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Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλού πλη-
θωρισμού, οι συνθήκες που βιώνει όλη η αγο-
ρά, αλλά κυρίως ο κλάδος των αγροτικών προϊ-
όντων είναι πρωτόγνωρες. Η αύξηση στο κόστος 
της ενέργειας αλλά και των λιπασμάτων είναι κα-
τακόρυφη και με τη σειρά της μετακυλίεται στην 
τελική τιμή των προϊόντων. Την ίδια στιγμή, η α-
γοραστική δύναμη μειώνεται, γεγονός που επη-
ρεάζει και τις καταναλωτικές συνήθειες. Σε αυτό 
το περιβάλλον, δυστυχώς, ευδοκιμούν και φαι-
νόμενα ανομίας και παραβατικότη-
τας, αμαυρώνοντας την εικόνα πα-
ραγωγών αλλά και σημείων πώ-
λησης. Έτσι, η πιστοποίηση από α-
ξιόπιστους φορείς αποτελεί -όπως 
πάντα- εχέγγυο ποιότητας, διευ-
κολύνει την ιχνηλασιμότητα σε ό-
λα τα στάδια, από το χωράφι μέ-
χρι το πιάτο, και εξασφαλίζει και 
την ασφάλεια των τροφίμων. Ει-
δικά στις σημερινές συνθήκες, έ-
να πιστοποιημένο προϊόν είναι έ-
να ελεγμένο και ασφαλές προϊόν.
Η πλειονότητα των παραγωγών 
αναγνωρίζει πλέον την ουσιαστι-
κή αξία και τα πλεονεκτήματα της 
πραγματικής πιστοποίησης. Βλέ-
πει πώς μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή, να 
εξοικονομήσει χρήματα και ανθρωποώρες και 
πώς στο τέλος της ημέρας να διαθέσει καλύτερο 
και ποιοτικότερο προϊόν. Παράλληλα, έχει κατα-
λάβει ότι ο καταναλωτής δίνει σαφώς μεγαλύ-
τερη σημασία στην ποιότητα και ασφάλεια και α-
ναγνωρίζει την αξία και τη σημασία των πιστο-
ποιημένων προϊόντων. Με λίγα λόγια, έχει γίνει 
πλέον συνείδηση πως η πιστοποίηση προσφέ-
ρει προστιθέμενη αξία και έχει ουσιαστική ση-

μασία, πέρα από την όποια τυπική υποχρέωση. 
Οι παραγωγοί βελτιώνουν στην πράξη τις διαδι-
κασίες τους, τον τρόπο δουλειάς τους και εν τέ-
λει τα ίδια τα προϊόντα τους.

Η πιστοποίηση συμβάλλει στην υπεραξία των 
επώνυμων προϊόντων. Ένα «επώνυμο» προϊόν, 
εφόσον θέλει να απευθύνεται στους πιο απαιτητι-
κούς λιανεμπόρους αλλά και καταναλωτές, οφεί-
λει να πληροί μια σειρά από εξαιρετικά αυστη-

ρές προϋποθέσεις. Ειδικά δε, αν μιλάμε για αγο-
ρές του εξωτερικού, όπου οι προοπτικές υπερα-
ξίας είναι μεγαλύτερες και οι απαιτήσεις αυξά-
νουν κατακόρυφα. Σε αυτό το απαιτητικό και ταυ-
τόχρονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο ρόλος της 
πιστοποίησης είναι κομβικός. Σε ένα πρώτο επί-
πεδο, η ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών α-
ποτελεί προϋπόθεση ώστε τα «επώνυμα» προϊ-
όντα να μπορέσουν να περάσουν τις πόρτες και 
να φτάσουν στα ράφια των σημείων πώλησης. Ε-

πί της ουσίας, όμως, η αξία είναι πολλαπλάσια. 
Γιατί η σωστή και υπεύθυνη πιστοποίηση εγγυά-
ται τη σωστή τήρηση διαδικασιών και πρωτοκόλ-
λων που καθιστούν το εκάστοτε προϊόν ασφαλές, 
ανταγωνιστικό και εν τέλει προτιμητέο στα μάτια 
των λιανεμπόρων αλλά και των καταναλωτών.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιεί-
ται στην Ελλάδα για περισσότερα από 35 χρό-
νια και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της 

βρίσκεται δίπλα σε όσες επιχει-
ρήσεις θέλησαν να πιστοποιή-
σουν προϊόντα, υπηρεσίες ή δια-
δικασίες. Και σταθερά τασσόμα-
στε υπέρ της ουσιαστικής πιστο-
ποίησης που προσφέρει πραγ-
ματικά οφέλη σε όλη την αλυ-
σίδα. Το τελευταίο που χρειά-
ζονται τα ελληνικά εσπεριδοει-
δή είναι «πιστοποιήσεις-σφρα-
γίδες» με προϊόντα έκθετα στην 
οποιαδήποτε διατροφική κρίση ή 
εταιρείες με διάτρητες διαδικα-
σίες. Γι’ αυτό και στηρίζουμε ου-
σιαστικά εκείνους που επιλέγουν 
να ακολουθήσουν αυτόν το δρό-
μο. Το ζητούμενο είναι το σύνο-

λο των παραγωγών, της εφοδιαστικής αλυσίδας 
αλλά και των retailers να αναγνωρίσουν την αξία 
και τα πλεονεκτήματα της ουσιαστικής πιστοποί-
ησης αλλά και να επιβραβεύσουν εκείνους που 
την υιοθετούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορού-
με να μιλάμε για πραγματική ιχνηλασιμότητα αλ-
λά και μια ουσιαστική αλυσίδα ποιότητας, από το 
χωράφι στο ράφι και εν τέλει στο πιάτο του κα-
ταναλωτή. Γεγονός που θα αναδείξει και τη μο-
ναδική ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, που 

μπορούν να τοποθετηθούν επάξια σε όλες τις 
λιανεμπορικές αλυσίδες παγκοσμίως.

Οι αλλαγές στις απαιτήσεις των σούπερ μάρ-
κετ δημιουργούν νέα δεδομένα για τους φο-
ρείς πιστοποίησης. Η ανάγκη για ασφαλή προ-
ϊόντα, που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις, ώστε να φτάσουν στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ είναι σήμερα εντονότερη από ποτέ. Από 
τη μία η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Farm2Fork 
που αλλάζει άρδην τα δεδομένα και από την άλ-
λη οι ίδιοι οι καταναλωτές, που πλέον είναι σα-
φώς πιο συνειδητοποιημένοι διαμορφώνουν ένα 
νέο πλαίσιο. Πλαίσιο που με τη σειρά του επηρε-
άζει τις απαιτήσεις των σούπερ μάρκετ, τα οποία 
αναζητούν τη βέλτιστη δυνατή λύση, ειδικά εν μέ-
σω ενός περιβάλλοντος σφοδρών ανατιμήσεων. 
Έτσι, οι φορείς πιστοποίησης καλούνται για ακό-
μη μια φορά να φέρουν σε πέρας το ρόλο τους 
ως «έμπιστη τρίτη οντότητα» και να προσφέρουν 
ένα κοινό νόμισμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής, μεταφοράς και πώλησης. Όλα αυ-
τά, σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
με σφοδρές πιέσεις λόγω πληθωρισμού και σα-
φή περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Οφεί-
λουμε όμως να κάνουμε ξεκάθαρο πως οι όποιες 
πιέσεις στο κόστος δεν σημαίνουν επ’ ουδενί εκ-
πτώσεις στην ποιότητα, και αυτό είναι βασικό μέ-
λημα για τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης.
Επιπλέον οι retailers θέτουν απαιτήσεις όπως για 
παράδειγμα προϊόντα με υπολείμματα φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων χαμηλότερα των MRLs, 
προϊόντα με ανώτατο αριθμό δραστικών ή ακό-
μα και προϊόντα χωρίς υπολείμματα. 
Σίγουρα «ακούγεται» ωραία ότι το προϊόν δεν 
έχει υπολείμματα ΦΠΠ αλλά δεν αρκεί μό-
νο αυτό. Τι φυτοπροστατευτικό προϊόν έχει ε-

φαρμοστεί κατά την παραγωγική διαδικασία (ι-
στορικότητα, αρχεία, παραστατικά); Ποιος έχει 
δώσει την οδηγία φυτοπροστασίας (σύμβουλος 
– γεωπόνος); Πώς τεκμηριώνεται ότι το προϊ-
όν έχει παραχθεί ακολουθώντας τις Ορθές Γε-
ωργικές Πρακτικές, με πρακτικές που σέβο-
νται το περιβάλλον, την ευημερία των εργαζο-
μένων και διασφαλίζουν την αειφορία; Όλη αυ-
τή η πληροφορία ελέγχεται μέσω της επιθεώ-
ρησης Πιστοποίησης από ανεξάρτητους και ε-
γκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης.

Αξιοποιώντας και τα κεφάλαια του Ταμείου Α-
νάκαμψης, βλέπουμε το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης να αναλαμβάνει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν τον 
αγροδιατροφικό χάρτη της χώρας μας. Ειδικά 
δε σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην ΚΑΠ λό-
γω της διεθνούς κρίσης, τα δεδομένα αλλάζουν 

και μαζί τους δημιουργούνται σημαντικές ευκαι-
ρίες για όσους μπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα 
εργαλεία. Είτε μιλάμε για «έξυπνη γεωργία», είτε 
για τεχνολογικές αλλαγές σε όλα τα στάδια της α-
λυσίδας, τα επόμενα χρόνια θα δούμε τεκτονικές 
αλλαγές και εισροή επιπλέον κονδυλίων. 
Τελευταίο παράδειγμα η σημαντική αύξηση από 
την Πολιτεία των κονδυλίων για την βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία  ώστε αφενός να στη-
ρίξει τους ήδη ενταγμένους «παλαιούς» κτηνο-
τρόφους και βιοκαλλιεργητές και αφενός να ε-
ντάξει και σημαντικό αριθμό νέων παραγωγών 
στο σύστημα βιολογικής γεωργίας και κτηνο-
τροφίας. Είναι σημαντικό να στηριχθεί σε αυ-
τήν τη δύσκολη συγκυρία η ελληνική ύπαιθρος, 
τώρα που τα κόστη αγοράς λιπασμάτων, φυτο-
προστατευτικών προϊόντων, πετρελαίου και α-
γοράς ζωοτροφών έχουν αυξηθεί δραματικά, 
κάνοντας την ενασχόληση με την γεωργία και 
κτηνοτροφία απαγορευτική. 

Παρόλα αυτά, δεν αρκεί μόνο η χορήγηση επι-
δοτήσεων για την βιωσιμότητα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας και γεωργίας στην Ελλάδα. Η ε-
φαρμογή των προγραμμάτων επιδότησης βιολο-
γικών προϊόντων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 
συνδέεται και με την εμπορία και τη διάθεση των 
βιολογικών προϊόντων Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό. Και μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον, οι φορείς 
πιστοποίησης μπορούν και οφείλουν να γίνουν α-
ρωγοί των παραγωγών, βοηθώντας τους να απο-
κρυπτογραφήσουν τις εξελίξεις, να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες και τα νέα εργαλεία και να λάβουν 
βιώσιμες αποφάσεις για τις επιχειρήσεις τους.
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