παραγωγής και η 

λεπτομερής περιγραφή τους. Δηλαδή, ότι αφορά στον χρόνο μετατροπής της 

καλλιέργειας από συμβατική σε βιολογική, ποιες από τις ουσίες που 

χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, φυτοπροστατευτικά, 

επιτρέπονται και ποιες όχι, καθώς και οι ειδικές συνθήκες χρήσεως τους, τα 

επιτρεπόμενα μέτρα καταπολέμησης των παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων, οι 

ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και τα μέτρα ασφάλειας στα πλαίσια του καθεστώτος 

ελέγχου και ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ή βιολογική 

παραγωγή συστατικών γεωργικής προέλευσης.   
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Ο παραπάνω κανονισμός επιβάλλοντας τους κοινούς κανόνες παραγωγής και 

πιστοποίησης συνέβαλλε στην ενοποίηση των προδιαγραφών των βιολογικών 

προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα και στην διασφάλιση της 

προστασίας του καταναλωτή και την επαύξηση της εμπιστοσύνης του απέναντι στα 

προϊόντα αυτά. Όπως είναι φυσικό, με την πάροδο του χρόνου, εκδόθηκαν 

τροποποιήσεις για την εφαρμογή του κανονισμού κατά περίπτωση.  

 

 

Νομοθεσία που διέπει τη Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, πριν την εγκαθίδρυση του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων (δεκαετία ’80), πιστοποιητικοί οργανισμοί του εξωτερικού 

(π.χ. Skal, Soil Association, Naturland) είχαν αναλάβει την επίβλεψη και πιστοποίηση 

των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών. Σήμερα, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των 

βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα καθορίζεται από την παρακάτω εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία: 

   

Α. Κοινοτική Νομοθεσία 

01. Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 

βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91». 

02. Καν. (ΕΚ) 889/2008 «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή 

και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο 

παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων». 

03. Καν. (ΕΚ) 967/2008 «για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για 

τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων» 

04. Καν. (ΕΚ) 1235/2008 «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους 

εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» 

05. Καν. (ΕΚ) 1254/2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 

βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την 

επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων» 

06. Καν. (ΕΚ) 537/2009 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όσον 

αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να κατάγονται ορισμένα 

http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nEJMDFR9MYc=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DLi8iyQJosc=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZoRqJNFyzI4=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=/ZYCulzGxG8=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=jIT3jMMwsPc=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lYEDFgpiaPs%3d&tabid=93
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βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα προκειμένου να κυκλοφορούν στο εμπόριο εντός 

της Κοινότητας» 

07. Καν. (ΕΚ) 710/2009«για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη 

βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών» 

08. Καν. (ΕΚ) 271/2010 «σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του Συμβουλίου όσον αφορά τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» 

09. Καν. (ΕΚ) 271/2010 - διορθωτικό «Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 271/2010 

της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 889/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

10. Καν. (ΕΚ) 471/2010 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον 

αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να προέρχονται ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο στην 

Κοινότητα» 

11. Καν. (ΕΚ) 344/2011 «για τη για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών 

προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο 

των προϊόντων» 

12. Καν. (ΕΚ) 426/2011 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών 

προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο 

των προϊόντων» 

13. Καν. (ΕΚ) 590/2011 «κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)» 

  

Από 01/01/2009, την παραγωγή, μεταποίηση, επισήμανση και εμπορία των 

βιολογικών προϊόντων, διέπουν οι Κανονισμοί 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ, όπως 

αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν. Από την ημερομηνία ισχύος των δυο παραπάνω 

κανονισμών, καταργήθηκαν οι εξής κανονισμοί: Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, Καν. (ΕΚ) 

223/2003 και Καν. (ΕΚ) 1452/2003.   

http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=fMC1UDN%2bTOQ%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6AxUcAF6O6M%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9rY35G7RQss%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=70ShgKd0aJo%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Ngrtxqj8ORI%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Bif%2fTgM%2bIY0%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BDA6iuZcWe4%3d&tabid=93
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Β. Εθνική Νομοθεσία 

1. ΚΥΑ αριθμ. 245090/ 11.01.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) 

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 

του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 

και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 

2. ΥΑ αριθμ. 336650/22.12.2006 (ΦΕΚ 1927/Β/2006)  

Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ157/Β/2006) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 

του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα 

είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

3. ΥΑ αριθμ. 296851/21.06.2007 (ΦΕΚ 1114/Β/2007) 

Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) 

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

4. ΚΥΑ 295194 αριθμ. 22.04.09 (ΦΕΚ 756/Β/2009) 

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού 

στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)834/07 και (ΕΚ)889/08, 

όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

 

Σχετικά sites με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία: 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm 

http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html 

 

 

  

http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2bGLBQabN6OY%3d&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=QPoSGotLOuI=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Y3jHFXYyqhU=&tabid=93
http://www.bio-hellas.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ULPJrvoTVg4=&tabid=93
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html
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Διαχείριση Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων  

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων έχει εγκαθιδρύσει σύστημα ελέγχου παραγωγής προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας. Το σύστημα αυτό διαχειρίζονται οι παρακάτω αρχές: 

 

 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο οποίος αποτελεί την αρχή 

έγκρισης των πιστοποιητικών οργανισμών. 

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δ/νση Βιολογικής 

Γεωργίας), το οποίο αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του συστήματος 

ελέγχου και πιστοποίησης. 

 Το Συμβούλιο Βιολογικής Γεωργίας, το οποίο γνωμοδοτεί επί θεμάτων 

παραγωγής και ανάπτυξης του τομέα βιολογικής γεωργίας και των 

προϊόντων της.  

 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 

Προϊόντων-AGROCERT), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λειτουργεί χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδρύθηκε με τον Ν.2637/98 με στόχο την ενίσχυση 

της ανάπτυξης της γεωργίας που είναι φιλική προς το περιβάλλον και 

αποτελεί την αρμόδια αρχή για: (α) την αξιολόγηση και επίβλεψη των 

οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, (β) 

τη χορήγηση ενιαίου εθνικού σήματος αναγνώρισης στα ελληνικά βιολογικά 

προϊόντα (βρίσκεται υπό αναθεώρηση) και (γ) τον έλεγχο της εμπορίας των 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διαφυλάσσει από την μια την 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και από την άλλη την 

αντικειμενικότητα και εγκυρότητα των ελέγχων που διεξάγουν οι οργανισμοί 

πιστοποίησης. 

 Οι οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, ελέγχουν 

και πιστοποιούν καλλιεργητές και κτηνοτρόφους που παράγουν ή 

παρασκευάζουν βιολογικά προϊόντα, καθώς και επιχειρηματίες που 

εισάγουν από τρίτες χώρες- εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης- τέτοια προϊόντα. 

Κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία ή περισσότερες 

δημόσιες υπηρεσίες ή εγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς που θα αναλάβουν 

το ρόλο των οργανισμών ελέγχου. Ο ρόλος αυτός, καθώς και οι 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι παραγωγοί, οι μεταποιητές και 

οι εισαγωγείς, διευκρινίζονται και περιγράφονται λεπτομερώς στο 

παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού ΚΑΝ (ΕΟΚ)2092/91.   

http://www.agrocert.gr/photos/kanonismoi%20ethnikoi/cfiles/piramida.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/kanonismoi%20ethnikoi/cfiles/piramida.pdf
http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html
http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html
http://www.agrocert.gr/photos/pedia/kanonismoi%20ethnikoi/files/Inspection%20Institutes%20Organic.pdf
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Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων  

Οι βασικότεροι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης είναι οκτώ. 

Συγκεκριμένα, η Δηώ, η Φυσιολογική, η ΒιοΕλλάς, ο QWAYS, ο ACERT, ο IRIS, ο 

Πράσινος Έλεγχος και το Γεωτεχνικό Εργαστήριο. 

 

 Δηώ 

Ο οργανισμός Δήω ιδρύθηκε το 1993 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με στόχο 

την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά και την 

ευαισθητοποίηση παραγωγών και καταναλωτών για το βιολογικό τρόπο 

παραγωγής. Εδρεύει στην Αθήνα και είναι μέλος της IFOAM. Το 1993 η ΔΗΩ έλεγχε 

165 παραγωγούς. Το 2006 με τις 7.137 ελεγχόμενες επιχειρήσεις (παραγωγικές, 

κτηνοτροφικές, μεταποίησης), η Δηώ πιστοποιεί το 43,5% επί του συνόλου των 

βιολογικών επιχειρήσεων και το 40,3% των βιολογικών εκτάσεων στην Ελλάδα. Ο 

ρόλος της όμως δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο και την πιστοποίηση. 

Διοργανώνει Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια σχετικά με τη βιολογική γεωργία, 

εκπονεί ειδικά προγράμματα πληροφόρησης, καθώς και ενημερωτικές εκδηλώσεις 

σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών για τις 

εξελίξεις στην βιολογική γεωργία αλλά και για τις επιπτώσεις των χημικών 

σκευασμάτων στο περιβάλλον. Επιπλέον, εκδίδει το περιοδικό «ΔΗΩ» αλλά και 

εξειδικευμένα βιβλία και έντυπα.  

 

 Φυσιολογική Ε.Π.Ε 

Η Φυσιολογική έχει έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Συστάθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980. Το 1997 μετεξελίχθηκε σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και 

εγκρίθηκε ως οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Το 

2000 έλεγχε 600 βιοκαλλιεργητές και περίπου 25000 στρέμματα 

βιοκαλλιεργούμενων εκτάσεων. Επιπλέον, εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό 

«Βιολογική Γεωργία και Αειφορική Ανάπτυξη». 

 

 Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Το ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ συστάθηκε από μέλη και προσωπικό του Συλλόγου 

Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας (Σ.Ο.Γ.Ε.), που από το 1993 λειτουργεί ως 

οργανισμός πιστοποίησης. Το ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ ιδρύθηκε το 2001 ως Ανώνυμη 

Εταιρεία, είναι μέλος της Ι.F.O.A.M και δραστηριοποιείται στην έρευνα και 

προώθηση της βιολογικής γεωργίας, στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και 

πιστοποίησης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς παρέχει και υπηρεσίες 
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επιθεώρησης σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς του εξωτερικού σχετικά με 

συγκεκριμένα πρότυπα. Το 2006 το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πιστοποιούσε 12.771 επιχειρηματίες.  

 

 QWAYS- Διαδρομές ποιότητας Α.Ε 

Ο οργανισμός QWAYS ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005 και εδρεύει στην Αθήνα. 

Λειτουργεί με τη νομική μορφή της ανωνύμου εταιρείας. Δραστηριοποιείται στον 

έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων, που έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με τον ευρύτερο αγροπεριβαλλοντικό χώρο, βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών-προτύπων ποιότητας, στην πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων και 

συστημάτων διαχείρισης, εφαρμόζοντας εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας 

πρότυπα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η διοργάνωση σχετικών 

ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων. Είναι μέλος της IFOAM . 

 

 A CERT-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε 

Ο ACERT ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στην 

πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και την πιστοποίηση συστημάτων διοίκησης 

ποιότητας. Επίσης, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης σε 

συστήματα ποιότητας  και αποτελεί ενεργό μέλος της IFOAM.  

 

 IRIS-Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ  

Ο IRIS ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί τον πρώτο πιστοποιητικό οργανισμό 

βιολογικών προϊόντων με έδρα την Κρήτη.  

 

 Πράσινος Έλεγχος-GREEN CONTROL ΘΩΜΑΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ο.Ε. 

Ο Πράσινος Έλεγχος ιδρύθηκε το 2005 με την νομική μορφή της Ομόρρυθμης 

Εταιρίας με στόχο να αυξήσει το κύρος και την αξιοπιστία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά, 

διοργανώνει σχετικές ενημερωτικές ημερίδες. 

 

 Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε. 

Το Γεωτεχνικό Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2005 στον Δήμο Πλατέος του Νομού 

Ημαθίας με στόχο την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και την 

ανάπτυξη της έρευνας για την αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη και την 

προστασία του περιβάλλοντος.  
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Διαδικασία Ένταξης Στο Σύστημα Ελέγχου Και Πιστοποίησης  

Η διαδικασία ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας πραγματοποιείται με τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 Υποβολή αίτησης ένταξης στο καθεστώς πιστοποίησης από τον παραγωγό 

συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας 

σε κάποιο από τους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης. 

 Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του παραγωγού με τον οργανισμό 

ελέγχου και πιστοποίησης.  

 Σε διάστημα δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με 

τον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης, ο παραγωγός θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η έδρα της αγροτικής επιχείρησής του, 

την έναρξη της δραστηριότητάς του για βιολογική παραγωγή προϊόντων. 

 Πραγματοποιείται επιθεώρηση ένταξης από τον πιστοποιητικό οργανισμό 

ώστε να επαληθευθεί η τήρηση των δεσμεύσεων από την πλευρά του 

παραγωγού. 

 

 

Επισήμανση Βιολογικών Προϊόντων  

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών, καθώς και 

τον καλύτερο εντοπισμό των βιολογικών προϊόντων απαιτείται η κατάλληλη 

επισήμανσή αυτών. Συγκεκριμένα, στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΑΝ 

(ΕΟΚ)2092/91περιλαμβάνονται: 

 Το εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας.  

 Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σε συνδυασμό με την ονομασία 

πώλησης του προϊόντος.  

 Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» για 

προϊόντα φυτικής προέλευσης που η καλλιέργεια τους βρίσκεται σε περίοδο 

μετατροπής, σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.  

 Για τα μεταποιημένα η ένδειξη «Χ% των συστατικών γεωργικής προέλευσης 

είναι βιολογικής παραγωγής», εφόσον το ποσοστό των συστατικών 

βιολογικής προέλευσης είναι τουλάχιστον 70% και τα υπόλοιπα συστατικά 

είναι αυτά επιτρέπονται από τους Κανονισμούς 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ.  

 Ο Κοινοτικός λογότυπος προαιρετικά. 
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 Ο κωδικός αριθμός έγκρισης του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης. 

Πίνακας 4: Λογότυπα  Πιστοποίησης 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ 

 

 

 

ΕΕ 

 

 

 

ΔΗΩ 

 

 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

 

 

 

QWAYS 

 

 

ΒΙΟΕΛΛΑΣ 

 

 

 

IRIS 
 

 

 

ACERT 

 

 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

http://www.a-cert.org/
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Διαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων  

Τον έλεγχο, αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής 

και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ώστε να κριθεί κατά πόσον 

πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, 

αναλαμβάνουν οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης. Οι Οργανισμοί αυτοί, 

προκειμένου να παρέχουν ελεγκτικό και πιστοποιητικό έργο, θα πρέπει να πληρούν 

τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η οποία, μεταξύ άλλων, απαιτεί τη διαπίστευση από 

το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το του πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

45011 καθώς και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

(Αρχή Ελέγχου έχει ορισθεί ο Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών 

Προϊόντων, Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AgroCert, ενώ η Δ/ση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ 

ασκεί την εποπτεία του συστήματος ελέγχου). 

 

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα στάδια, από την ένταξη της ενδιαφερόμενης 

μονάδας (φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής ή μεταποίησης - τυποποίησης - 

διάθεσης αγροτικών προϊόντων) στο σύστημα ελέγχου έως την διάθεση του τελικού 

προϊόντος στον καταναλωτή: 

 

1. Αίτηση - Ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης 

Ο ενδιαφερόμενος για την ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης παραγωγός / 

επιχειρηματίας, υποβάλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα 

(καλλιεργητικό σχέδιο ή σχέδιο παραγωγής-επεξεργασίας, τοπογραφικά 

αγροτεμαχίων κτλ) που απαιτούνται ανάλογα τη φύση της μονάδας. Επιπλέον, κατά 

την ένταξη της μονάδας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ο παραγωγός / 

επιχειρηματίας, καταρτίζει πλήρη περιγραφή της μονάδας και υποβάλει όλα εκείνα 

τα μέτρα και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο εκμετάλλευσης, 

ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 

889/2008/ΕΚ. Μετά την αίτηση, ακολουθεί υπογραφή σύμβασης του υπευθύνου 

της μονάδας με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και ο Αρχικός Έλεγχος της μονάδας.  

 

2. Επιθεωρήσεις 

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ελέγχου και πιστοποίησης 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας / κτηνοτροφίας, διακρίνονται σε: 

 

α. Αρχική Επιθεώρηση (ή Αρχικός Έλεγχος) 
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Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται στη μονάδα εντός 60 ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σκοπός της αρχικής επιθεώρησης είναι να 

ελεγχθούν/ επαληθευτούν από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, τα μέτρα 

και οι δεσμεύσεις που έχει καταθέσει ο παραγωγός/ επιχειρηματίας κατά την 

αίτηση ένταξης της μονάδας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης. Αφού 

ολοκληρωθεί η αρχική επιθεώρηση, συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία 

προσυπογράφεται από τον παραγωγό/ επιχειρηματία. Ο παραγωγός/ 

επιχειρηματίας κρατάει αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου. 

 

β. Ετήσια Επιθεώρηση 

Η ετήσια επιθεώρηση διενεργείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως στο 100% των 

ενταγμένων μονάδων του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης. Η επιθεώρηση 

αυτή, καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, μεταφορά, 

αποθήκευση, μεταποίηση-τυποποίηση – συσκευασία, επισήμανση κτλ).  

 

Συγκεκριμένα, η ετήσια επιθεώρηση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: 

 Επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, σταβλικές εγκαταστάσεις, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας - μεταποίησης προϊόντων.  

 Επιτόπιο έλεγχο στους αποθηκευτικούς χώρους της μονάδας (χώροι 

αποθήκευσης αγροτικών/ κτηνιατρικών εφοδίων, χώροι αποθήκευσης πρώτων 

υλών και τελικών προϊόντων κτλ). 

 Λεπτομερή έλεγχο των αρχείων (αρχείο εισροών/ πωλήσεων, ημερολόγιο 

καλλιεργητικών εργασιών ή παραγωγής, παραστατικά αγορών/ πωλήσεων 

έλεγχος συστήματος ιχνηλασιμότητας κτλ) που υποχρεούται να τηρεί ο 

υπεύθυνος της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 

834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ. 

 

γ. Έκτακτη Επιθεώρηση 

Η έκτατη επιθεώρηση διενεργείται σε ετήσια βάση τουλάχιστον στο 10% των 

ενταγμένων μονάδων του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, δίνοντας έμφαση 

σε μονάδες που κατά το προηγούμενο έτος παρουσίασαν παρατυπίες ή/και 

παραβάσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Σε αντίθεση με τα 

άλλα είδη επιθεώρησης, η έκτακτη επιθεώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς 

να προηγηθεί ενημέρωση του υπευθύνου παραγωγού/ επιχειρηματία. 
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3. Δειγματοληψίες  

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ή/και έκτακτης επιθεώρησης, οι επιθεωρητές του 

Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, δύναται να λαμβάνουν δείγματα για την 

ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον Κανονισμό 889/2008/ΕΚ. 

Δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση λαμβάνονται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των 

ενταγμένων μονάδων, σύμφωνα με πλάνο δειγματοληψιών, το οποίο προκύπτει 

κατόπιν ανάλυσης επικινδυνότητας. Ωστόσο, τα ληφθέντα δείγματα και οι 

εργαστηριακές δοκιμές καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

(από τον αγρό έως τις προθήκες των καταστημάτων). Οι εργαστηριακές δοκιμές 

πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 

17025) εργαστήρια. 

 

Ανεξαρτήτως του είδους της επιθεώρησης, ο παραγωγός / επιχειρηματίας οφείλει 

να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους της μονάδας, καθώς και σε όλα τα 

απαιτούμενα από τους Κανονισμούς 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ, αρχεία της 

μονάδας. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές 

ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της προς επιθεώρηση 

επιχείρησης. Οι επιθεωρητές είναι απαραιτήτως εξειδικευμένοι επιστήμονες 

(γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, κτηνίατροι) ώστε να διαθέτουν την απαιτούμενη 

γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία όσον αφορά στο σύστημα παραγωγής, τις 

εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και της επιθεώρησης. Ο 

Οργανισμός Πιστοποίησης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την αμεροληψία και την 

αντικειμενικότητα των επιθεωρητών του. 

 

4. Επιθεώρηση στην Αγορά 

Πρόκειται για επιθεωρήσεις τις οποίες πραγματοποιεί ο Οργανισμός Ελέγχου και 

Πιστοποίησης, θέλοντας να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των 

βιολογικών προϊόντων που φέρουν το σήμα του, στα σημεία πώλησης βιολογικών 

προϊόντων (supermarkets, λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων κτλ). Κατά την 

επιθεώρηση στην αγορά, λαμβάνονται δείγματα τόσο για έλεγχο της επισήμανσης 

και του ορθού τρόπου χρήσης του σήματος του Οργανισμού, όσο και για 

εργαστηριακή ανάλυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός των δειγμάτων 

που αναλύονται ετησίως, προέρχεται από τις προθήκες των καταστημάτων, 

δηλαδή, λίγο πριν αγοραστούν από τον τελικό καταναλωτή. 
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5. Έκδοση Πιστοποιητικού 

Το Πιστοποιητικό Προϊόντος προϋποθέτει ότι η επιχείρηση, ανάλογα με την 

περίπτωση, παράγει, επεξεργάζεται, συσκευάζει, επισημαίνει ή εισάγει από τρίτες 

χώρες προϊόντα βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις διατάξεις των 

Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ. Σε περίπτωση μη τήρησης των 

δεσμεύσεων της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την 

παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, προβλέπονται κυρώσεις, οι οποίες, 

μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την μη χορήγηση ή την ανάκληση του 

Πιστοποιητικού Προϊόντος με αποτέλεσμα την αυτόματη αφαίρεση του 

δικαιώματος να γίνεται επισήμανση του προϊόντος ως βιολογικό ή να γίνεται 

αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, καθώς και άλλες αυστηρότερες ποινές 

σε περιπτώσεις σοβαρότερων παραβάσεων. Η διατήρηση του Πιστοποιητικού 

Συμμόρφωσης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων του Συστήματος 

Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.  

 

6. Σήμανση και Διάθεση των Προϊόντων  

Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, φέρουν 

ειδική σήμανση στην οποία γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής τους. 

Το Σήμα Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 

889/2008/ΕΚ, τοποθετείται μόνο σε πιστοποιημένα προϊόντα και μπορεί να 

χρησιμοποιείται, εκτός στις ετικέτες των προϊόντων και σε οποιαδήποτε προβολή 

του παραγωγού / επιχειρηματία (διαφημιστικά έντυπα, ιστοσελίδα κλπ). Αξίζει δε 

να σημειωθεί ότι, από την 1η Ιουλίου 2010 για τα βιολογικά προϊόντα που 

παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική στη σήμανση τους 

(ετικέτα) η χρήση του νέου λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά 

προϊόντα. 

 

 

Ενδεικτικό Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης 

Με το Ετήσιο Κόστος καλύπτονται: οι ετήσιοι έλεγχοι, η αμοιβή και τα έξοδα του 

ελεγκτή του Οργανισμού, η συμπλήρωση των απαραιτήτων Εκθέσεων και της άλλης 

σχετικής τεκμηρίωσης για την επιχείρηση, η διαδικασία απόφασης για την 

Πιστοποίηση, η πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων που 

αποφασίζονται από τον Οργανισμό, η χορήγηση των εγγράφων πιστοποίησης 

(Βεβαίωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό Προϊόντος κλπ).  
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Α. Για εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής και για πιστοποίηση σύμφωνα με τα 

Πρότυπα  Καν. (ΕΚ) 834/2007. 

 

Το Ετήσιο Κόστος, απαρτίζεται από:  

 την Ετήσια Βασική Χρέωση των 200 €, ανεξαρτήτως στρεμμάτων / ανά νομό 

διαφορετικής διοικητικής περιφέρειας.  

 την επιβάρυνση για κάθε ξεχωριστό αγροτεμάχιο: για τα πρώτα 20 με 2 

€/αγροτεμάχιο, για τα επόμενα 21 έως 50 με 1 €/αγροτεμάχιο, για τα επόμενα 

51 έως 100 με 0,5 €/αγροτεμάχιο, για περισσότερα από 101 με 0,1 

€/αγροτεμάχιο.  

 την Ετήσια Χρέωση ανά Στρέμμα, βάσει των στρεμμάτων και των ειδών των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κάθε εκμετάλλευσης, όπως παρακάτω:  

   

ΣΤΡEMMATA 0-20 21-50 51-100 101-200 >200 

Α1. Δενδρώδεις  

(ελιά, ακρόδρυα)  
4,8 4,4 4 2 1 

A2. Αμπέλι Οινοποίησης, λοιπά 

οπωροφόρα  
6 5,3 4,2 3 1,5 

Α3. Αμπέλι επιτραπέζιο, 

σταφίδα, εσπεριδοειδή, 

μηλοειδή, πυρηνόκαρπα  

6,7 5,5 5 4 2 

Α4. Μπανάνες, Μικρές Οπώρες  9 8 6 5 2,5 

Β1. Αροτραίες  3,3 3 2,8 2 1 

Β2. Αγρανάπαυση, Τεχνητοί 

Λειμώνες, Αυτοφυή  
1,6 1,4 1,1 1 0,01 

ΣΤΡEMMATA 1 - 15 16 - 30 31 - 50 50-100 >100 
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Β3. Κηπευτικά  Υπαίθρου  20 17 14 12 6 

Β4. Κηπευτικά Θερμοκηπίου  100 88 70 60 30 

Β5. Φυτώρια  140 120 100 80 40 

Συγκαλλιέργειες διαφορετικών κατηγοριών καλλιεργειών και επαναλήψεις 

καλλιεργειών, στο ίδιο/α αγροτεμάχιο/α και στο ίδιο διάστημα χρέωσης, χρεώνονται 

με το ½ της κανονικής τιμής της αντίστοιχης καλλιέργειας.  

Βοσκότοποι. Εντάξεις βοσκοτόπων α. με παράλληλη ένταξη ζώων, δεν χρεώνονται β. 

χωρίς την παράλληλη ένταξη ζώων (περιπτώσεις κοινοτικών, δημόσιων βοσκοτόπων 

κλπ), χρεώνεται, η Ετήσια Βασική Χρέωση και η επιβάρυνση ανά αγροτεμάχιο, 

ανεξαρτήτως στρεμμάτων.  

 

 

 

Β. Για κτηνοτροφικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της μελισσοκομίας και 

βοσκοτόπων, και για πιστοποίηση σύμφωνα με τα Πρότυπα Καν. (ΕΚ) 834/2007.  

 

Το Ετήσιο Κόστος, απαρτίζεται από:  

 την ετήσια Βασική Χρέωση των 200 €, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης 

/ ανά νομό ίδιας διοικητικής περιφέρειας.  

 την Ετήσια Χρέωση ανά είδος ζώου και μέγεθος της κτηνοτροφικής ή 

μελισσοκομικής μονάδας, βάσει του κατωτέρω πίνακα :  

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 

1.  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ                                                      0-100 101-200 201-400 >401 

   
ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ,ΑΙΓΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ  
2,85 2,37 2,03 1,19 
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2.  ΒΟΟΕΙΔΗ                                                                   1 - 15 16  - 30 31-60 >61 

2.1 ΑΓΕΛΑΔΕΣ  10,66 7,46 5,32 3,2 

2.2 ΜΟΣΧΟΙ – ΜΟΣΧΙΔΕΣ  6,4 4,5 3,9 1,9 

3.  ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ                                                       1-30 31-50 51-100 >100 

   ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ          32 21,3 5,32 3,2 

4.  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ      

4.1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                       0-2000 2001-4000 4001-8500 > 8500 

      0,35 0,14 0,06 0,03 

4.2 ΠΟΥΛΑΔΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  0-1000 1000-2000 2000-4200 >4200 

      0,7 0,27 0,15 0,04 

4.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ                                     0-500 500-1000 1000-2000 >2000 

      1,5 0,5 0,31 0,10 

5.  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  1- 100 κυψέλες > 100 κυψέλες 

      2,13/Κυψέλη 1,6 /Κυψέλη 
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2.6 ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΠΕ 

 

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το 

όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην 

περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που 

κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη 

χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή 

αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και 

ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η 

επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το 

όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην 

περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που 

κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη 

χώρα, και του οποίου μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 

μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η 

παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Τα «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα - ΕΠΠΕ» είναι 

κυρίως προϊόντα μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη 

σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει ιστορία 

δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και 

τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που 

τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική 

κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 

οποία οφείλονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και 

στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τον κανονισμό 2081/92, για την προστασία 

των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 

προϊόντων και των τροφίμων και τον κανονισμό 2082/92, για τις βεβαιώσεις 

ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο σκοπός του κανονισμού 

2081/92 είναι η προστασία των ονομασιών, ενώ ο σκοπός του κανονισμού 2082/92 

είναι κυρίως η προστασία των παραδοσιακών συνταγών. Το 2006 με στόχο τη 

βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους 

510/06 και 509/06 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής 

τους και η σκοπιμότητά τους.  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς και στο πλαίσιο του 

επαναπροσανατολισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη 

δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, 

μέσω της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Η αναγνώριση ΠΟΠ, ΠΓΕ και 

ΕΠΠΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα δίνει τη δυνατότητα αφενός στους 

παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να 

προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδημά τους με τις καλύτερες τιμές που 

επιτυχαίνουν στην αγορά και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν 

προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική 

καταγωγή τους. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 510/2006 

 

Ποιος υποβάλλει αίτηση 

 

Αίτηση κατοχύρωσης μπορεί να υποβάλει κάθε οργάνωση παραγωγών ή/και 

μεταποιητών, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, τους οποίους 

αφορά το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Η ομάδα αυτή επιλέγει την ονομασία 

που θέλει να κατοχυρώσει, οριοθετεί τη γεωγραφική ζώνη παραγωγής και ορίζει τις 

ειδικές προδιαγραφές παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας και επισήμανσης. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να προβεί σε 

αίτηση κατοχύρωσης μιας ονομασίας, όταν η συγκεκριμένη ονομασία 

χρησιμοποιείται μόνο από το συγκεκριμένο παραγωγό ή εταιρεία. 
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Το σύστημα είναι ανοιχτό και εθελοντικό. Οποιοσδήποτε παραγωγός ή επιχείρηση 

βρίσκεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης και τηρεί τις ειδικές 

απαιτήσεις, δικαιούται να κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόν χρησιμοποιώντας την 

καταχωρημένη ονομασία. 

 

Ποια ονομασία επιλέγεται 

Η ονομασία για την οποία αιτείται κατοχύρωση, περιλαμβάνει το όνομα μιας 

περιοχής ή ενός τοπωνυμίου. Σύμφωνα με τη γενική αρχή που ισχύει, ονόματα 

χωρών δεν μπορούν να κατοχυρωθούν. Στην περίπτωση των ΠΟΠ, είναι δυνατόν να 

κατοχυρωθεί μία παραδοσιακή ονομασία (π.χ. φέτα). Αντιθέτως, φυλές ζώων, 

ποικιλίες φυτών και ονόματα τα οποία θεωρούνται «γενικά» (π.χ. γραβιέρα) δεν 

μπορούν να καταχωρηθούν. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε η 

επιλεγμένη ονομασία να μην έρχεται σε σύγκρουση με εμπορικό σήμα.  

 

Τι περιέχει ο φάκελος υποψηφιότητας  

 

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) την αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της αρ. 

261611/2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 290398/2008 ΚΥΑ,  

β) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 

αριθ. 1898/2006, 

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος, 

δ) δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του Κανονισμού 1898/2007,στην 

περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο και όχι ομάδα. 

 

Τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένας φάκελος υποψηφιότητας για 

προστασία μίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης είναι αυτά που 

δικαιολογούν την ιδιαιτερότητα του προϊόντος σε σχέση με τα υπόλοιπα ομοειδή 

και στοιχειοθετούν ότι αυτή η ιδιαιτερότητα οφείλεται στην προέλευση του. Εκτός 

από την ονομασία του προϊόντος, την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή την 

περιγραφή του προϊόντος και την μέθοδο παραγωγής, ο φάκελος υποψηφιότητας 

πρέπει να παραθέτει στοιχεία σχετικά με την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και να 

αποδεικνύει το δεσμό της ονομασίας με τον τόπο καταγωγής της, παραθέτοντας 

βιβλιογραφικά, ιστορικά, λαογραφικά και εμπορικά δεδομένα καθώς και ό,τι άλλο 
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στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για ενίσχυση της υποψηφιότητας του φακέλου. 

Τέλος, αναφέρονται η επισήμανση του προϊόντος, οι τυχόν εθνικές απαιτήσεις, 

εφόσον αυτές υπάρχουν και οι Οργανισμοί Επιθεώρησης. 

 

Που υποβάλλεται ο φάκελος – Αξιολόγηση 

Η αιτούσα ομάδα πρέπει να καταθέσει τον φάκελο του αιτήματος καταχώρισης 

στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ). Ο φάκελος αξιολογείται ως προς την πληρότητα 

και ποιότητα των υποβληθέντων στοιχείων από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ της 

Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ σε πρώτο στάδιο και δημοσιοποιείται 

το σχετικό αίτημα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις 

αναφορικά με αυτό. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν τέτοιες, 

το αίτημα, είτε γίνεται αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο  είτε απορρίπτεται, αν οι 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν κριθούν βάσιμες. Σε κάθε μια από τις εν λόγω 

περιπτώσεις εκδίδεται σχετική απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Στη συνέχεια, ο φάκελος με το αίτημα που έγινε αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο 

διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγησή του σε δεύτερο στάδιο. 

 

Διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία του 

φακέλου υποψηφιότητας και εφόσον δεν έχει παρατηρήσεις, προβαίνει στη 

δημοσίευση της αίτησης και του συνοπτικού δελτίου σε διεθνές επίπεδο, 

προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τυχόν θιγόμενους 

που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Μετά την εξέταση 

ενστάσεων που ενδεχομένως υποβληθούν και στην περίπτωση που αυτές κριθούν 

αβάσιμες, η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα και η ονομασία καταχωρίζεται στο 

Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και 

Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Στην αντίθετη περίπτωση 

ενημερώνεται σχετικά το κράτος μέλος για την μη αποδοχή του αιτήματος και στη 

συνέχεια ανακαλείται η εκδοθείσα στο πρώτο στάδιο σχετική Υπουργική Απόφαση. 

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού για την 

καταχώριση της σχετικής ονομασίας στο παραπάνω μητρώο επιτρέπεται η 

παραγωγή και κυκλοφορία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με την 

καταχωρισμένη ονομασία.  
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Νομοθεσία 

 

Κοινοτική Νομοθεσία 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για 

την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 417/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2008 , για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 510/2006  

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 

προϊόντων και των τροφίμων 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 628/2008 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008 , για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για 

τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως 

εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα  

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2007 

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα 

τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα 

προϊόντα 

 

Εθνική Νομοθεσία 

 ΚΥΑ 261611 (ΦΕΚ αριθ. 406/22-03-2007 τεύχος Β) με 

συμπληρωματικά μέτρα του Καν. 510/06 και 1898/06   

 ΚΥΑ 290398 (ΦΕΚ αριθ. 694/21-04-2008 τεύχος Β) 

που τροποποιεί την KYA 261611/2007 

 ΚΥΑ 318764 (ΦΕΚ αριθ. 1683/21-08-2008 τεύχος Β) 

που τροποποιεί την KYA 261611/2007 

 ΚΥΑ αριθ. 261611/7-3-2007 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 

 

http://www.minagric.gr/greek/data/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82510.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:125:0027:0027:EL:PDF
http://www.minagric.gr/greek/data/l_36920061223el00010019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:173:0003:0005:EL:PDF
http://www.minagric.gr/greek/data/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82509.pdf
http://www.minagric.gr/greek/data/l_27520071019el00030015.pdf
http://www.minagric.gr/greek/data/FEK406.pdf
http://www.minagric.gr/greek/data/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%91%20261611.pdf
http://www.minagric.gr/greek/data/20080201683.pdf
http://www.minagric.gr/greek/data/enopoihmenh_kya_pop.pdf
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Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε. Επιτροπής 

 Επισήμανση των τροφίμων στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά 

προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

 Βέλτιστη πρακτική της ΕΕ για τα συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

 

Νομοθεσία σε εξέλιξη 

 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. 

 

 

Σχετικές Συνδέσεις 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓIΑΣ 

Τμήμα ΠΟΠ - ΠΓΕ - Ιδιoτυπων & Παραδοσιακών Προϊόντων 

E-mail : ax29u030@minagric.gr 

Ιστοσελίδα:http://www.minagric.gr/greek/3.6.POP.html  

 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - 

AGROCERT (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) 

Ε-mail : agrocert@otenet.gr 

Ιστοσελίδα:  http://www.agrocert.gr/ 

 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm 

 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0003:0004:EL:PDF%CE%97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0003:0004:EL:PDF%CE%97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0733:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0733:FIN:EL:PDF
mailto:ax29u030@minagric.gr
mailto:ax29u030@minagric.gr
http://www.minagric.gr/greek/3.6.POP.html
mailto:agrocert@otenet.gr
mailto:agrocert@otenet.gr
http://www.agrocert.gr/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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3 Φορείς Πιστοποίησης 

Οι δραστηριότητες της πιστοποίησης στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί με τρόπο 

εναρμονισμένο με τα ισχύοντα στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βάση για τη 

λειτουργία συστήματος πιστοποίησης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ) αποτέλεσε η έκδοση του Π.Δ. 318 του 1983 «για την απονομή σημάτων και η 

χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας σε προϊόντα και υλικά», μαζί με τις Υπουργικές 

Αποφάσεις ΥΠΕΘΟ 2199/1985 «Διαδικασία απονομής Σήματος Ποιότητας και 

χορήγησης Πιστοποιητικού Ποιότητας, εποπτεία χρήσης αυτών, κόστος και τρόπος 

πληρωμής τους» και 2397/1985 « Τύπος Συμβάσεων απονομής Σήματος Ποιότητας 

και χορήγησης Πιστοποιητικού Ποιότητας». 

Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο τροποποιήθηκε το 1989 με την Υπουργική Απόφαση 

Αναπλ. ΥΒΕΤ 8316/1114 «Διαδικασίες και συστήματα πιστοποίησης και 

διασφάλισης ποιότητας προϊόντων, υλικών, υπηρεσιών, διεργασιών και 

συστημάτων ποιότητας». Η τροποποίηση αυτή έγινε αναγκαία για να διευρύνει τις 

δυνατότητες πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και σε άλλες μορφές πιστοποίησης που είχαν 

εντωμεταξύ αναπτυχθεί στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, να προσαρμόσει τη 

σχετική δραστηριότητα του ΕΛΟΤ στα νέα κοινοτικά δεδομένα και να επιφέρει 

βελτιώσεις από την αποκτηθείσα εμπειρία. Η διεύρυνση αυτή ολοκληρώθηκε με την 

τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου 372 και με την έκδοση της Υπουργικής 

Απόφασης 22729/509 του 1998 «Διαδικασίες πιστοποίησης του Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης Α.Ε». 

Σήμερα, οι δραστηριότητες όλων των μορφών της πιστοποίησης στο ευρωπαϊκό 

χώρο δεν αναπτύσσονται μόνο από τους αντίστοιχους με τον ΕΛΟΤ Εθνικούς 

Οργανισμούς. Έχουν διαχυθεί στους φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι 

οργανισμοί (κρατικοί ή ιδιωτικοί) που επιθεωρούν, πιστοποιούν τα Διαχειριστικά 

Συστήματα, τηρούν αρχείο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων / οργανισμών. 

Λειτουργούν δηλαδή ως όργανα «δήλωσης συμμόρφωσης» προϊόντων, υπηρεσιών 

και συστημάτων διαχείρισης προς προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις (πρότυπα, 

κανονισμοί, νομοθετικές ρυθμίσεις), μέσω πιστοποιητικών που εκδίδουν και 

σημάτων που απονέμουν και παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τη 

συμμόρφωση με το ανωτέρω Πρότυπο. Για την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση των 

πιστοποιητικών και σημάτων τους, οι Φορείς αυτοί θα πρέπει να είναι 

Διαπιστευμένοι από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης σύμφωνα με τα κριτήρια των 

προτύπων της σειράς ΕΝ 45000 (ISO/ IEC 170xx) ως ικανοί για να εκτελούν 

επιθεωρήσεις τρίτου μέρους στο πεδίο δράσης της διαπίστευσής τους (π.χ. 

συστήματα διαχείρισης ποιότητας, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

πιστοποίηση προσωπικού κ.τ.λ.). 
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Οι φορείς πιστοποίησης δεν έχουν νομική ή άλλη υποχρέωση να είναι 

διαπιστευμένοι, αν και επί της ουσίας οι περισσότεροι από τους 

δραστηριοποιημένους φορείς πιστοποίησης επιθυμούν ή είναι ήδη διαπιστευμένοι, 

ως απόδειξη της ικανότητας και τεχνικής τους επάρκειας (απέναντι στην αγορά) να 

εκδίδουν πιστοποιητικά. Οι εταιρείες που καλούν μη διαπιστευμένους φορείς για 

να αξιολογηθούν, δεν μπορούν να ισχυρίζονται διαπιστευμένη πιστοποίηση και ως 

εκ τούτου δεν έχει ιδιαίτερη αξία και αξιοπιστία το πιστοποιητικό που τυχόν 

λαμβάνουν ως απόδειξη συμμόρφωσής τους με κάποιο πρότυπο. 

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης δέχονται συχνές επιθεωρήσεις ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα από τα Συμβούλια Διαπίστευσης και είναι υποχρεωμένοι κάθε 

φορά να αποδεικνύουν ικανότητα και τεχνική επάρκεια μέσων και προσωπικού που 

απασχολούν στους τομείς δραστηριότητάς τους, για τους οποίους έχουν λάβει 

σχετική διαπίστευση. 

Στην Ευρώπη έχει καθιερωθεί να αξιολογείται ο εθνικός φορέας διαπίστευσης κάθε 

χώρας (και μάλιστα με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια) από τους αντίστοιχους 

εθνικούς φορείς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που συγκροτούν την «Ευρωπαϊκή 

Συνεργασία για τη Διαπίστευση», (European cooperation for Accreditation - EA). Ένα 

βασικό κριτήριο είναι η διασφάλιση της αμεροληψίας, κατά τη λειτουργία των 

εθνικών φορέων διαπίστευσης και η δέσμευση ότι τα πρόσωπα, τα οποία μετέχουν 

στις διαδικασίες, είναι ελεύθερα από κάθε οικονομική ή άλλη πίεση, που θα 

μπορούσε να τα επηρεάσει (Πρότυπο ΕΝ 45010, 1997). Από το 1989 έχει συναφθεί 

μία Πολυμερής Συμφωνία (Multilateral Agreement–MLA) μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

εθνικών φορέων διαπίστευσης, για την αμοιβαία αναγνώριση της ισότιμης 

επάρκειας και αξιοπιστίας των επί μέρους εθνικών συστημάτων διαπίστευσης, που 

αξιολογήθηκαν με επιτυχία. Η Συμφωνία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

ισοτιμίας για τις εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών και για τα πιστοποιητικά των 

φορέων πιστοποίησης και ελέγχου, τα οποία εκδίδουν τα εργαστήρια και οι φορείς, 

που έχουν διαπιστευτεί από τους συνυπογράφοντες εθνικούς φορείς διαπίστευσης. 

Η αμοιβαία αυτή αναγνώριση έχει παγκόσμια ισχύ, σε όλες τις βιομηχανικά 

αναπτυγμένες χώρες, μέσω συμφωνιών που έχουν συνάψει τα συλλογικά 

περιφερειακά όργανα των φορέων διαπίστευσης. 

 

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο Ε.ΣΥ.Δ., ιδρύθηκε με 

τον Ν.3066/2002. Είναι ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης 

στην Ελλάδα. Στα όργανα της εταιρίας (Διοικητικό Συμβούλιο και Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης) υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών 

εταιριών και επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
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ανεξαρτησία και η αμεροληψία στην λειτουργία της. Το έργο του Ε.ΣΥ.Δ 

υποστηρίζεται από Τεχνικές Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι 

κατά τομέα εμπειρογνώμονες. 

Το ΕΣΥΔ είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη 

Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation - EA). Βάσει του ευρωπαϊκού 

ενιαίου πλαισίου διαπίστευσης, οι διαπιστεύσεις που γίνονται από το ΕΣΥΔ, αλλά 

και οι πιστοποιήσεις που γίνονται από τους διαπιστευμένους από αυτόν φορείς σε 

πρόσωπα, αγαθά ή υπηρεσίες, αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά από 

τις Αρχές της κάθε συμμετέχουσας ευρωπαϊκής χώρας. 
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3.1 Εθνικοί Φορείς Πιστοποίησης 

 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα πάνω από 30 φορείς στον τομέα Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικότεροι Εθνικοί Φορείς Πιστοποίησης.  

Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φορέα: επωνυμία, τοποθεσία, στοιχεία επικοινωνίας, και το πεδίο δράσης των 

πιστοποιητικών που αποδίδει. 

 

Πίνακας 5: Εθνικοί Φορείς Πιστοποίησης 

α/

α 

Επωνυμία Έδρα Ιστοσελίδα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις 

1 

A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε 

Θες/νίκη 
http://www.a-

cert.org 
info@a-cert.org 

ISO9001, ISO22000, ISO14000, GLOBALG.A.P., BRC, IFS, a Cert BioShop, 

Agro 1, 2, 3, 4, 6 

2 
GMCert - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Θες/νίκη 

http://www.gmcert

.gr/ 
info@gmcert.gr 

Πιστοποιήσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής (φυτικής, 

ζωικής και υδατοκαλλιέργειας), αποθήκευσης, μεταποίησης, 

συσκευασίας, τυποποίησης, επισήμανσης, διάθεσης και εισαγωγής από 

τρίτες χώρες 

3 
IRIS-Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
Ηράκλειο 

http://www.irisbio.

gr 
info@irisbio.gr Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων  

http://www.a-cert.org/
http://www.a-cert.org/
mailto:info@a-cert.org
http://www.gmcert.gr/
http://www.gmcert.gr/
mailto:info@gmcert.gr
http://www.irisbio.gr/
http://www.irisbio.gr/
mailto:info@irisbio.gr
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4 

LACON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ - LACON 

ΕΛΛΑΣ 

Αττική 
http://www.lacon-

institut.com 
lacon@otenet.gr  

5 TUV HELLAS 

Αθήνα, 

Θες/νίκη, 

Κρήτη 

http://www.tuvhell

as.gr/ 
info@tuvhellas.gr 

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης 

ΕΝ ISO 9001 - ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας  

EN ISO 14001 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το 

Πρότυπο ISO 14001 και τον Κανονισμό 1221/2009 (ΕΜΑS II)  

EN ISO 13485:2003 - Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1346, ΦΕΚ 32Β - 

16.01.2004 Επιθεώρηση εταιρειών παραγωγής και εμπορίας 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων  

OHSAS 18001 – OHSAS 18001:1999 / ΕΛΟΤ 1801 Σύστημα για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας  

ISO 22000:2005- Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - 

Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) ΕΛΟΤ 1416, 

AGRO 1, DS 3027 και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Υγιεινής 

τροφίμων FAO/WHO Codex Alimentarius.  

AGRO 2.1, 2.2 – Πιστοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.  

AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 – Παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας-εκτροφή 

χοίρων, σφαγή των χοίρων, τεμαχισμός, αποστέωση, επεξεργασία και 

τυποποίηση του χοιρινού κρέατος  

SA 8000 – Πιστοποίηση Συστημάτων Εταιρικής Μέριμνας και Ευθύνης  

http://www.lacon-institut.com/
http://www.lacon-institut.com/
http://www.tuvhellas.gr/
http://www.tuvhellas.gr/
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ISO 27001:2005 (ISO17799-2/BS7799-2) – Σύστημα Διαχείρισης της 

Ασφάλειας των Πληροφοριών  

ISO 20000-1 – Πιστοποίηση Επιχειρήσεων & Τμημάτων Πληροφορικής  

GLOBALGAP– Πιστοποίηση κατά GLOBALGAP fresh produce για 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις νωπών φρούτων και λαχανικών  

BRC – Πιστοποίηση των εταιρειών που προμηθεύουν επώνυμα 

(branded) τρόφιμα στο λιανεμπόριο (Απαίτηση της Βρετανικής 

Συνομοσπονδίας Λιανεμπορίου (British Retail Consortium - BRC)  

Ι.F.S. – International Food Standard. Πιστοποίηση των εταιρειών που 

προμηθεύουν επώνυμα (branded) τρόφιμα στο λιανεμπόριο To IFS 

αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της Ένωσης Γερμανών Χονδρεμπόρων (BDH),  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – AD-2000 

HPO/WO, TRD 100/201, ΕΝ-729, DIN 18800, DIN 6700. 

Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις  

Επιθεωρήσεις υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού  

Επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής και ανέγερσης μεταλλικών 

κατασκευών.  

Επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής Βιομηχανικών Έργων 

(Διυλιστήρια, Φυσικό Αέριο, Power Plant)  

Εκτίμηση Υπολειπόμενης Διάρκειας Ζωής σε δοχεία πίεσης, 

ατμολέβητες, σωληναγωγούς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
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Τομέας Ενέργειας - Περιβάλλοντος  

Μετρήσεις βαθμού απόδοσης σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας  

Μετρήσεις Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου CO2 

Τομέας Πιστοποίησης Προϊόντων και Σήμανσης CE  

TÜV HELLAS Α.Ε. είναι κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέας 

(αριθμός κοινοποίησης - 0654) για απονομή σήμανσης CE σε:  

Ανελκυστήρες (95/16/ΕΚ)  

Εξοπλισμό Υπό Πίεση (97/23/ΕΚ)  

Απλά δοχεία πίεσης (87/404/ΕΚ).  

Δομικά Υλικά (89/106/ΕΟΚ) 

Τομέας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων  

Στατική Επάρκεια Φέροντος Οργανισμού  

Πυροπροστασία  

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  

Ανελκυστήρες  

Φυσικό Αέριο 

Τομέας Οικοδομικών Έργων και Οδοποιίας  
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Επιθεώρηση Μεταλλικών Κατασκευών Κτιρίων  

Επιθεώρηση Μεγάλων Κτιριακών Έργων  

Επιθεώρηση Διασφάλισης Ποιότητας, Διαδικασιών Ποιότητας  

Επιθεώρηση έργων οδοποιίας 

Σεμινάρια  

Συστημάτων Διαχείρισης  

Τεχνικών Δεξιοτήτων  

Επιχειρηματικής Βελτίωσης  

AGRO 

 

Μέσω της μητρικής της εταιρίας (TÜV NORD) χορηγεί Πιστοποιητικά 

διαπιστευμένα για το πρότυπο FSC Chain of Custody (Αειφορική Δασική 

Διαχείριση) 

6 TUV Rheinland Greece Αθήνα 
http://www.tuvgre

ece.gr 
tuv@gr.tuv.com 

Ποιότητα: ISO9001 - TL9000 

Υγεία κ Εργασιακή ασφάλεια:  

EN ISO 15378 -Φαρμακευτικά προϊόντα με συσκευασίες που 

ακολουθούν πιστά τις αρχές του μάρκετινγκ 

ISO 9001 AWO - Διαχείριση ποιότητας για ιδρύματα περίθαλψης 

OHSAS 18001 - Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια ως Πρότυπο 

http://www.tuvgreece.gr/
http://www.tuvgreece.gr/
mailto:tuv@gr.tuv.com
http://www.tuv.com/el/greece/services_gr/management_systems_2/health_care_and_occupational_safety/certification_according_to_en_iso_15378/certification_according_to_en_iso_15378.jsp
http://www.tuv.com/el/greece/services_gr/management_systems_2/health_care_and_occupational_safety/certification_according_to_iso_9001_awo/certification_according_to_iso_9001_awo.jsp
http://www.tuv.com/el/greece/services_gr/management_systems_2/health_care_and_occupational_safety/certification_according_to_ohsas_18001/certification_according_to_ohsas_18001.jsp
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Ποιότητας 

EN ISO 13485 - Σύστημα ποιοτικής διαχείρισης  

Πιστοποίηση ξενοδοχείων φιλικών προς το περιβάλλον (Βασίζεται στα 

διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 14001, η Υγιεινή και Ασφάλεια της 

Εργασίας και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) 

ISO 14000 

Τεχνολογία πληροφοριών: ISO20000, ISO27001 

Τρόφιμα κ Ζωοτροφές: ISO22000 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: SA 8000 

7 TUV Austria Hellas Αθήνα 
http://www.tuvaus

triahellas.gr 
info@tuvaustria.gr 

Ποιότητα: ISO9001 

Ασφάλεια Τροφίμων: ΕΛΟΤ1416, Codex Alimentarius, BRC, IFS, ISO22000 

Περιβάλλον: ISO 14000 

AGRO 2-1 & 2-2, GLOBALGAP, AGRO 3 

Υγεία κ ασφάλεια στην εργασία: ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Ασφάλεια πληροφοριών: ISO 27001, BS 7799 

8 ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αττική 
http://www.bio-

hellas.gr 

cert@bio-hellas.gr, 

info@bio-hellas.gr, 

bioellas@yahoo.gr 

Πιστοποιήσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής (φυτική, ζωική), 

μεταποίησης, συσκευασίας, καταστήματα 

http://www.tuv.com/el/greece/services_gr/management_systems_2/health_care_and_occupational_safety/certification_according_to_en_iso_13485/certification_according_to_en_iso_13485.jsp
http://www.tuvaustriahellas.gr/
http://www.tuvaustriahellas.gr/
mailto:info@tuvaustria.gr
http://www.bio-hellas.gr/
http://www.bio-hellas.gr/
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9 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α.Ε  
Ημαθία 

http://www.bio-

geolab.gr/ 
info@bio-geolab.gr 

Πιστοποίηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 

και τροφίμων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91. 

10 

ΔΗΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
http://www.dionet

.gr 
info@dionet.gr Πιστοποιήσεις Βιολογικών Προϊόντων 

11 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.Ε.-QWAYS 
Αττική 

http://www.qways.

gr 
info@qways.gr 

Ο Φορέας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης Βιολογικών 

Προιόντων, σύμφωνα με τον καν. Ε.Κ. 834/2007 (Φυτική Παραγωγή, 

Ζωική Παραγωγή , Υδατοκαλλιέργειες , Ζωοτροφές , Παρασκευαστικές 

Επιχειρήσεις , Μεταποίηση, Εισαγωγή Βιολογικών Προιόντων από τρίτες 

χώρες), καθώς και υπηρεσίες ελέγχου για τα πρότυπα βιολογικής 

γεωργίας USDA National Organic Program (ΗΠΑ) , JAS (Ιαπωνία) και  

BIOSUISSE (Ελβετία), σε συνεργασία με τον Ελβετικό διεθνή Φορέα IMO 

control και άλλους διεθνείς Φορείς. 

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα  με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005. 

12 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-GREEN 

CONTROL  
Ημαθία 

http://www.greenc

ontrol.gr/ 
greencontrol@hol.gr Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας 

13 ISOQAR Ltd Αττική 
http://www.isoqa

r.gr 
contact@isoqar.gr  

ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 27001, OHSAS 18001, BRC, AS 

9100 

14 

ΕΛΟΤ 

Ελληνικός Οργανισμός 

Τυποποίησης 

 
http://www.elot.

gr 
 

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001, ΑΓΡΟ 2-1 & 

2-2,  ISO/IEC 27001,  ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια 

οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα»,  

ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης 

της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και 

http://www.bio-geolab.gr/
http://www.bio-geolab.gr/
http://www.dionet.gr/
http://www.dionet.gr/
http://www.qways.gr/
http://www.qways.gr/
mailto:info@qways.gr
http://www.greencontrol.gr/
http://www.greencontrol.gr/
http://www.isoqar.gr/
http://www.isoqar.gr/
mailto:contact@isoqar.gr?subject=Isoqar
http://www.elot.gr/
http://www.elot.gr/
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κέντρων ξένων γλωσσών», Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου 

15 K2CERT Αθήνα 
http://www.k2ce

rt.eu/ 
 ISO 9001 

16 SGS Αθήνα 
http://www.gr.sg

s.com/gr 
 

 Ποιότητα ISO 9001  

 Περιβάλλον ISO 14001  

 Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001  

 Ασφάλεια Τροφίμων HACCP, BRC, ISO 22000  

 Κοινωνική Υπευθυνότητα SA 8000 

17 
Business Quality 

Certification (BQC) 
Αθήνα 

http://www.bqc.g

r 
info@bqc.gr ISO 9001, 22000, 14001, OHSAS 18001, Codex Alimentarius 

18 DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Αθήνα 
http://www.dqsh

ellas.gr 
info@dqshellas.gr 

Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001: 2000) 

Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων (HACCP, IFS, BRC, ISO 22000) 

Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001, EMAS) 

Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία (OHSAS) 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΝ ISO 13485, ΥΑ Ε3/833/16-01-2004) 

Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Δεδομένων (ISMS/ISO27001, Q-Web) 

IBEC / Επιχειρηματική Αριστεία 

SAB / Επιχειρηματική Αριστεία 

SA 8000 

19 LETRINA S.A. Αθήνα 
http://www.letrin

a.gr 
certification@letrina.gr 

ISO 9001, 22000, 14001 / EMAS, OHSAS 18001, AGRO 2-1, 2-2, 

GLOBAL GAP 

20 SMR CERT Αθήνα http://www.smrc info@smrcert.com ISO 9001, 22000, 14001, OHSAS 18001 

http://www.k2cert.eu/
http://www.k2cert.eu/
http://www.gr.sgs.com/gr
http://www.gr.sgs.com/gr
http://www.bqc.gr/
http://www.bqc.gr/
mailto:info@bqc.gr
http://www.dqshellas.gr/
http://www.dqshellas.gr/
mailto:info@dqshellas.gr
http://www.dqshellas.gr/02/iso9001_2000.html
http://www.dqshellas.gr/02/foodandsafety.html
http://www.dqshellas.gr/02/enviromentalmanagment.html
http://www.dqshellas.gr/02/HealthandSafetyManagement.html
http://www.dqshellas.gr/02/Medical_Devices.html
http://www.dqshellas.gr/02/ITsafety.html
http://www.dqshellas.gr/02/Ibec.html
http://www.dqshellas.gr/02/sab.html
http://www.dqshellas.gr/02/SA_8000.html
http://www.letrina.gr/
http://www.letrina.gr/
mailto:certification@letrina.gr
http://www.smrcert.com/
mailto:info@smrcert.com
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ert.com 

21 
Bureau Veritas 

BVQI HELLAS SA 
Πειραιάς 

http://www.bvqi.

gr 

bvqi@gr.bureauveritas.c

om 

ISO 9001, ISO 22000 / DS 3027 / ΕΛΟΤ 1416 / BRC, ISO 14001 / 

EMAS, OHSAS 18001, SA8000 

22 
LLOYD'S REGISTER 

LRQA 
Πειραιάς 

http://www.gree

ce.lrqa.com 
piraeus@lr.org 

ISO 14000, ISO 22000. ISO 27001, ISO 28000, ISO 9001, ISO/IEC 

20000-1, OHSAS 18001, TAPA FSR, SA 8000, BS 25999 

23 AGROCERT    Πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων 

24 
Temos Quality in Medical 

Care Aegean Ltd 
Κύπρος 

http://www.temo

s-

worldwide.com/t

emosaegean/inde

x.php?lang=gr 

info@temos-aegean.com 

 Πιστοποιήσεις Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο του Ιατρικού 

Τουρισμού (‘International Patient Focused’) 

 Δικτύωση Αγοράς Ιατρικού Τουρισμού 

 Συμβουλευτική Υποστήριξη 

 Εκπαίδευση – Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

25 

ΕΚΕΒΥΛ 

ερευνητικό κέντρο 

βιολογικών υλικών 

 
http://www.ekev

yl.gr 
 

ISO 9001:2008 

ISO 13485:2003 (προϊόντα για ιατρική χρήση) 

26 ΑVRV    

 ISO9001:2008 

 ISO14001:2004 

 ISO22000:2005 

 OHSAS18001:2007 

 ΕΛΟΤ1433:2008 

 ΕΛΟΤ1434:2008 

 ΕΛΟΤ1435:2009 

 FSC - Chain of Custody 

27 EQA Αθήνα, http://www.eqa. eqa@eqa.gr ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | FSSC 22000 | ISO 22000:2005 

http://www.smrcert.com/
http://www.bvqi.gr/
http://www.bvqi.gr/
mailto:bvqi@gr.bureauveritas.com
mailto:bvqi@gr.bureauveritas.com
http://www.greece.lrqa.com/
http://www.greece.lrqa.com/
mailto:piraeus@lr.org
http://www.temos-worldwide.com/temosaegean/index.php?lang=gr
http://www.temos-worldwide.com/temosaegean/index.php?lang=gr
http://www.temos-worldwide.com/temosaegean/index.php?lang=gr
http://www.temos-worldwide.com/temosaegean/index.php?lang=gr
http://www.temos-worldwide.com/temosaegean/index.php?lang=gr
mailto:info@temos-aegean.com
http://www.ekevyl.gr/
http://www.ekevyl.gr/
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/154-iso9001-certification.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/157-iso-14001.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/158-iso22000.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/162-ohsas180013a2007.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/159-%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A4-%CE%A4%CE%A0-14333a2008.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/153-elot-14343a2008-certification.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/180-%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A414353a2009.html
http://www.avrv.gr/el/services-we-offer/management-systems-certification/163-fsc-chain-of-custody.html
http://www.eqa.gr/
mailto:eqa@eqa.gr
http://www.eqa.gr/el/iso-9001.html
http://www.eqa.gr/el/iso-14001.html
http://www.eqa.gr/el/fscc-22000.html
http://www.eqa.gr/el/iso-22000.html
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Λάρισα gr/ info@eqa.gr |BRC Global Standard | OHSAS 18001-ELOT 1801 IFS Internatioal 

Food Standard|AGRO 2-1 & AGRO-2-2 | AGRO-3 | GLOBALGAP | 

ΕΛΟΤ 1435:2009 | Ιατροτεχνολογικά 

28 EUROCERT Αθήνα 
http://www.euro

cert.gr/ 
eurocert@otenet.gr 

 ISO 9001:2008  

 EN 15038  

 ELOT 1429:2008  

 EN ISO 14001:2004  

 EMAS EK1221/2009  

 Verification of Greenhouse Gas Emission (ETS)  

 EN 16001:2009 (Energy Management System)  

 BS OHSAS 18001:2007  

 ELOT 1435:2009 

 GlobalGap – IFA 

 AGRO 2.1 & 2.2  

 AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  

 Non GMO Products  

 Non GMO Animal Feed  

 QS Certification  

 Tesco Nature Choice  

 ISO 22000:2005  

 Albert Heijn Protocol For Residue Control  

 IFS  

 BRC  

http://www.eqa.gr/
mailto:info@eqa.gr
http://www.eqa.gr/el/brc-global-standard.html
http://www.eqa.gr/el/ohsas-18001-elot-18001.html
http://www.eqa.gr/el/international-food-standard-ifs.html
http://www.eqa.gr/el/international-food-standard-ifs.html
http://www.eqa.gr/el/agro-2-1-and-2-2.html
http://www.eqa.gr/el/agro-3-series.html
http://www.eqa.gr/el/globalgap.html
http://www.eqa.gr/el/elot-1435.html
http://www.eqa.gr/el/medical-devices.html
mailto:eurocert@otenet.gr
http://www.eurocert.gr/images/stories/ISO_9001.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/15038.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/1429.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/14000.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/EMAS.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/Verification_of_GHG_Emissions.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/16001.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/OHSAS.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/1435.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/GLOBALGAP.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/AGRO.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/agro_3.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/GMO.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/GMO.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/QS.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/TESCO_en.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/ISO_22000_EN.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/AH_.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/IFS__EN.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/BRC__EN.pdf
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 Codex Alimentarius – HACCP  

 Golden Kitchen  

 Bollino Blu  

 

 SA 8000:2008  

 INGO Accountability Charter 

29 NOVA Certification Θεσ/νίκη 
http://www.nova

cert.com 
novacert@tee.gr 

ISO 9001:2008  

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ISO 22000:2005  

OHSAS 18001  

Σήμανση CE 

30 
ΚΕΠ – Κυπριακή Εταιρία 

Πιστοποίησης 
Κύπρος 

http://www.cycer

t.org.cy/ 

certification@cycertorg.c

y 

ISO 9001 

HACCP 

ISO 14000 

OHSAS 18001 

Σήμανση CE 

31 QMSCERT Θεσ/νίκη 
http://www.qmsc

ert.gr 
qmsltd@otenet.gr 

ISO 9001 

FSSC 22000 

Βιολογικά Προϊόντα 

ISO 22000 

OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 

ISO 14001 

Carbon Trust Standard 

http://www.eurocert.gr/images/stories/codex-_haccp__EN.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/GK.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/BOLLINO_BLU.pdf
http://www.eurocert.gr/images/stories/SA_8000.pdf
http://www.novacert.com/
http://www.novacert.com/
http://www.novacert.com/el/2009-02-04-16-17-10/2009-02-04-16-17-47/iso-90012008.html
http://www.novacert.com/el/2009-02-04-16-17-10/2009-02-04-16-17-47/2009-02-04-16-18-41.html
http://www.novacert.com/el/2009-02-04-16-17-10/2009-02-04-16-17-47/iso-220002005.html
http://www.novacert.com/el/2009-02-04-16-17-10/2009-02-04-16-17-47/ohsas-18001.html
http://www.cycert.org.cy/
http://www.cycert.org.cy/
http://www.qmscert.gr/
http://www.qmscert.gr/
mailto:qmsltd@otenet.gr
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AGRO 2.1 – 2.2 

BRC 

IFS 

GLOBAL GAP 

TESCO NATURE 

CE Marking 

32 
IQS – International 

Quality Services 
Θεσ/νίκη 

http://www.iqs.c

om.gr 
info@iqs.com.gr 

GLOBALGAB IFA Crops Base 

AGRO 2.1 / 2.2 

ISO 22000 

33 ECOCERT Ltd Αθήνα www.ecocert.gr info@ecocert.gr 
VERIFICATION of Greenhouse Gases Emissions (2003/87/EC 

Directive) 

34 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ του  

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Αθήνα 
http://www.aua.g

r 
mbouga@aua.gr 

Πιστοποίηση Βασιλισσών Μελισσών 

Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / ή/& Εσωτερικές Διαδικασίες:  

Προδιαγραφές του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και 

Εντομολογίας 

 [ΕΣΠΕΒ-Φ01: ΕΓΧΠΡΔ-Ε00.Α00{05-06-2007}] 

35 

ACTA – Aristotle 

Certification Training & 

Assessment 

Θεσ/νίκη

, Αθήνα 

http://www.acta.

edu.gr 
info@acta.edu.gr Πιστοποιήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 

36 Q-CERT  
http://www.qcert

.gr/ 
qcert@qcert.gr 

ISO 9000, QS 9000, ISO-TS 16949, EMAS, ISO 14000, 

ISO 22000, EN 46000, SCC, OHSAS, HACCP 

http://www.iqs.com.gr/
http://www.iqs.com.gr/
mailto:info@iqs.com.gr
http://www.ecocert.gr/
mailto:info@ecocert.gr
http://www.aua.gr/
http://www.aua.gr/
http://www.acta.edu.gr/
http://www.acta.edu.gr/
mailto:info@acta.edu.gr
http://www.qcert.gr/
http://www.qcert.gr/
mailto:qcert@qcert.gr
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3.2 Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει διεθνή σήματα πιστοποίησης, τα οποία στοχεύουν: στις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και παροχές 

τουρισμού με κεντρικό άξονα την αειφορία, στον οικολογικό τουρισμό και αγροτουρισμό, στη βιώσιμη αλιεία, στη διαχείριση δασικών 

εκτάσεων καθώς και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτά, στη διατήρηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Τα σήματα αυτά επιλέχθηκαν λόγω της διεθνούς τους αναγνώρισης. 

 

Πίνακας 6: Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης 

α/α Λογότυπο Επωνυμία Χώρα Ιστοσελίδα Περιγραφή 

1 

 

EarthCheck Αυστραλία 
www.earthcheck.

org 

Προγράμματα αξιολόγησης, πιστοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

που χρησιμοποιούνται από την τουριστική βιομηχανία 

 

 

Green Tourism 

Business 

Scheme 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

http://www.gree

n-business.co.uk/ 

Η GTBS είναι το εθνικό σύστημα πιστοποίησης του αειφόρου τουρισμού για 

το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με πάνω από 2400 μέλη. 

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να ενταχθούν στο «Green Tourism» 

αξιολογούνται βάση 145 κριτήριων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

τομέων: απόδοση νερού και ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων, προμήθειες, 

ταξίδια, βιοποικιλότητα και άλλα. 

http://www.earthcheck.org/
http://www.earthcheck.org/
http://www.green-business.co.uk/
http://www.green-business.co.uk/
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Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, λαμβάνουν ένα 

Χάλκινο, Ασημένιο ή Χρυσό Βραβείο, με βάση το επίπεδο των επιδόσεών 

τους. 

2 

 

Sustainable 

Travel 

International 

ΗΠΑ / 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

www.sustainablet

ravelinternational

.org/ 

Το πρόγραμμα STEP έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της τουριστικής 

βιομηχανίας στον εντοπισμό, τη μέτρηση και διαχείριση των 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεών 

τους, και τελικά, την ενίσχυση των θετικών και τη μείωση των αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιδράσεων. 

3 

 

Green Globe ΗΠΑ 
www.greenglobe.

com 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αειφορία και την περιβαλλοντική 

απόδοση. Από τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται προκύπτουν τα κριτήρια 

για την πιστοποίηση, μέσω της οποίας παρέχεται στις επιχειρήσεις το 

πλαίσιο για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

4 

 

EcoTourism Αυστραλία 
www.ecotourism.

org.au/ 

Το πρόγραμμα πιστοποίησης «ECO» διαβεβαιώνει τους ταξιδιώτες ότι τα 

πιστοποιημένα προϊόντα υποστηρίζονται από μια ισχυρή δέσμευση για 

ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και παροχές τουρισμού με κεντρικό άξονα 

την αειφορία. Έχει τρία επίπεδα: 

Nature Tourism: Ο τουρισμός σε μια φυσική περιοχή που αφήνει 

ελάχιστο δυνατό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ecotourism: Τουρισμός σε μια φυσική περιοχή που προσφέρει 

ενδιαφέροντες τρόπους για να μάθει κανείς για το περιβάλλον με ένα 

φορέα που χρησιμοποιεί τους πόρους με σύνεση, συμβάλλει στη διατήρηση 

του περιβάλλοντος και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες. 

http://www.sustainabletravelinternational.org/
http://www.sustainabletravelinternational.org/
http://www.sustainabletravelinternational.org/
http://www.greenglobe.com/
http://www.greenglobe.com/
http://www.ecotourism.org.au/
http://www.ecotourism.org.au/
http://www.ecotravelcert.com/_AU/form/welcome.aspx
http://www.ecotravelcert.com/_AU/form/welcome.aspx
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Advanced Ecotourism: Τα πιο καινοτόμα προϊόντα οικοτουρισμού στην 

Αυστραλία παρέχουν τη δυνατότητα επαφής με τη φύση με ένα φορέα, ο 

οποίος έχει δεσμευτεί να επιτύχει τις βέλτιστες πρακτικές χρησιμοποιώντας 

τους πόρους με σύνεση, συμβάλλοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος 

και βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες. 

5 
 

Sai Global Αυστραλία 
www.saiglobal.co

m 

Παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών και λύσεων για την επίτευξη 

βιωσιμότητας, τη διαχείριση κρίσεων και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον 

κόσμο 

 
 

Nordic 

Ecolabelling 

Δανία, 

Σουηδία, 

Νορβηγία, 

Ισλανδία, 

Φινλανδία 

www.nordic-

ecolabel.org 

Ο οργανισμός “Nordic Ecolabelling” έχει την εξουσιοδότηση να προωθήσει 

ένα πιο βιώσιμο καταναλωτισμό με στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης 

κοινωνίας. Όσον αφορά τον τουρισμό, πιστοποιεί τουριστικά καταλύματα 

(κυρίως ξενοδοχεία και ξενώνες νεότητας) και εστιατόρια. Τα κριτήρια 

χωρίζονται σε ένα ελάχιστο σύνολο αξιών και τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις. 

6 

 

Instituto de 

Tourismo 

Responsible - 

Biosphere 

Certification 

Ισπανία 
www.biosphereh

otels.org/ 

Το πιστοποιητικό επικεντρώνεται στις βιώσιμες πρακτικές που σχετίζονται 

με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα κριτήρια έχουν αναπτυχθεί σε 

συνεργασία με την UNESCO και τον WTO (World Tourism Organization – 

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) 

http://www.saiglobal.com/
http://www.saiglobal.com/
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.biospherehotels.org/
http://www.biospherehotels.org/
http://www.ecotravelcert.com/_AU/form/welcome.aspx
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7 

 

EuroPark 

Federation 
Γερμανία 

www.european-

charter.org 

Πιστοποιεί τα φυσικά και εθνικά πάρκα που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία 

ένα βιώσιμο σχέδιο διαχείρισης σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. 

8 

 

The PAN PARKS 

Initiative 
Ουγγαρία 

www.panparks.or

g 

Ο οργανισμός εστιάζει τις προσπάθειές του στο να εξασφαλίσει την 

προστασία των ζωνών άγριας φύσης από την αλόγιστη ανθρώπινη 

εκμετάλλευση 

9 

 

ECEAT Ολλανδία www.eceat.org 

Η πιστοποίηση που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Οικολογικό και 

Αγροτικό Τουρισμό (ECEAT) εστιάζει στην περιβαλλοντική, κοινωνικο-

πολιτιστική και οικονομική βιωσιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων. 

10 

 

FSC Γερμανία www.fsc.org 

Ο οργανισμός εστιάζει στην υπεύθυνη διαχείριση των δασικών εκτάσεων 

και τη σήμανση των προιόντων που προκύπτουν από τα πιστοποιημένα 

δάση 

11 

 

ECOCAMPING Γερμανία 
www.ecocamping

.net 

Ο οργανισμός «Ecocamping» ασχολείται με την προώθηση της προστασίας 

του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την ποιότητα στην διαχείριση των 

κάμπινγκ. Το κύριο αντικείμενο του πιστοποιητικού είναι η βελτίωση της 

προστασίας του περιβάλλοντος με την εισαγωγή ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές και 

κανονισμούς 

http://www.european-charter.org/
http://www.european-charter.org/
http://www.panparks.org/
http://www.panparks.org/
http://www.eceat.org/
http://www.fsc.org/
http://www.ecocamping.net/
http://www.ecocamping.net/
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12 

 

NATURE'S BEST Σουηδία 
www.naturesbest

sweden.com 

Οι στόχοι του οργανισμού είναι η ανάπτυξη και πιστοποίηση του 

οικοτουρισμού, η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

13 

 

Viabono Γερμανία www.viabono.de/ Πιστοποιεί τουριστικές επιχειρήσεις (διαμονή, προορισμούς κ.α.) 

14 

 

Steinbock Label Ελβετία 
www.steinbock-

label.ch 

Η πιστοποίηση αποδίδεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

τεκμηριωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των περιβαλλοντικών τους 

επιπτώσεων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν κριτήρια διαχείρισης και κριτήρια 

μέτρησης σχετικά με τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. 

15 
 

BIO Hotels Αυστρία 

http://www.bioh

otels.info/de/ueb

er-uns/ 

Η πιστοποίηση αυτή προϋποθέτει τη χρήση αποκλειστικά βιολογικών και 

τοπικά παραγόμενων προϊόντων στα ξενοδοχεία. 

16 

 

Marine 

Stewardship 

Council 

Ην. Βασίλειο 

ΗΠΑ 

Αυστραλία 

http://www.msc.

org/ 

Η Πιστοποίηση αλιευμάτων είναι μια εθελοντική διαδικασία που 

εφαρμόζεται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μέθοδοι αλιείας και 

τα αλιεύματα πληρούν τις Αρχές και τα Κριτήρια Βιώσιμης Αλιείας του MSC, 

γνωστά και ως Περιβαλλοντικό Πρότυπο για τη Βιώσιμη Αλιεία του MSC. 

Το πρότυπο του MSC για τη βιώσιμη αλιεία έχει 3 βασικές αρχές: 

Αρχή 1: Βιώσιμα ιχθυαποθεμάτα 

Η αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να είναι σε επίπεδο τέτοιο, ώστε να είναι 

http://www.naturesbestsweden.com/
http://www.naturesbestsweden.com/
http://www.viabono.de/
http://www.steinbock-label.ch/
http://www.steinbock-label.ch/
http://www.biohotels.info/de/ueber-uns/
http://www.biohotels.info/de/ueber-uns/
http://www.biohotels.info/de/ueber-uns/
http://www.msc.org/
http://www.msc.org/
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βιώσιμη για τον πληθυσμό των ψαριών. 

Αρχή 2: Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να διατηρούν τη δομή, την 

παραγωγικότητα, τη λειτουργία και την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος 

από το οποίο εξαρτώνται. 

Αρχή 3: Αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας 

Ο οργανισμός / συνεταιρισμός αλιείας πρέπει να πληροί όλους τους 

τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και πρέπει να έχει ένα σύστημα 

διαχείρισης που να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τη 

διατήρηση της βιωσιμότητας. 

17 

 

Dolphin Safe / 

Dolphin Friendly 
ΗΠΑ 

http://www.earth

island.org/dolphi

nSafeTuna/consu

mer/ 

Το Earth Island Institute ελέγχει τις εταιρείες αλιείας τόνου σε όλο τον 

κόσμο για να διασφαλίσει ότι ο τόνος αλιεύεται με μεθόδους που δεν 

βλάπτουν τα δελφίνια και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 

18 

 

Friend of the 

Sea 

Ιταλία 

Αυστραλία 

Ην. Βασίλειο 

ΗΠΑ 

Ελβετία 

http://www.frien

dofthesea.org/ 

Η πιστοποίηση «Friend of the Sea» προϋποθέτει: 

 Την διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων και την αποφυγή της 

υπεραλίευσης 

 Τη χρήση μεθόδων αλιείας που δεν επηρεάζουν το βυθό 

 Ποσοστό απορριφθέντων κάτω από το 8% επί του συνόλου 

      

 

http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/
http://www.friendofthesea.org/
http://www.friendofthesea.org/
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4 Βραβεία – Σήματα Αναγνώρισης Ορθών 

Περιβαλλοντικών Πρακτικών 
 

Τα Βραβεία – Σήματα Αναγνώρισης Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών είναι 

συστήματα προαιρετικά, που καταλήγουν στην απονομή κάποιου Περιβαλλοντικού 

Σήματος και ως σκοπό έχουν την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς 

το περιβάλλον.  

Το συστήματα αυτά καθορίζονται από μία σειρά κανονισμών, μέσω ιδιαίτερων 

κριτηρίων συμμόρφωσης που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα 

ή/και τις υπηρεσίες που παρέχουν, ώστε να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους χωρίς να επηρεάζεται 

σημαντικά η καταλληλότητά τους. 

 

 

Σε ποιους απευθύνονται; 

Τα Σήματα Αναγνώρισης Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών απευθύνονται σε 

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, παράγουν προϊόντα ή/και εμπορεύονται 

προϊόντα, κάτω από τη δική τους εμπορική ονομασία, για τα οποία έχουν 

καθορισθεί ιδιαίτερα κριτήρια συμμόρφωσης. 

Μέχρι σήμερα έχουν καθορισθεί σχετικά κριτήρια για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 

και υπηρεσιών, όπως π.χ. κριτήρια έχουν καθοριστεί για υπηρεσίες τουριστικών 

καταλυμάτων και κατασκηνώσεων, χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μουσείων, 

κλπ. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται διεθνή Βραβεία – Σήματα Αναγνώρισης 

Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών. Τα σήματα αυτά επιλέχθηκαν λόγω της 

διεθνούς τους αναγνώρισης. 
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Πίνακας 7: Βραβεία – Σήματα Αναγνώρισης Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών 

 

α/α Λογότυπο Επωνυμία Χώρα Ιστοσελίδα Επικοινωνία Περιγραφή 

1 

 

The Green Key Δανία 
http://www.gree

n-key.org/ 
coordination@
green-key.org 

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για 
τουριστικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι τουριστικοί 
επιχειρηματίες οφείλουν να τηρούν ορισμένες 
απαιτήσεις οικολογικής χροιάς. Σε αντάλλαγμα, 
αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα 
(eco-label) για το marketing της επιχείρησής τους. 

Το Green Key καλύπτει έναν αριθμό διαφορετικών 
κατηγοριών του τουριστικού τομέα. Στο δίκτυο 
συμμετέχουν όλες οι μορφές ξενοδοχειακών μονάδων, 
εστιατορίων και εγκαταστάσεων αναψυχής, κάμπινγκ, 
συνεδριακά κέντρα, μουσεία, ζωολογικοί κήποι κ.α. 

Η επιβράβευση με το σήμα Green Key προϋποθέτει 
την τήρηση αριθμού οικολογικών απαιτήσεων, των 
κριτηρίων δηλαδή του προγράμματος. 

2 

 

Blue Flag Δανία 
http://www.blue

flag.org/ 

secretariat@fe
e-

international.or
g 

Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 
41 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, 
απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες 
ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, 
ξενοδόχοι και άλλοι φορείς 

http://www.green-key.org/
http://www.green-key.org/
mailto:coordination@green-key.org
mailto:coordination@green-key.org
http://www.blueflag.org/
http://www.blueflag.org/
mailto:secretariat@fee-international.org
mailto:secretariat@fee-international.org
mailto:secretariat@fee-international.org
mailto:secretariat@fee-international.org
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3 
 

Travelife 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

www.travelife.e
u/index.php?id=

1 

info@travelife.
eu 

Τα βραβεία Travelife είναι ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο σύστημα απονομής βραβείων σε 
ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που 
επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.  

Τα βραβεία συνιστούν τρία επίπεδα: 

Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο 

Το σύστημα απονομής “Travelife” υποστηρίζεται από 
τους σημαντικότερους τουριστικούς πράκτορες της 
Ευρώπης.  

4 

 

EcoLabel 
Λουξεμβού

ργο 
www.ecolabel.lu 

ecolabel@oeko
.lu 

Το EcoLabel, το οικολογικό βραβείο του 
Λουξεμβούργου είναι μια κρατική πρωτοβουλία για 
διαρκή ανάπτυξη και υποδομή. 

Το βραβείο αυτό απονέμεται σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, 
και άλλες τουριστικές μονάδες, που πληρούν τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια του “Ecolabel” και που έχουν 
καθιερώσει φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. 

5 

 

Legambiente 
Turismo 

Ιταλία 
www.legambient

eturismo.it 
info@legambie
nteturismo.it 

Ο οργανισμός “LEGAMBIENTE TURISMO” μέσω 
ετήσιων ελέγχων σε ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις, βραβεύει τις ορθές περιβαλλοντικές 
πρακτικές, την ενεργειακή καινοτομία, την προώθηση 
της τοπικής κληρονομιάς και της φύσης, την κοινωνική 
δέσμευση των μελών του. 

http://www.travelife.eu/index.php?id=1
http://www.travelife.eu/index.php?id=1
http://www.travelife.eu/index.php?id=1
mailto:info@travelife.eu
mailto:info@travelife.eu
http://www.ecolabel.lu/
mailto:ecolabel@oeko.lu
mailto:ecolabel@oeko.lu
http://www.legambienteturismo.it/
http://www.legambienteturismo.it/
mailto:info@legambienteturismo.it
mailto:info@legambienteturismo.it
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6 

 

Österreichisches 
Umweltzeichen 

(Austrian 
Ecolabel) 

Αυστρία 

http://www.um
weltzeichen.at/c
ms/home233/co

ntent.html 

 

Το οικολογικό σήμα παρέχει στους καταναλωτές 
καθοδήγηση για να επιλέξουν εκείνα τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που είναι λιγότερο επικίνδυνα για το 
περιβάλλον ή την υγεία. Το οικολογικό σήμα της 
εφιστά την προσοχή των καταναλωτών σε θέματα του 
περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας. 

7 

 

GENTLE TOURS  

The Austrian 
Ecolabel for 

tourist 
accommodation 

Αυστρία 

http://www.sanf
tes-

reisen.org/en/ph
p/show_siegel_c
ontent.php?id=3 

 

Το αυστριακό οικολογικό Τουριστικό σήμα βραβεύει 
εταιρείες εστίασης και διαμονής που προάγουν την 
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική 
ευθύνη. 

8 

 

ehc 

eco hotels 
certified 

Αυστρία 
http://www.eco
hotelscertified.in

fo 

office@organic-
network.eu 

Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση βάση του 
συγκεκριμένου σήματος διασφαλίζει ότι οι 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρουσιάζουν συνεχή 
βελτίωση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους 
επιδόσεις, τη χρήση των πόρων και την αειφορία. 

9 

 

Green Key Eco-
Rating Program 

Καναδάς / 
ΗΠΑ 

http://www.gree
nkeyglobal.com/ 

administration
@greenkeyglob

al.com 

Το «Green Key Eco-Rating Program» είναι ένα 
σύστημα διαβαθμισμένης αξιολόγησης σχεδιασμένο 
ώστε να αναγνωρίζει ξενοδοχεία και καταλύματα που 
έχουν δεσμευτεί για τη βελτίωση των δημοσιονομικών 
και περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 

Με βάση τα αποτελέσματα ενός περιβαλλοντικού 
ελέγχου, τα ξενοδοχεία βραβεύονται με 1-5 Πράσινα 
Κλειδιά και λάβουν καθοδήγηση σχετικά με το πώς να 
μειώσουν το λειτουργικό κόστος και τις 

http://www.umweltzeichen.at/cms/home233/content.html
http://www.umweltzeichen.at/cms/home233/content.html
http://www.umweltzeichen.at/cms/home233/content.html
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http://www.sanftes-reisen.org/en/php/show_siegel_content.php?id=3
http://www.sanftes-reisen.org/en/php/show_siegel_content.php?id=3
http://www.sanftes-reisen.org/en/php/show_siegel_content.php?id=3
http://www.sanftes-reisen.org/en/php/show_siegel_content.php?id=3
http://www.ecohotelscertified.info/
http://www.ecohotelscertified.info/
http://www.ecohotelscertified.info/
mailto:office@organic-network.eu?subject=
mailto:office@organic-network.eu?subject=
http://www.greenkeyglobal.com/
http://www.greenkeyglobal.com/
mailto:administration@greenkeyglobal.com
mailto:administration@greenkeyglobal.com
mailto:administration@greenkeyglobal.com
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της μειωμένης 
κατανάλωσης νερού και ενέργειας, της κατάρτισης 
των εργαζομένων, και της διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

10 

 

Green 
Certificate: 

Latvia 
Λετονία 

http://eco.celota
js.lv/pn/index.ph
p?newlang=eng 

 

Το «Green Certificate» είναι ένα οικολογικό σήμα που 
επιβεβαιώνει τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές σε 
τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν φιλικές 
προς το περιβάλλον τουριστικές δραστηριότητες, 
τοπικά παραγόμενα τροφίμα και εκτενείς 
πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά, πολιτιστικά και 
ιστορικά αξιοθέατα. 

11 

 

David Bellamy 
Conservation 

Award 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

http://www.bell
amyparks.co.uk/ 

 
Οικολογικό σήμα για πάρκα διακοπών, τροχόσπιτων 
και κάμπινγκ που βασίζεται σε συγκεκριμένα μέτρα 
και κριτήρια διαχείρισης. 

12 

 

Nordic 
Ecolabelling 

Δανία, 
Σουηδία, 

Νορβηγία, 
Ισλανδία, 

Φινλανδία 

www.nordic-
ecolabel.org 

 

Ο οργανισμός “Nordic Ecolabelling” έχει την 
εξουσιοδότηση να προωθήσει ένα πιο βιώσιμο 
καταναλωτισμό με στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης 
κοινωνίας. Όσον αφορά τον τουρισμό, πιστοποιεί 
τουριστικά καταλύματα (κυρίως ξενοδοχεία και 
ξενώνες νεότητας) και εστιατόρια. Τα κριτήρια 
χωρίζονται σε ένα ελάχιστο σύνολο αξιών και τις 

http://eco.celotajs.lv/pn/index.php?newlang=eng
http://eco.celotajs.lv/pn/index.php?newlang=eng
http://eco.celotajs.lv/pn/index.php?newlang=eng
http://www.bellamyparks.co.uk/
http://www.bellamyparks.co.uk/
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.nordic-ecolabel.org/
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περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

13 

 

Green Table Καναδάς 
http://www.gree

ntable.net/ 
 

Το “Green Table Network” είναι μια αυξανόμενη 
ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών εστιατορίων. Τα 
μέλη της ομάδας αυτής έχουν κάνει μια συνειδητή 
δέσμευση στον κοινό στόχο της αειφορίας. Η 
αειφορία τοποθετείται «στο μενού» μέσα από 
καινοτόμες λύσεις που μειώνουν αισθητά τις 
επιπτώσεις στον πλανήτη μας. 

14 

 

Certified Green 
Restaurant® 

ΗΠΑ / 
Καναδάς 

http://www.dine
green.com/ 

outreach@dine
green.com 

Το «Green Restaurant Association Seal» είναι ένα 
οικολογικό σήμα για τα εστιατόρια που έχουν 
δεσμευτεί ως προς την αειφορία. 

15 

 

Environmentally 
Friendly Label 

Κροατία 
http://www.mzo

pu.hr/ 
web@mzopu.hr 

Ο κύριος στόχος της απονομής του περιβαλλοντικού 
σήματος είναι η προώθηση προϊόντων με μειωμένες 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σύγκριση με 
άλλα ισοδύναμα προϊόντα. 

17 

 

Blue Angel Γερμανία 
www.blauer-

engel.de/ 
 

Το «Blue Angel» καθιερώθηκε από τη γερμανική 
κυβέρνηση και απονέμεται από μια ανεξάρτητη 
επιτροπή στα προϊόντα που είναι φιλικότερα προς το 
περιβάλλον σε σχέση με άλλα που εξυπηρετούν τον 
ίδιο σκοπό. 

 

http://www.greentable.net/
http://www.greentable.net/
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http://www.dinegreen.com/
mailto:outreach@dinegreen.com
mailto:outreach@dinegreen.com
http://www.mzopu.hr/
http://www.mzopu.hr/
mailto:web@mzopu.hr
http://www.blauer-engel.de/
http://www.blauer-engel.de/


ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             132 

Πώς υλοποιούνται; 

Σε γενικό επίπεδο, η διαδικασία συμμόρφωσης μίας επιχείρησης με τα κριτήρια 

κάποιου Σήματος Αναγνώρισης Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών και η απονομή 

του κατά περίπτωση Σήματος περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

 Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης 

 Εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης των προϊόντων ή υπηρεσιών με τα 

απαιτούμενα περιβαλλοντικά κριτήρια 

 Προσδιορισμός των αποκλίσεων 

 Προγραμματισμός και υλοποίηση των ενεργειών για διόρθωση των 

αποκλίσεων 

 Προετοιμασία και υποβολή του τεχνικού φακέλου και της αίτησης απονομής 

σήματος 

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή; 

Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στην απονομή του Σήματος μόνο εάν 

τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους δεν συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα 

περιβαλλοντικά κριτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τέτοιες ενέργειες ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος της απόκλισης για μία παραγωγική επιχείρηση μπορεί να αφορούν σε 

αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων και σε αντικατάσταση α΄ και β΄ υλών. 

Αντίστοιχα, για μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών οι αλλαγές μπορούν να 

αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της ή σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού. 

Η ολοκλήρωση των ενεργειών μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση εάν 

διαθέτει προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρία στις τυποποιητικές προδιαγραφές και σε 

σχετικούς κανονισμούς. Ωστόσο η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο θα 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             133 

φανεί χρήσιμη ώστε να καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι απαιτήσεις 

του κατά περίπτωση Περιβαλλοντικού Σήματος. 

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά κριτήρια είναι πιθανό να 

απαιτεί και τη διενέργεια δοκιμών στα προϊόντα από κατάλληλα εργαστήρια. Το 

είδος και η συχνότητα των δοκιμών εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος. 

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία; 

Η αίτηση απονομής μαζί με τον τεχνικό φάκελο και τα απαραίτητα κατά περίπτωση 

τεκμήρια υποβάλλονται στον Αρμόδιο Φορέα για τον έλεγχο της εφαρμογής του 

κατά περίπτωση Περιβαλλοντικού Σήματος. 

Είναι πιθανόν, χωρίς να είναι απαραίτητο, ο Αρμόδιος Φορέας να πραγματοποιήσει 

έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με 

τα περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Εφόσον ο Αρμόδιος Φορέας γνωμοδοτήσει θετικά, υπογράφεται σύμβαση με την 

επιχείρηση στην οποία καθορίζονται οι όροι χρήσης του Περιβαλλοντικού Σήματος 

και στη συνέχεια απονέμεται το Περιβαλλοντικό Σήμα. 

Η σύμβαση ισχύει για όσο διάστημα το προϊόν ή η υπηρεσία συμμορφώνεται με τα 

ισχύοντα περιβαλλοντικά κριτήρια που το αφορούν. 

 

Ποια είναι τα οφέλη; 

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση επιλέγει τη σήμανση των 

προϊόντων της ή των υπηρεσιών της με κάποιο Βραβείο – Σήμα Αναγνώρισης Ορθών 

Περιβαλλοντικών Πρακτικών είναι: 

 Απόδειξη των καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων / 

υπηρεσιών  

 Εύκολη αναγνώριση από τους καταναλωτές  
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 Προσέλκυση καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος  

 Συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της 

επιβάρυνσης του πλανήτη 

 Ισχυροποίηση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών της 

 Χαμηλό κόστος 

 

Πόσος χρόνος απαιτείται; 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την απονομή του Βραβείου – Σήματος Αναγνώρισης 

Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών σε προϊόντα ή υπηρεσίες επηρεάζεται από το 

επίπεδο συμμόρφωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας με τα οικολογικά κριτήρια, 

τη διάρκεια υλοποίησης των δοκιμών και το χρόνο απόκρισης για την αξιολόγηση 

της αίτησης από τον Αρμόδιο Φορέα. Για επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες που δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και η διάρκεια των δοκιμών είναι σύντομη, ο 

χρόνος κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 6 μήνες. 

 

Ποιο είναι το κόστος; 

Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρίας και από τις δραστηριότητες της. 

Κατά περίπτωση, η ετήσια συνδρομή κυμαίνεται από 200€ έως 800€. 
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5 Προτάσεις δυνατότητας πιστοποίησης των 

τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις που αφορούν στην πιστοποίηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται/παρέχονται εντός των ορίων του 

Εθνικού Πάρκου. 

Θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε το εξής: 

Είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια σαφής καταγραφή των ποσοτήτων των 

παραγόμενων προϊόντων, όπως επίσης να πραγματοποιηθεί μια οικονομοτεχνική 

μελέτη που θα αφορά στην υπάρχουσα εμπορική αξία των προϊόντων και 

υπηρεσιών καθώς και στην αναμενόμενη προστιθέμενη αξία μετά την πιστοποίησή 

τους. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί και μια σχετική μελέτη 

μάρκετινγκ. 

 

Οι χαρακτηρισμοί και οι διαδικασίες πιστοποίησης, οι οποίες προτείνονται 

παρακάτω αναφέρονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 2. 

 

 

5.1 Πρωτογενής τομέας 

 

Α. Γεωργία 

Στις καλλιέργειες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κάποιο από τα συστήματα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Agro 2-1 & 2-2 ή 

GLOBALG.A.P. 

Σε περίπτωση που σε κάποιες καλλιέργειες τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της 

βιολογικής καλλιέργειας, τα προϊόντα τους θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

«Βιολογικά». 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά γεωργικά προϊόντα της περιοχής του Πάρκου θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΠΕ». 
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Β. Κτηνοτροφία 

Τα ζώα που εκτρέφονται στην περιοχή, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές της 

«Βιολογικής Κτηνοτροφίας» στην εκτροφή τους, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν 

ως βιολογικά και να πιστοποιηθούν αναλόγως,.  

Μία σειρά προτύπων βάσει των οποίων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι 

εκτροφές χοίρων, είναι η σειρά Agro 3, οι απαιτήσεις της οποίας καλύπτουν όλη την 

αλυσίδα διακίνησης χοιρινού κρέατος, από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τη 

συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης.  

Τα προϊόντα θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως «ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΠΕ». Η διαδικασία 

πιστοποίησης θα μπορούσε να διευκολυνθεί, εφόσον πραγματοποιηθεί συλλογικά. 

 

Γ. Αλιεία 

Το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα για 

το χαρακτηρισμό των αλιευμάτων ως «Βιολογικά», εφόσον παράλληλα τηρηθούν 

και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.  

Επίσης, τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως «ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΠΕ». 

Τέλος, το πρότυπο AGRO 4 παρέχει στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας 

των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

 

5.2 Δευτερογενής τομέας 

 

Βιομηχανία / Βιοτεχνία 

Τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Global Standards, IFS 

Food Standard, SQF 2000 Code, SYNERGY 22000 προδιαγράφουν τις απαιτήσεις που 

πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των 

τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την 

παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Η επιλογή ενός εκ των αναφερθέντων προτύπων 

έγκειται κυρίως στις απαιτήσεις των προμηθευτών και των αποδεκτών των 

προϊόντων της επιχείρησης έτσι ώστε να διατηρείται η ιχνηλασιμότητα σε όλη την 

αλυσίδα παραγωγής. 

Όσον αφορά τον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα προτεινόμενα πρότυπα 

πιστοποίησης είναι το διεθνές ISO 14000 και ο ευρωπαϊκός κανονισμός EMAS.  
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5.3 Τριτογενής τομέας 

 

Υπηρεσίες τουρισμού – σίτιση και στέγαση  

Το πρότυπο ISO 14000 και ο ευρωπαϊκός κανονισμός EMAS αποτελούν σχήματα 

πιστοποίησης και επαλήθευσης, αντίστοιχα, της εφαρμογής ορθών 

περιβαλλοντικών πρακτικών από μία επιχείρηση. 

Τα Βραβεία – Σήματα Αναγνώρισης Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών 

προσφέρουν, επίσης, την επιθυμητή απόδειξη των καλών περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και προσελκύουν καταναλωτές που είναι 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλουν στην 

ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ 

παράλληλα είναι απλούστερα στην εφαρμογή τους και χαμηλού κόστους.  

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι 

απαιτήσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και 

υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας., ενώ 

το ISO 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων. 



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου 

 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             138 

6 Προτάσεις για Πιστοποίηση 
 

6.1 Προϊόντα - Το Πρωτόκολλο GlobalGAP 

 

Ο Οργανισμός GLOBAL  

Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του σχεδίου ICM ελέγχεται από την 

ομάδα παραγωγής νωπών προϊόντων (GlobalGAP), η οποία αποτελείται από 

λιανοπωλητές τροφίμων, από τους προμηθευτές και από ομάδες καταναλωτών, 

προερχόμενα από τέσσερις ηπείρους. Ενώ τα σχέδια που οργανώνονται υπό την 

αιγίδα αυτής της οργάνωσης δεν αφορούν απαραιτήτως καθαρά ICM συστήματα, η 

ανάπτυξη και η εφαρμογή τους είναι σχετικά διαδεδομένη και είναι υπό αυτή τη 

μορφή σημαντική. Συνήθως αυτά τα σχέδια θεωρούνται λιγότερο περιεκτικά, αν και 

μερικά μπορούν στην πραγματικότητα να είναι περιεκτικότερα από ένα ICM 

σύστημα κατά κάποιο τρόπο με τη συμπερίληψη στοιχείων όπως η ευημερία των 

εργαζομένων.  

Το αρκτικόλεξο EUREP (Euro Retailer Produce Working Group), αναφερόταν σε μια 

ευρωπαϊκή ομάδα αντιπροσώπων των κύριων λιανοπωλητών στην Ευρώπη, 

ενεργών στη λιανική επιχείρηση της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων σε όλα τα 

στάδια της αλυσίδας. Το αρκτικόλεξο GAP (Good Agricultural Practice), προέρχεται 

από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που εφαρμόζει ο Οργανισμός, βάσει 

των οποίων θέσπισε ένα πρωτόκολλο.  

Ο στόχος της GlobalGAP ήταν πρώτιστα να αναπτυχθούν τα πρότυπα για την 

παραγωγή των νωπών φρούτων και λαχανικών. Ένα πρώτο σχέδιο πρωτοκόλλου για 

την ορθή γεωργική πρακτική (που ονομάζεται GlobalGAP) συμφωνήθηκε τον 

Νοέμβριο του 1997 και αυτό ακολουθήθηκε το Σεπτέμβριο του 1998 από πιλοτικά 

δοκιμαστικά έργα ώστε να ελεγχθεί η εφαρμογή στην πράξη. Ένα πρώτο σχέδιο του 

πρωτοκόλλου GlobalGAP συζητήθηκε με τους καλλιεργητές, τις εμπορικές 

οργανώσεις παραγωγών, τους φορείς πιστοποίησης, τις επιχειρήσεις πώλησης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τις οργανώσεις αγροτών και τα επιστημονικά 

ιδρύματα το 1999 και στη συνέχεια εκδόθηκε το 2000 η επίσημη έκδοση του 

πρωτοκόλλου.  

Αυτή τη στιγμή τα πρότυπα GAP εφαρμόζονται στα νωπά φρούτα και τα λαχανικά. 

Όλα τα είδη των γεωργικών προϊόντων για την ανθρώπινη κατανάλωση μπορούν να 

πιστοποιηθούν με αυτά τα πρότυπα. Επίσης υπάρχουν ειδικά πρότυπα για τα άνθη, 

τη ζωική παραγωγή και τα τρόφιμα.  
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Μεταξύ των σημαντικότερων αρχών του GlobalGAP είναι: 1) η διασφάλιση υψηλής 

ποιότητας, 2) η αύξηση της γεωργικής παραγωγής, 3) η προστασία του 

περιβάλλοντος, 4) ο συνδυασμός συμβατικών καλλιεργητικών μεθόδων με τις 

σύγχρονες τεχνικές και 5) η αύξηση της ποιότητας ζωής των παραγωγών και 

γενικότερα της κοινωνίας.  

Το GlobalGAP είναι βασισμένο στις αρχές της πρόληψης κινδύνου, της ανάλυσης 

κινδύνου (μεταξύ των άλλων με τη χρησιμοποίηση των αρχών HACCP), της 

αειφόρου γεωργίας με τη βοήθεια της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και 

ασθενειών (IPM) και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας (ICM), 

χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες για τη συνεχή βελτίωση των 

συστημάτων καλλιέργειας.  

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους 

λιανεμπόρους και το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών των πλεονεκτημάτων τα 

σημαντικότερα είναι ότι: 1) τα παραγόμενα προϊόντα προτιμώνται σε εγχώριες και 

ξένες αγορές, 2) οι παραγωγοί που το εφαρμόζουν διατηρούν πλεονέκτημα στον 

ανταγωνισμό με άλλους παραγωγούς, 3) οι παραγωγοί μπορούν να 

διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές από τους λιανεμπόρους, 4) τα παραγόμενα 

προϊόντα είναι ανώτερα ποιοτικά, 5) λόγω της μείωσης των εξόδων μακροχρόνια, οι 

παραγωγοί έχουν αύξηση των εσόδων τους και 6) επιτρέπει την ασφάλεια και την 

ευημερία των εργαζομένων.  

 

Ανάπτυξη του πρωτοκόλλου GlobalGAP  

Το παρόν έγγραφο καθορίζει ένα πλαίσιο για την ορθή γεωργική πρακτική (GAP) 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει τα απαραίτητα 

στοιχεία για την ανάπτυξη καλύτερης πρακτικής για την ολοκληρωμένη παραγωγή 

των φυτικών προϊόντων (π.χ. φρούτα, λαχανικά, άνθη). Το παρόν έγγραφο δεν 

καθορίζει την παροχή καθοδηγητικών οδηγιών σχετικά με τη κάθε μέθοδο 

γεωργικής παραγωγής.  

O λόγος που το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει αναπτυχθεί είναι ότι με βάση τα 

πρόσφατα κρούσματα στη διατροφική αλυσίδα, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της 

καταναλωτικής συνείδησης σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Οι 

καταναλωτές θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα τρόφιμά τους παράγονται με φιλικά 

προς το περιβάλλον μέσα και ότι η ευημερία της χλωρίδας, της πανίδας και των 

ανθρώπων σε καμία περίπτωση δεν αγνοείται. Με το πρωτόκολλο GlobalGAP οι 

καταναλωτές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι κάθε βήμα της αρχικής παραγωγής 

συμμορφώνεται με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με 

την ασφαλή παραγωγή των τροφίμων τους.  
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Ο οργανισμός GlobalGAP αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε ήδη 

από πολλούς καλλιεργητές, ομάδες καλλιεργητών, οργανώσεις καλλιεργητών, 

τοπικά και εθνικά σχέδια στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των γεωργικών 

συστημάτων ορθής πρακτικής με το στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσμενών 

αντίκτυπων στο περιβάλλον. Βασισμένη στη φιλοσοφία αυτή, ενθαρρύνει την 

περαιτέρω έρευνα, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των καλλιεργητών στον τομέα 

της ασφάλειας και υγιεινής και από αυτή την άποψη το πλαίσιο GAP, που καθορίζει 

τα βασικά στοιχεία της ορθής γεωργικής πρακτικής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

συγκριτικό μέτρο επιδόσεων για να αξιολογηθεί η τρέχουσα πρακτική και να 

εξαχθούν συμπεράσματα για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Το πρότυπο GlobalGAP 

είναι ένας τρόπος για να εφαρμοσθεί η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών και 

Ασθενειών και η συμπεριλαμβανόμενη Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας στα 

πλαίσια της γεωργικής παραγωγής. Η υιοθέτηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Εχθρών και Ασθενειών και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας θεωρείται 

από τον οργανισμό GlobalGAP ουσιαστική για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση και την 

ικανότητα υποστήριξης της γεωργικής παραγωγής.  

Είναι ουσιαστικό όλες οι οργανώσεις που ενεπλάκησαν στην αλυσίδα παραγωγής 

τροφίμων να δέχονται το μερίδιό τους στους στόχους και τις ευθύνες, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι το πρότυπο GlobalGAP εφαρμόζεται πλήρως και υποστηρίζεται. 

Εάν η καταναλωτική εμπιστοσύνη στα φρέσκα προϊόντα πρόκειται να διατηρηθεί, 

τέτοια πρότυπα της ορθής γεωργικής πρακτικής πρέπει να υιοθετηθούν και τα 

παραδείγματα ελλιπούς διαχείρισης πρέπει να εξαλειφθούν από τη γεωργία.  

Όλοι οι καλλιεργητές πρέπει να καταδείξουν τη συμμόρφωσή τους με το εθνικό ή 

διεθνές δίκαιο και πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξουν τη δέσμευσή τους για: α) 

τη διατήρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ποιότητα και την ασφάλεια 

των τροφίμων, β) την ελαχιστοποίηση του καταστρεπτικού αντίκτυπου στο 

περιβάλλον, συντηρώντας το παράλληλα, γ) τη μείωση της χρήσης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δ) τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης 

των φυσικών πόρων και ε) εξασφαλίζοντας υπεύθυνη στάση απέναντι στην υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

 

Πλεονεκτήματα με ένα πιστοποιητικό GlobalGAP  

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό δίνει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, δεδομένου 

ότι οδηγεί τα μέλη του σε συμμόρφωση ως προς το GlobalGAP, σε ανώτατα επίπεδα 

ποιότητας της παραγωγής για τους καλλιεργητές. Υπό αυτή τη μορφή, η 

πιστοποίηση θα ενισχύσει τη θέση μάρκετινγκ του παραγωγού. Μακροπρόθεσμα το 

κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί από τη συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων 

παραγωγής και την εξοικείωση με τους κανόνες του πιστοποιητικού.  
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Η προοπτική για την εξέλιξη του Οργανισμού GlobalGAP με την ανάπτυξη και την 

παροχή των διεθνών πλαισίων πιστοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα των τομέων της 

γεωργικής παραγωγής είναι αρκετά σημαντική. Οι λιανοπωλητές συνολικά 

αντιμετωπίζουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, την πίεση στην αποδοτικότητα και 

ένα συνεχώς στενότερο νομοθετικό περιβάλλον. Συγχρόνως, οι οργανώσεις 

παραγωγών από όλες τις ηπείρους έχουν υποβάλει αίτηση για την ιδιότητα μέλους 

GlobalGAP και αναζητούν ολοκληρωμένες και οικονομικώς αποδοτικές λύσεις ώστε 

να παρέχουν τη διαβεβαίωση για ασφαλή τρόφιμα. Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι 

επιτυχής μόνο με μια ισχυρή και εναρμονισμένη υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού και 

ολοκληρωτικά σφαιρικού συστήματος πιστοποίησης.  

 

Διαδικασία Πιστοποίησης  

Η διαδικασία πιστοποίησης ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, κατά τα οποία αρχικά 

η γεωργική εκμετάλλευση έρχεται σε επαφή με έναν φορέα πιστοποίησης και 

καταθέτει την αντίστοιχη αίτηση πιστοποίησης. Ο φορέας με τη σειρά του, 

διενεργεί μια επιθεώρηση στη γεωργική εκμετάλλευση ελέγχοντας των υψίστης και 

δευτερεύουσας σημασίας υποχρεωτικών απαιτήσεων των σημείων ελέγχου του 

πρωτοκόλλου και των κριτηρίων συμμόρφωσης.  

Εγκεκριμένοι εθνικοί φορείς πιστοποίησης που αποδίδουν πιστοποιητικό κατά 

GlobalGAP παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5 (§3.1). 

 

 

Σχήμα 9: Διαδικασία Πιστοποίησης 

*(ολόκληρο το πρωτόκολλο) + ελάχιστο 10% πιθανότητα σε έκτακτη επιθεώρηση 
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Για να λάβει το πιστοποιητικό η επιχείρηση πρέπει να εκπληρώσει το 100% των 

υψίστης σημασίας υποχρεωτικών απαιτήσεων και το 95 % των δευτερεύουσας 

σημασίας υποχρεωτικών απαιτήσεων των σημείων ελέγχου του πρωτοκόλλου και 

των κριτηρίων συμμόρφωσης. Πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον έναν 

εσωτερικό έλεγχο με τη χρησιμοποίηση του πίνακα ελέγχου GlobalGAP. Επιπλέον, 

είναι απαραίτητο να υπάρχουν αρχεία μιας περιόδου 3 μηνών πριν από την 

ημερομηνία της επιθεώρησης (ενώ από την ημερομηνία της επιθεώρησης τα αρχεία 

διατηρούνται για τουλάχιστον 2 έτη). Πρέπει επίσης να γίνει ανάλυση 

υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προϊόντα συγκομιδής, τη 

στιγμή της συγκομιδής, εδαφολογική ανάλυση και ενδεχομένως ανάλυση του νερού 

άρδευσης ή και πλύσης και φυλλοδιαγνωστική. Στη πράξη οι ακόλουθες πράξεις και 

βήματα πρέπει να ολοκληρωθούν προτού να επιτευχθεί η πιστοποίηση:  

 

Ετοιμασία προτάσεως  

 Φάση πληροφοριών  

1. Εάν επιθυμεί ο παραγωγός ή η επιχείρηση να εφαρμόσει το πρόγραμμα 

πιστοποίησης, πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση υποψηφιότητας συνημμένη και 

να στείλει το συμπληρωμένο έντυπο.  

2. Ο οργανισμός πιστοποίησης στη συνέχεια θα ερευνήσει εάν μπορεί να στείλει 

μια προσφορά βασισμένη στις πληροφορίες όπως αναφέρονται στην αίτηση 

υποψηφιότητας.  

 

 Φάση αποδοχής και συμβάσεων  

3. Ο οργανισμός πιστοποίησης θα κρίνει εάν το πρωτόκολλο GlobalGAP μπορεί να 

εφαρμοσθεί. Θα υποβάλει μια προσφορά για τις υπηρεσίες επιθεώρησης και 

πιστοποίησης για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και θα τη στείλει μαζί με τους 

όρους της σύμβασης.  

4. Αν η προσφορά γίνει δεκτή από την επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει ένα 

υπογεγραμμένο αντίγραφο της επιστολής προσφοράς στον οργανισμό 

πιστοποίησης, μαζί με ένα αντίγραφο του μητρώου της επιχείρησης στο εμπορικό 

επιμελητήριο. Από εδώ και πέρα έχει επέλθει συμφωνία με τον οργανισμό 

πιστοποίησης για την ένταξη στο πρόγραμμα πιστοποίησης.  

5. Ο οργανισμός πιστοποίησης θα στείλει μια επιστολή επιβεβαίωσης με μια 

επισκόπηση της ετήσιας εγγραφής κατόχων αδείας.  
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Επιθεώρηση για πιστοποίηση  

 Φάση επιθεώρησης και πιστοποίησης  

6. Η αμοιβή των πιστοποιητικών θα τιμολογηθεί ως εξής: το 10% της πληρωμής πριν 

από την επιθεώρηση και το υπόλοιπο ποσό μετά από τις τελευταίες δαπάνες που 

έχουν γίνει από τον οργανισμό πιστοποίησης.  

7. Αφότου έχει λάβει ο οργανισμός πιστοποίησης την τιμολογημένη αμοιβή των 

πιστοποιητικών, θα προγραμματίσει την πρώτη επίσκεψη επιθεώρησης.  

8. Αφού εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες επιθεωρήσεις ο οργανισμός 

πιστοποίησης θα παράσχει μια έκθεση των συμπερασμάτων στην επιχείρηση. Με 

βάση το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, ο οργανισμός πιστοποίησης θα 

αποφασίσει εάν πρέπει να χορηγηθεί η πιστοποίηση στην επιχείρηση.  

9. Κάθε έτος μετά από την επίσημη πιστοποίηση, ο οργανισμός πιστοποίησης θα 

εκτελεί τις επιθεωρήσεις για να καθορίσει εάν οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση 

πληρούνται ακόμη. Κάθε έτος αξιολογείται εάν το προηγουμένο πιστοποιητικό 

μπορεί να ανανεωθεί ως έχει, πρέπει να τροποποιηθεί ή ακόμα και να αποσυρθεί.  

 

Η επίσκεψη για επιθεώρηση  

Μόλις ενταχθεί η επιχείρηση στο πρόγραμμα πιστοποίησης, ένα από τα μέλη της 

ομάδας επιθεώρησης του οργανισμού πιστοποίησης θα έρθει για μια πρώτη 

επίσκεψη επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής εκθέτει τα συμπεράσματά του εγγράφως. 

Αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές. Οι εγγυητές της 

οργάνωσης πιστοποίησης θα πάρουν τη τελική απόφαση πιστοποίησης σχετικά με 

την έκθεση επιθεώρησης.  

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες 

μέθοδοι επιθεώρησης:  

- Επιθεώρηση της διοίκησης της επιχείρησης (π.χ. λογιστική, αιτήσεις εγγραφής, 

τιμολόγια κλπ).  

- Συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους (για την επαλήθευση των πληροφοριών).  

-Φυσική επιθεώρηση (π.χ. επιθεώρηση των αγροκτημάτων, μονάδες επεξεργασίας, 

θέσεις αποθήκευσης, εξοπλισμός).  

- Δειγματοληψία (π.χ. για την ανάλυση υπολειμμάτων).  
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Σημεία ελέγχου στα οποία δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια μιας 

επιθεώρησης 

1. Ανιχνευσιμότητα  

2. Τήρηση αρχείων  

3. Ποικιλίες και υποκείμενα  

4. Ιστορία και διαχείριση περιοχών  

5. Διαχείριση εδάφους και υποστρωμάτων  

6. Χρήση λιπασμάτων  

7. Άρδευση  

8. Προστασία καλλιέργειας με φυτοπροστατευτικά προϊόντα  

9. Συγκομιδή  

10. Μετασυλλεκτικές επεξεργασίες  

11. Διαχείριση αποβλήτων και ρύπανσης, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση  

12. Υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων  

13. Περιβαλλοντικά ζητήματα  

14. Μορφή καταγγελίας  

15. Εσωτερικός έλεγχος  

 

Χορήγηση σήματος  

Η χορήγηση του σήματος πιστοποιητικού GlobalGAP είναι ρυθμισμένη να επιδοθεί 

στη γεωργική εκμετάλλευση με βάση τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του 

συστήματος. Η άδεια / πιστοποιητικό GlobalGAP θα εκδοθεί σύμφωνα με τους 

κανόνες που περιγράφονται και η χρήση του εμπορικού σήματος GlobalGAP θα 

επιτραπεί υπό τους όρους που καθιερώνονται στο σημείο του εγγράφου της 

“συμφωνίας χορήγησης αδειών και πιστοποίησης”.  

Το λογότυπο GlobalGAP γράφεται με κεφαλαία, μαύρο χρώμα και το μέγιστο ύψος 

γραμμάτων Arial 10 χιλιοστόμετρων. Στη συνέχεια ακολουθεί το όνομα του 

οργανισμού πιστοποίησης και του αριθμού μητρώου που εκδίδεται από τον εν 

λόγω οργανισμό και που διαβιβάζεται στη GlobalGAP. Οι όροι “επικυρωμένο” ή 

“εγκεκριμένο” ή καθένας τους συνδυαζόμενος με έναν όρο που υποδεικνύει το 

επίπεδο διανομής, μπορούν να προστεθούν σε μια γλώσσα που είναι συνήθης στο 

αντίστοιχο εμπόριο.   
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Επιτήρηση του συστήματος  

Όλοι οι οργανισμοί πιστοποίησης πρέπει να έχουν σε ισχύ μια εγκεκριμένη 

διαδικασία για την επιτήρηση του συστήματος:  

1. Προειδοποίηση: εφαρμόζεται όταν υπάρξει ελάχιστη μη συμμόρφωση σε 

οποιοδήποτε από τις συμφωνίες που υπογράφονται στη σύμβαση μεταξύ του 

οργανισμού πιστοποίησης και του καλλιεργητή/ομάδα παραγωγών. Ο χρόνος που 

θα μεσολαβήσει για τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης θα προταθεί και θα 

συμφωνηθεί με τον καλλιεργητή ή την ομάδα των παραγωγών και το φορέα 

πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης θα ζητήσει γραπτά στοιχεία της 

συμμόρφωσης.  

2. Προσωρινή Αναστολή της Σύμβασης (μερικής ή/και πλήρους): ο καλλιεργητής ή η 

ομάδα παραγωγών θα αποτραπεί από τη χρησιμοποίηση της άδειας/ 

πιστοποιητικού GlobalGAP ή οποιουδήποτε τύπου εγγράφου που έχει οποιαδήποτε 

σχέση με το GlobalGAP. Αυτό θα ισχύσει όταν:  

- Υπάρξει μη συμμόρφωση οποιονδήποτε από τις συμφωνίες που υπογράφονται 

στη σύμβαση μεταξύ των οργανισμών πιστοποίησης και του καλλιεργητή ή τις 

ομάδες παραγωγών ή οποιουδήποτε ζητήματος που προκύπτει κατά τη διάρκεια 

της επιθεώρησης και οδηγήσει σε τεχνικές αμφιβολίες του τρόπου καλλιέργειας.  

- Υπάρξει μη εκπλήρωση των αιτημάτων μιας προηγούμενης προειδοποίησης μέσα 

στη συμφωνηθείσα ημερομηνία.  

- Υπάρξει μη πληρωμή των συμφωνηθέντων.  

- Υπάρξει μη εφαρμογή οποιονδήποτε τροποποιήσεων που αναγγέλλονται επίσημα 

από τον οργανισμό GlobalGAP και κοινοποιούνται από τα ελεγκτικά σώματα στον 

καλλιεργητή ή τις ομάδες παραγωγών.  

Οι προσωρινές κυρώσεις θα είναι σε ισχύ έως ότου υπάρξουν γραπτά στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι ο λόγος που δημιούργησε τη κύρωση έχει πλέον πάψει να ισχύει. 

Τα ελεγκτικά σώματα του φορέα πιστοποίησης, θα αποφασίσουν να κάνουν έναν 

αναγγελθέντα ή μη ανακοινωθέντα λογιστικό έλεγχο των καλλιεργητών ή της 

ομάδας παραγωγών για την επαλήθευση.  

Τόσο οι προειδοποιήσεις όσο και οι προσωρινές αναστολές θα αποφασιστούν από 

τα ελεγκτικά σώματα του φορέα πιστοποίησης (ή το ισοδύναμο τμήμα λήψης 

απόφασης). Θα δοθεί στον καλλιεργητή ή τις ομάδες παραγωγών μια εύλογη 

χρονική περίοδος για να ασκήσει έφεση στην απόφαση. Μετά από αυτή την 

περίοδο, το ελεγκτικό σώμα θα αποφασίσει σχετικά με το αν η κύρωση θα 

συνεχιστεί ή θα αναιρεθεί.  
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Η προσωρινή κύρωση θα έχει μια μέγιστη περίοδο 6 μηνών και μετά μια μη-

τροποποίηση θα υποστεί μια οριστική αναστολή της σύμβασης μεταξύ του 

οργανισμού πιστοποίησης και του καλλιεργητή ή τις ομάδες παραγωγών.  

3. Συνολική/Οριστική Αναστολή της Σύμβασης: αυτό θα οδηγήσει στη συνολική 

απαγόρευση της χρησιμοποίησης οποιουδήποτε άδειας/πιστοποιητικού ή 

εγγράφου που θα μπορούσαν να αφορούν τον οργανισμό GlobalGAP. Αυτό θα 

ισχύσει όταν:  

- Υπάρξει μη συμμόρφωση οποιασδήποτε από τις συμφωνίες που υπογράφονται 

στη σύμβαση και παρουσιάζουν αντικειμενικά κακοδιαχείριση σε διαδικασίες 

GlobalGAP και αφορούν καλλιεργητές ή ομάδες παραγωγών.  

- Υπάρξει πτώχευση του καλλιεργητή της ομάδας παραγωγών.  

Όλες οι απαραίτητες αναστολές πρέπει να διαβιβαστούν αμέσως στη γραμματεία 

του οργανισμού GlobalGAP, διαβιβάζοντας τον αριθμό μητρώου και το εμπορικό 

σήμα καθώς επίσης και τα προϊόντα που διακινούνται με το σήμα του οργανισμού.  

Όταν κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, ο φορέας πιστοποίησης αναγνωρίζει τη 

μη συμμόρφωση οποιουδήποτε ζητήματος που μπορεί να οδηγήσει σε έναν 

κίνδυνο στην ασφάλεια τροφίμων πρέπει να κάνει γραπτή αναφορά αμέσως στη 

γραμματεία GlobalGAP, διαβιβάζοντας τον αριθμό μητρώου και το εμπορικό σήμα 

καθώς επίσης και το είδος των προϊόντων. Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να 

επισημανθούν στον καλλιεργητή ή τις ομάδες παραγωγών και να συμφωνηθούν, 

πριν από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Ο ρόλος του Συμβούλου-Γεωπόνου  

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο σύμβουλος-γεωπόνος στην προσπάθεια της 

πιστοποίησης του προϊόντος του παραγωγού, είναι πολύπλευρος και 

πολυσήμαντος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες δραστηριότητές του:  

- Στο πρώτο βήμα της πιστοποίησης, την προετοιμασία της προτάσεως, είναι αυτός 

που πρέπει να συλλέξει, να οργανώσει και να διαχειριστεί όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες έτσι ώστε η πρόταση που θα ετοιμάσει να είναι όσο το δυνατόν 

πληρέστερη. Αυτές έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια και τον τρόπο που η 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή, με την ενημέρωση για 

όλες τις νέες εξελίξεις στη Νομοθεσία και τους κανονισμούς και το σημαντικότερο, 

με τη μετάδοση στον παραγωγό της φιλοσοφίας του συστήματος της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.  

- Στο δεύτερο βήμα της πιστοποίησης, κατά την επιθεώρηση για την πιστοποίηση ο 

σύμβουλος-γεωπόνος είναι αυτός που θα αναπτύξει και θα παρουσιάσει στους 
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επιθεωρητές την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου στην καλλιέργεια. Αυτή 

περιλαμβάνει όλες τις καταγραφές των εφαρμογών του παραγωγού στο αγρόκτημα 

(φυτοπροστασία, λίπανση, άρδευση, καλλιεργητικές πρακτικές), όλα τα αρχεία 

διαχείρισης των εισροών στο αγρόκτημα, όλα τα σχέδια διαχείρισης εκτάκτων 

αναγκών ή δυσκολιών που προβλέπει το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση 

φαινομένων που έχουν να κάνουν με εξωτερικούς (ξηρασία, μόλυνση του νερού) ή 

εσωτερικούς (λάθος εφαρμογή λιπασμάτων από τον παραγωγό) παράγοντες.  

- Στο τρίτο βήμα της πιστοποίησης, τη συμμετοχή στο Σύστημα, ο σύμβουλος-

γεωπόνος είναι αυτός που θα κρατά τις συμφωνίες του πρωτοκόλλου, θα επιβλέπει 

την επίπονη διαδικασία παραγωγής, θα προσπαθεί να βρίσκεται σε επαφή με τις 

νέες εφαρμογές και συμβουλές του συστήματος, που με αυτές θα ενημερώνει το 

πρωτόκολλο, αντιμετωπίζοντας το σαν εξελίξιμο και ενεργό και όχι σα ρητή 

αυστηρή δέσμευση. Επίσης, έχει το ρόλο να διατηρεί σε εγρήγορση τον παραγωγό 

και να του υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Σκοπός του γεωπόνου 

είναι να μεταφέρει στον παραγωγό τη φιλοσοφία του συστήματος και τα οφέλη 

από την εφαρμογή του.  

 

 

6.2 Υπηρεσίες – Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMAS 

 

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS) 

Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, γνωστό 

και ως κανονισμός EMAS (ΕΚ) 1221/2009, αντιπροσωπεύει μια σχετικά καινούργια 

προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης των μηχανισμών 

της αγοράς. Το EMAS έχει ως στόχο να προαγάγει τη συνεχή βελτίωση των 

επιδόσεων σε θέματα περιβάλλοντος. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε 

οργανισμούς να αναλάβουν, σε εθελοντική βάση, τη δέσμευση να αξιολογήσουν και 

να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος. 

Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η 

επίδειξη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, και η γνωστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιτευγμάτων ενός οργανισμού στο ευρύτερο κοινό. Βασικός 

στόχος είναι ο κάθε οργανισμός να λάβει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες 

στην καθημερινή του λειτουργία. 

Σκοπός του EMAS είναι η προώθηση των συνεχών περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

οργανισμών (Κανονισμός 1221/2009) με:  
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 Κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους 

οργανισμούς 

 Συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των 

συστημάτων αυτών 

 Ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, και ανοικτό διάλογο με το 

κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους 

 Ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον οργανισμό, καθώς και κατάλληλη 

εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση οι οποίες διευκολύνουν την δραστήρια 

συνεργασία στα καθήκοντά τους. 

 

Το EMAS είναι μια εθελοντική διαδικασία, και δικαίωμα συμμετοχής έχει 

οποιοσδήποτε οργανισμός (σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό) που θέλει να 

βελτιώσει τη συνολική περιβαλλοντική του επίδοση. Για αυτόν το σκοπό πρέπει να 

υιοθετήσει μια περιβαλλοντική πολιτική που θα περιέχει δεσμεύσεις με σκοπό τη 

συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση. Η διαδικασία αρχίζει με μια αρχική 

περιβαλλοντική ανάλυση του χώρου δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να 

εισαχθούν με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιέχονται στην 

περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

πρέπει να ελεγχθεί, γι’ αυτό ο οργανισμός διενεργεί ή αναθέτει σε άλλους τη 

διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων. Ο κανονισμός του EMAS προχωρά λίγο 

περισσότερο και ζητά επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση, την οποία διαβιβάζει ο 

οργανισμός στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους, και εφόσον εγκριθεί, 

δημοσιοποιείται και παίρνει το δικαίωμα συμμετοχής στο EMAS. 

 

Βήματα εφαρμογής του EMAS: 

 

1. Περιβαλλοντική Πολιτική  

Καθορισμός της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης. Η πολιτική αυτή είναι 

αναγκαίο να γίνεται γραπτώς, να υιοθετείται από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο, 

να επανεξετάζεται περιοδικά και να αναθεωρείται και να είναι διαθέσιμο στο κοινό. 

 

2. Περιβαλλοντική Ανάλυση  

Καθορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού. Η ανάλυση πρέπει 

να παρέχει µια εποπτική εικόνα της κατανάλωσης των πόρων του οργανισμού, των 
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απορρίψεων του στα ύδατα και εκπομπών στην ατμόσφαιρα, και της παραγωγής 

αποβλήτων. Ο κανονισμός EMAS απαιτεί η ανάλυση να παράγει δύο αποτελέσματα. 

 Καθορισμός και καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 Καθορισμός και καταγραφή των νομοθετικών, ρυθμιστικών και άλλων 

απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην πολιτική. 

 

3. Περιβαλλοντικοί στόχοι και πρόγραμμα 

Το τμήμα αυτό αποτελεί τον καθορισμό, µε βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

του προγράμματος το οποίο να καθορίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει η 

περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. 

 

4. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠ∆) κατανέμει ευθύνες και 

αρμοδιότητες και περιγράφει τα καθημερινά περιβαλλοντικά καθήκοντα. Με βάση 

το ΣΠ∆ όλο το προσωπικό γνωρίζει τις καθημερινές του ατομικές υποχρεώσεις. 

 

5. Περιβαλλοντικός Έλεγχος 

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος ελέγχει αν το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται 

λειτουργεί στο σύνολο του. Η διαδικασία ελέγχου εφαρμόζεται µε ελέγχους 

αρχείων, γραπτών διαδικασιών, µε επιθεωρήσεις των συνθηκών εργασίας και του 

εξοπλισμού και µε συζητήσεις µε το προσωπικό που ασχολείται µε το συγκεκριμένο 

χώρο δραστηριοτήτων. 

 

6. Περιβαλλοντική Δήλωση 

Η απαίτηση αυτή αφορά την προετοιμασία από μέρους της επιχείρησης μιας 

δημόσιας περιβαλλοντικής δήλωσης που να αφορά την περιβαλλοντική εργασία 

τους, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής, των αντικειμενικών σκοπών και του 

συστήματος διαχείρισης. Η δήλωση αυτή μπορεί να διανεμηθεί στους πελάτες και 

σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό EMAS III, κάθε οργανισμός οφείλει να 

δημοσιοποιεί την περιβαλλοντική του δήλωση και τις επικαιροποιήσεις της εντός 

ενός μηνός από την καταχώρισή του και ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της 

ανανέωσης της καταχώρισης. Ο τρόπος με τον οποίον παρέχεται η δημόσια 

πρόσβαση καθορίζεται από τον καταχωρισμένο οργανισμό στο έντυπο που 
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προβλέπεται στο παράρτημα VI (πίνακας με τις ελάχιστες απαιτούμενες 

πληροφορίες για την καταχώριση). 

 

7. Περιβαλλοντική Επικύρωση και Καταγραφή  

Επικύρωση του συστήματος από ένα διαπιστευμένο περιβαλλοντικό επιθεωρητή. Ο 

επιθεωρητής εξετάζει και εγκρίνει τη συμμόρφωση του χώρου δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του προτύπου, την επάρκεια και την αξιοπιστία των 

δεδομένων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική δήλωση. Με 

την επιτυχή επιθεώρηση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το 

λογότυπο του EMAS στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Σε επικυρωμένες περιβαλλοντικές δηλώσεις 

 Σε επιστολόχαρτα 

 Σε πληροφοριακό υλικό - ενημερωτικά φυλλάδια (σε συνδυασμό µε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες) που συνδέονται µε δραστηριότητες, προϊόντα 

και υπηρεσίες µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

περιβαλλοντική δήλωση, και το λογότυπο συνοδεύεται από τις λέξεις 

¨επικυρωμένες πληροφορίες¨. 

Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα και συσκευασίες, ώστε να 

μην προκαλείται σύγχυση με άλλες οικολογικές σημάνσεις προϊόντων.  

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του λογοτύπου δίνονται στο άρθρο 10 και στο 

παράρτημα V του Κανονισμού EMAS III. 

 

Πληροφορίες για την καταχώρηση οργανισμών 

 

1. Διαδικασία συμμετοχής και διατήρηση καταχώρησης στο ΕΜΑS 

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα EMAS 

θα πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:  

Α. Να βεβαιωθεί ότι ο χώρος δραστηριοτήτων του οργανισμού είναι κατάλληλος 

για την εφαρμογή του EMAS. 

Β. Να ακολουθήσει τα "Βήματα" του EMAS, όπως περιγράφονται στη συνέχεια:  

viii. Να θεσπίσει Περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία θα προβλέπει 

συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν 

το περιβάλλον και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του 

επιδόσεων. 
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ix. Να πραγματοποιήσει Περιβαλλοντική Ανάλυση του Χώρου 

Δραστηριοτήτων. 

x. Να υιοθετήσει Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που θα θέτει ποσοτικούς 

στόχους με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 

xi. Να εισάγει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή να βελτιώσει το ήδη 

υπάρχον, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα και την πολιτική της επιχείρησης. 

xii. Να διενεργεί ή να αναθέτει σε άλλους να διενεργούν Περιβαλλοντικούς 

Ελέγχους στο χώρο δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει διαρκής 

ενημέρωση για την πρόοδο του προγράμματος. 

xiii. Να συντάσσει Περιβαλλοντική Δήλωση για κάθε ελεγχόμενο χώρο 

δραστηριοτήτων, η οποία θα είναι σαφής και περιεκτική και θα 

περιγράφει την πρόοδο με απλό τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από το 

ευρύ κοινό. 

xiv. Να φροντίσει για την πιστοποίηση της πολιτικής, του προγράμματος, 

του συστήματος διαχείρισης, της ανάλυσης, των ελέγχων και την 

επικύρωση της δήλωσης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο επαληθευτή 

περιβάλλοντος. 

 

Γ. Να απευθυνθεί στο Αρμόδιο Φορέα για την καταχώρηση στο Μητρώο EMAS. Για 

το σκοπό αυτό οφείλει να υποβάλλει φάκελο με την επικυρωμένη 

περιβαλλοντική δήλωση. 
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Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δίνει μια γενική εικόνα των παραπάνω βημάτων. 

 

 

Σχήμα 8: Διαδικασίες καταχώρησης στο EMAS 

 

2. Περιεχόμενα Φακέλου για καταχώρηση στο Μητρώο EMAS 

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η τελευταία ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί 

ένας πιστοποιούμενος οργανισμός για καταχώρηση στο EMAS είναι να απευθυνθεί 

στον Αρμόδιο Φορέα (Τμήμα ΔΔ & ΕΟΚ, ΥΠΕΚΑ) και να καταθέσει το φάκελο με την 

επαληθευμένη / επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση. 

Η πληρότητα του κατατιθέμενου φακέλου βοηθά στην ταχύτερη διεκπεραίωση της 

κάθε υπόθεσης, διευκολύνει τον οργανισμό να ενταχθεί νωρίτερα στο Μητρώο 

EMAS και έτσι να αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου EMAS. 

α. Επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση από το φορέα επαλήθευσης (πρωτότυπη) 

και τρία (3) φωτοαντίγραφα της επικυρωμένης περιβαλλοντικής δήλωσης.  

β. Πλήρες συμπληρωμένο έντυπο με τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 

την καταχώρηση ή την ανανέωση της καταχώρησης.  

γ. Πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο (οι) κωδικός(-οί) οικονομικής 

δραστηριότητας NACE του εκάστοτε οργανισμού που αιτείται καταχώρηση. Η 
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στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γίνεται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (Regulation (EC) Νο 1893/2006). Ο κωδικός 

πρέπει να αναγράφεται με το δεκαδικό ψηφίο έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη(-ες) δραστηριότητα(-ες) και όχι σε ομάδα δραστηριοτήτων γενικώς 

(π.χ. 23.1 ή 23.22 και όχι απλώς 23).  

δ. Ο επαληθευτής περιβάλλοντος που αναλαμβάνει την επαλήθευση των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του EMAS, πρέπει να έχει 

διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας (κωδικό 

NACE) που αφορά τον εκάστοτε οργανισμό. Αν δεν έχει εύρος πιστοποίησης που να 

καλύπτει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του αιτούμενου οργανισμού, τότε, ο 

φορέας επαλήθευσης πρέπει να κάνει αίτηση και να λάβει επέκταση του εύρους 

πιστοποίησης προς το ΕΣΥΔ, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ελέγχου 

και καταχώρησης του οργανισμού στο EMAS.  

ε. Πρέπει να διευκρινίζεται αν η αίτηση για καταχώρηση στο EMAS αφορά το 

σύνολο του οργανισμού (η πιο συνήθης περίπτωση) ή επιμέρους χώρους 

δραστηριοτήτων του (π.χ. ένα εργοστάσιο, ένα παράρτημα, ή κάποιες διευθύνσεις 

του οργανισμού). 

στ. Αντίγραφα όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών 

αδειοδοτήσεων σε ισχύ. Οι άδειες αυτές, ανάλογα με τη δραστηριότητα του 

οργανισμού, και εφόσον το απαιτεί η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, μπορεί να 

είναι: άδεια λειτουργίας, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδεια 

διάθεσης υγρών αποβλήτων, άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, άδεια 

συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων, άδεια χρήσης νερού, ή/και αντίγραφα 

συμβάσεων με αδειοδοτημένα συστήματα ή εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων και άλλων προϊόντων (συσκευασίες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός, συσσωρευτές, ορυκτέλαια). 

Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου η Επιτροπή EMAS να πεισθεί, με 

βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία που έχει λάβει, ότι ο ενδιαφερόμενος 

οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS αριθ. 1221/2009 και 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, για την καταχώρησή του στο Μητρώο του EMAS. Κατ' αυτόν τον τρόπο 

προστατεύεται το κύρος και η αξιοπιστία του EMAS, κάτι σημαντικό τόσο για τους 

καταχωρημένους οργανισμούς όσο και για τους πολίτες που ανατρέχουν στο 

Μητρώο των εγγεγραμμένων οργανισμών.  
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3. Φορείς σχετικοί με την εφαρμογή του EMAS στην Ελλάδα 

Για την εφαρμογή του Κανονισμού EMAS στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί οι 

ακόλουθοι φορείς, όπως ορίζεται και στο κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009: 

 

Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών στο EMAS 

H Επιτροπή EMAS είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών 

στο κοινοτικό σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. Συστήθηκε με 

την ΚΥΑ 28489/2629/1998 Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & 

Οικονομικών και επανασυγκροτήθηκε με την Η.Π. 19737/975/Ε113 Απόφαση 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 668/Β/18-5-2005). Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 

ανατέθηκε στο Τμήμα ΔΔ και ΕΟΚ του ΥΠΕKA η Προεδρία της Επιτροπής καθώς και 

οι γραμματειακές διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού 

761/2001. Η Επιτροπή EMAS αποτελείται από 4 μέλη εκ των οποίων τα 3 μέλη είναι 

από το ΥΠΕKA και 1 μέλος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Αρμόδιος Φορέας, μεταξύ άλλων: 

 Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρησης των καταχωρημένων ή υπό 

καταχώρηση οργανισμών στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον Υπουργό 

ΠΕΚΑ την καταχώρηση, διαγραφή ή αναστολή της καταχώρησης των 

οργανισμών και τη χορήγηση λογοτύπου. 

 Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των οργανισμών που είναι 

καταχωρημένοι στο EMAS και το ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, μελετών και προγραμμάτων τεχνικής και 

επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος, 

την προώθηση της εφαρμογής του και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των οργανισμών στο EMAS. 

 Παρακολουθεί τις κοινοτικές συναντήσεις των Αρμοδίων Φορέων του EMAS 

(φόρουμ αρμόδιων φορέων) και της Νομοθετικής Επιτροπής του EMAS  

 

Φορέας Διαπίστευσης των περιβαλλοντικών επαληθευτών 

Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1221/2009, έχει αναλάβει στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.ΣΥ.Δ.) που ιδρύθηκε με τον Ν. 3066/2002 και το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του 

Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο.  
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4. Τα οφέλη του EMAS 

Η εγκαθίδρυση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η εν συνεχεία 

πιστοποίησή του κατά EMAS μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την οργάνωση 

που θα το εφαρμόσει, τόσο ως προς την εσωτερική της λειτουργία όσο και ως προς 

τις σχέσεις με τρίτους. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι:  

 Ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας κινήτρων για 

μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα, 

 Ενίσχυση της εικόνας της οργάνωσης τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, 

προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της 

 Καλύτερη διαχείριση του ρίσκου που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά 

θέματα, μέσω της θεσμοθέτησης και ελέγχου κατάλληλων διαδικασιών 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών 

 

5. Χρηματοδοτικά προγράμματα για εφαρμογή του EMAS 

Κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Εμπορικής 

Ναυτιλίας προωθεί χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση οργανισμών που 

εφαρμόζουν πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Επίσης, στο παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί σχετικές προσπάθειες μέσα από το 

πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6. Νομικά Κείμενα και Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Οι βασικές οδηγίες για την εφαρμογή του EMAS έχουν παρουσιαστεί ανωτέρω. 

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν μέσω των σελίδων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ποιοι πόροι θα χρειαστούν:  

Οι πόροι που χρειάζονται για την εφαρμογή το EMAS είναι: 

 

I. Χρόνος 

Ο χρόνος που χρειάζεται για να στηθεί το σύστημα πολλές φορές ξεπερνά τον ένα 

χρόνο και αυξάνει σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης και την πολυπλοκότητα 

της διαδικασίας παραγωγής. 

Η εφαρμογή του EMAS στις Βόρειες Ευρωπαϊκές Χώρες πήρε κατά μέσο όρο: 
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 Λιγότερο από ένα χρόνο για πολύ μικρές εταιρίες 

 Τουλάχιστον ένα χρόνο για μικρομεσαίες εταιρίες 

 Περισσότερο από 1,5 χρόνο για πολύ μεγάλες εταιρίες 

 

Η εμπειρία δείχνει ότι η αρχική περιβαλλοντική ανάλυση και η διεξοδική εκτίμηση 

των πρακτικών διαχείρισης είναι τα πιο χρονοβόρα βήματα. Στην συνέχεια 

ακολουθούν τα εξής: 

 Συλλογή νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων και 

πληροφοριών 

 Κατάρτιση προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης 

 Καταγραφή διαδικασιών και κανόνων  

 Εκπαίδευση εργαζομένων 

 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

 

Για να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία του EMAS μετά την πιστοποίηση, συνήθως 

κατά μέσο όρο μία μέρα την εβδομάδα είναι αρκετή και η προσπάθεια που 

απαιτείται είναι η ίδια τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες εταιρίες  

 

II. Γνώσεις 

To EMAS απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για να πραγματοποιηθούν τα διαφορετικά 

βήματα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως η αρχική ανάλυση και 

αναγνώριση των κυριότερων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν τις 

δραστηριότητες της εταιρίας, τις νομικές προϋποθέσεις, την ανάπτυξη 

μεθοδολογιών, κ.τ.λ..  

 

III. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί είτε ανεπίσημα 

είτε μέσω μιας επίσημης δομής ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να γίνει διανομή 

καθηκόντων και να ορισθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει τι κάνει. Είναι ζωτικό για το σύστημα να 

ξέρει ο καθένας τι κάνει, πότε το κάνει, πώς το κάνει και με ποια εξουσιοδότηση. 
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IV. Πρόσθετες Πληροφορίες 

Ένας μεγάλος αριθμός από βιβλία που έχουν εκδοθεί πάνω στην προστασία του 

περιβάλλοντος σε διάφορους τομείς μπορεί να είναι μια πηγή πληροφοριών που θα 

λειτουργήσει βοηθητικά στην οργάνωση και εγκατάσταση ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης πολλές πληροφορίες μπορούν να 

αναζητηθούν στο Διαδίκτυο, όπως για τις νομοθετικές υποχρεώσεις, για καθαρές 

τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σα σχέδιο δράσης, μελέτες 

περιπτώσεων, συμβουλές, προτάσεις κ.λ.π..  

  

V. Εξωτερικές Συμβουλές 

Η εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πολύπλοκη και 

απαιτεί εξωτερική βοήθεια τις περισσότερες φορές. Η εμπειρία δείχνει ότι από τις 

καταχωρημένες εταιρίες EMAS: 

 Το 10% δεν χρειάστηκαν καμιά βοήθεια 

 Το 25% χρειάστηκαν βοήθεια μόνο από το όμιλο επιχειρήσεων τους 

 Το 65% ζήτησαν εξωτερική βοήθεια 

 

VI. Τον Ενθουσιασμό που υπάρχει στην Εταιρίας σας 

Έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία εφαρμογής ενός ΣΠΔ εξαρτάται ιδιαίτερα από τον 

ενθουσιασμό των ατόμων μέσα στην επιχείρηση. Το EMAS απαιτεί την ενεργή 

συμμετοχή των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι είναι η κινητήρια δύναμη και βασική 

προϋπόθεση για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρίας 

σας. 

 

VII. Οικονομικοί Πόροι 

To κόστος εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρίας και από τις δραστηριότητες της. Η 

εμπειρία στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι για την εφαρμογή του EMAS 

δεν υπάρχει κανόνας. Οι οικονομικοί πόροι που θα ξοδευτούν για να στηθεί ένα 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου των εξωτερικών 

τελών για συμβούλους, τη σχετική επικοινωνία καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης 

είναι κατά μέσο όρο γύρω στα:  

Για Πολύ Μικρές Εταιρίες 

(<10 εργαζόμενοι) 
10.000€ 
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Για Μικρές Εταιρίες 

(10 έως 50 εργαζόμενους) 
20.000€ 

Για Εταιρίες Μεσαίου Μεγέθους 

(50 έως 250 εργαζόμενους) 
35.000€ 

Για Μεγάλες Εταιρίες 

(>250 εργαζόμενοι) 
50.000€ 

  

Στα περισσότερα κράτη μέλη οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν 

έως και 75% από δημόσια βοήθεια για τα έξοδα του εξωτερικού συμβούλου. 
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7 Διερεύνηση Χορήγησης Σήματος Ποιότητας από 

το Φορέα Διαχείρισης 
 

Για την προώθηση και υποστήριξη των τοπικών προϊόντων προτείνεται η υιοθέτηση 

/ ανάπτυξη, καθιέρωση και χορήγηση ενός σήματος ποιότητας από το Φορέα 

Διαχείρισης. 

Το σήμα ποιότητας του Φορέα Διαχείρισης δύναται αφενός να λειτουργήσει ως 

σύμβολο, χαρακτηρίζοντας τα προϊόντα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και αφετέρου να αποτυπώσει την 

περιβαλλοντική ιδιαιτερότητα της περιοχής σε αυτά. 

 

Στόχος του σήματος ποιότητας του Φορέα Διαχείρισης: 

1. Να προσδώσει αναγνωρίσιμη ταυτότητα στα τοπικά προϊόντα του Εθνικού 

Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

2. Να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και την προστιθέμενη αξία των τοπικών 

προϊόντων του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

3. Να αποδεικνύει στα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα τις ήδη εφαρμόσιμες ορθές 

περιβαλλοντικές πρακτικές και την τήρηση των αυστηρών κανονισμών για την 

προστασία του περιβάλλοντος που ισχύουν στην περιοχή λόγω της περιβαλλοντικά 

ιδιαίτερης κατάστασης 

4. Να αναδείξει τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα του Εθνικού Πάρκου 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού μέσω της συντονισμένης διαφήμισης και 

της προβολής τους σε εμπορικές εκθέσεις.  

5. Να δημιουργήσει ένα διευρυμένο δίκτυο επιχειρήσεων – παραγωγής- 

μεταποίησης- εμπορίας- υπηρεσιών - με συνδετικό κρίκο το σήμα ποιότητας του 

Φορέα Διαχείρισης, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της 

ευρύτερης περιοχής.  

 

Δυνατότητα χορήγησης σήματος ποιότητας από το Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα 

με το υπάρχον νομικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με το Νόμο 2742/ΦΕΚ 207/Α’/07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και 

αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα το Άρθρο 15, το οποίο 

αφορά στους «Φορείς Διαχείρισης», του Κεφαλαίου Ε΄ σχετικά με τη «Διοίκηση και 

Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών», η Παράγραφος 2.η. αναφέρουν ότι, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufI8pDDDsIeDgOrUdhtso4TmYDk3Dpifutl7-oW7ht4w
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μεταξύ των άλλων, στην αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης υπάγονται «...Η 

χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εντός των προστατευομένων αντικειμένων σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας 

της προστατευόμενης περιοχής.». 

Με βάση τον παραπάνω Νόμο, γίνεται σαφές ότι οι Φορείς Διαχείρισης δύνανται να 

χορηγήσουν σήματα ποιότητας. Τη δυνατότητα απόκτησης την έχουν συγκεκριμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων 

δικαιοδοσίας του Φορέα Διαχείρισης. 

Η ρητή ερμηνεία του Νόμου ορίζει ότι οι οροί και προϋποθέσεις, βάση των οποίων 

θα γίνεται η χορήγηση σημάτων ποιότητας, πρέπει να τίθενται στον Κανονισμό 

Διοίκησης και Λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. 

 

Ανάλυση διαδικασιών υιοθέτησης ή ανάπτυξης σήματος ποιότητας από το Φορέα 

Διαχείρισης 

Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται είτε να υιοθετήσει ένα ήδη υπάρχον σήμα 

ποιότητας ιδιωτικής εταιρίας απονομής που δραστηριοποιείται σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό ή/και διεθνές δίκτυο, είτε να αναπτύξει ένα δικό του σήμα ποιότητας 

δημιουργώντας τους μηχανισμούς αξιολόγησης, ελέγχου και επιβολής ποινών ή/και 

ανάκλησης.  

Παρακάτω περιγράφονται οι δύο αντίστοιχες διαδικασίες: 

 

A. Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με ιδιωτική εταιρία απονομής σήματος 

ποιότητας που δραστηριοποιείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές 

δίκτυο. 

Σε αυτή την περίπτωση η αλληλουχία διαδικασιών έχει ως εξής: 

1. Εξεύρεση εκείνου του σήματος ποιότητας που να καλύπτει όλες τις ανάγκες 

της περιοχής. Είναι σημαντικό με ένα και μόνο σήμα ποιότητας να μπορούν να 

χαρακτηρισθούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της περιοχής. Περεταίρω 

συνεργασίες με εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς φορείς θα είναι οικονομικά 

ασύμφορες για το Φορέα Διαχείρισης. 

2. Οικονομική Προσφορά / Διαπραγμάτευση / Συμφωνία 

3. Διαπίστευση του Φορέα Διαχείρισης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.). Πρόκειται για μια χρονοβόρα, πολύπλοκη και υψηλού οικονομικού 

κόστους διαδικασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα. 
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4. Εκπαίδευση Προσωπικού. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του σήματος 

ποιότητας, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης οφείλει να λάβει την ανάλογη 

εκπαίδευση από την εταιρία συνεργασίας. 

5. Απόκτηση σήματος ποιότητας / Έναρξη εργασιών 

6. Επιτήρηση – Ετήσιες Επιθεωρήσεις. Ο Φορέας Διαχείρισης θα λειτουργεί 

υπό καθεστώς κηδεμονίας και επιτήρησης. Για το λόγο αυτό, θα δέχεται ετήσιες 

επιθεωρήσεις από τον συνεργαζόμενο φορέα και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 

 

B. Συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα της 

χώρας με σκοπό τη δημιουργία σήματος ποιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης. 

Η αλληλουχία διαδικασιών έχει ως εξής: 

1. Εξεύρεση του κατάλληλου ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα  

2. Οικονομική Προσφορά / Διαπραγμάτευση / Συμφωνία 

3. Συνεργασία του φορέα επιλογής με το Φορέα Διαχείρισης, τις Δημόσιες 

Αρχές, τους οικείους ΟΤΑ και τους υπάρχοντες συλλογικούς φορείς παραγωγής, 

τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων (συνεταιρισμός κλπ) για την 

καταγραφή των αναγκών της περιοχής. Ο σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η 

δημιουργία σήματος ποιότητας, το οποίο θα είναι κατάλληλο για κάθε περίπτωση. 

4. Ανάπτυξη μηχανισμών κριτηρίων, ελέγχου, χορήγησης του σήματος 

ποιότητας και επιβολής ποινών ή/και ανάκλησης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

5. Εκπαίδευση Προσωπικού – Μεταφορά Τεχνογνωσίας. Με την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών ανάπτυξης του σήματος ποιότητας και πριν την έναρξη των 

εργασιών, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 

με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας. 

6. Έναρξη εργασιών. Από εδώ και πέρα ο Φορέας Διαχείρισης λειτουργεί 

αυτόνομα. Η διαχείριση του σήματος ποιότητας του αποφέρει ένα σταθερό έσοδο. 

 

Οφέλη από την ανάπτυξη σήματος ποιότητας από το Φορέα Διαχείρισης 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη σήματος ποιότητας για τα 

τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες από το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου αφορούν τόσο τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και το Φορέα Διαχείρισης. Παράλληλα, 

μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος σήμανσης, θα προσδιοριστούν 

οι βάσεις, οι προοπτικές και τα κίνητρα, ώστε να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα 
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και οι υπηρεσίες με συλλογικό τρόπο και προς μια κατεύθυνση, η οποία να συνάδει 

με τους στόχους και τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης. 

 

Η ανάπτυξη ενός σήματος ποιότητας θα προσφέρει: 

 

στο Φορέα Διαχείρισης 

 Ένταξη των τοπικών επιχειρήσεων στα προγράμματα και τις δράσεις του 

Φορέα Διαχείρισης. 

 Ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης με τους 

παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια εποπτείας του. 

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τοπικούς παραγωγούς 

/ επιχειρηματίες. 

 Βελτίωση της γνώσης επί των χαρακτηριστικών της προστατευόμενης 

περιοχής - κατηγοριοποίηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

παράγονται / παρέχονται εντός των ορίων εποπτείας του Φορέα Διαχείρισης.  

 Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης. 

 

στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις 

 Απόδοση αναγνωρίσιμης ταυτότητας στα παραγόμενα προϊόντα και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού.  

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Θεμελίωση των ήδη εφαρμόσιμων ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και 

της τήρησης των αυστηρών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος που 

ισχύουν στην περιοχή λόγω της περιβαλλοντικά ιδιαίτερης κατάστασης.  

 Ανάδειξη των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων του Εθνικού Πάρκου 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού μέσω της συντονισμένης διαφήμισης και 

της προβολής τους σε εμπορικές εκθέσεις.  

 Ένδειξη ότι τα προϊόντα που φέρουν το σήμα του Φορέα Διαχείρισης είναι 

τοπικά παραγόμενα προϊόντα.  

 Δυνατότητα συλλογικής μελλοντικής ένταξης των τοπικών παραγωγών / 

επιχειρήσεων σε εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την πιστοποίηση.  
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 Δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου επιχειρήσεων – παραγωγής- 

μεταποίησης- εμπορίας- υπηρεσιών - με συνδετικό κρίκο το σήμα ποιότητας του 

ΦΔ, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ευρύτερης 

περιοχής.  
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