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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΠιστοΠοιηση: ΕχΕγγυο Ποιοτητασ 
των Ελληνικων Προϊοντων Παγκοσμιωσ

Κύριε Αραπογιάννη, πως έχει συμβάλει η πι-
στοποίηση στη βελτίωση των εξαγωγών των 
ελληνικών προϊόντων;

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο και αποδει-
κνύεται από μια σειρά από στοιχεία, ότι η θέση 
των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές έχει 
βελτιωθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. 
Τα ελληνικά προϊόντα βρίσκονται στα ράφια 
των καλύτερων σούπερ μάρκετ στο εξωτερι-
κό και οι Έλληνες παραγωγοί έχουν περίοπτη 
θέση στις διεθνείς αγορές. Για να πετύχου-
με την αναβάθμιση αυτή, έχουν γίνει σημα-
ντικά βήματα σε μια σειρά από τομείς, όπως 
η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, το 
marketing αλλά και η πιστοποίησή τους. 

Εξάλλου, η ύπαρξη μιας σειράς πιστοποι-
ητικών που αφορούν την ασφάλεια και την 
ποιότητα των προϊόντων και των σχετικών 
διαδικασιών είναι πλέον επιβεβλημένη, ού-
τως ώστε τα ελληνικά προϊόντα να μπορούν 
να διατίθενται σε ξένες αγορές. Συνεπώς, ο 
ρόλος της πιστοποίησης είναι διττός: Από τη 
μια καλύπτει σε κανονιστικό επίπεδο όλες 
τις απαιτήσεις παγκοσμίως, και από την άλ-
λη αποτελεί εχέγγυο της ποιότητας των ελλη-
νικών προϊόντων. Και ταυτόχρονα της τήρη-
σης όλων των σχετικών κανόνων ασφαλείας 
–υποχρεωτικών αλλά και εθελοντικών- από 
την παραγωγή μέχρι και την διανομή αλλά και 
τη διάθεσή τους στα ράφια των σούπερ μάρ-
κετ.

Ποιο είναι το εύρος της πιστοποίησης της αγρο-

τικής παραγωγής και των εγκαταστάσεων συ-
σκευασίας σε άλλες χώρες;

Η αναγνώριση της σημασίας του οφέλους 
της πιστοποίησης αλλά και της υποχρεωτικό-
τητάς  της ως μέθοδος κανονιστικής συμμόρ-
φωσης δεν περιορίζεται στα στενά γεωγρα-
φικά κριτήρια της χώρας  μας. Η TÜV HELLAS 
(TÜV NORD)προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρη-
σης – πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό το-
μέα στο εξωτερικό. Ενδεικτικά σας αναφέρω 
χώρες με μεγάλη παράδοση στην αγροτι-
κή παραγωγή όπως η Ισπανία, το Ισραήλ, η 
Τουρκία και η Αίγυπτος στην ευρύτερη περι-
οχή μας αλλά και χώρες όπως η Ιαπωνία, η 
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. 
όπου οι επιθεωρητές της TÜV HELLAS (TÜV 
NORD) επιθεωρούν παραγωγούς και συ-
σκευαστήρια με τους ίδιους ακριβώς κανό-
νες και πρότυπα.   

Με βάση και την εμπειρία μας από τις δικές 
μας θυγατρικές αλλά και ευρύτερα από τον 
όμιλο του TÜV NORD, βλέπουμε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν γίνει όντως άλματα προς 
αυτή την κατεύθυνση.  Ούτως ή άλλως, σε 
πολλές περιπτώσεις χωρών το κανονιστικό 
πλαίσιο είναι κοινό και οι κανόνες που θέτει η 
αγορά είναι οι κοινοί και αυστηροί είτε το προ-
ϊόν προέρχεται από την Αίγυπτο, την Ισπανία ή 
την Ελλάδα.

Yπάρχει διαφοροποίηση του κόστους πιστο-
ποίησης μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.; Μιλάμε 
φυσικά για την εμπορική πολιτική της εταιρείας 
σας. 

Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η έν-
νοια της πιστοποίησης δεν είναι φασόν ούτε 
υπάρχουν λύσεις και μοντέλα που κοστίζουν 
το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις.

Εφόσον μιλάμε για ουσιαστική πιστοποίη-
ση και όχι μόνο μια υπηρεσία που προσφέρε-
ται στα χαρτιά, τότε προβλέπεται ουσιαστικός 
έλεγχος των δραστηριοτήτων, σταθερές επι-
σκέψεις στους χώρους παραγωγής και τη δι-
ατήρηση μιας επαφής με τις συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις. 

Αυτό μεταφράζεται και σε μια διαφορετική 
τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με τις ανάγκες 
και τον όγκο των εργασιών  της εκάστοτε 
εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μπο-
ρώ να σας διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε 
εξόχως ανταγωνιστικοί και αναγνωρίζουμε 
τις ανάγκες και τις δυσχέρειες που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρήσεις στην τρέχουσα συγκυ-
ρία. Και μεριμνούμε ώστε να προσαρμόζουμε 
ανάλογα την τιμολογιακή μας πολιτική, ώστε 
να βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των συ-
νεργατών μας. Το κόστος των υπηρεσιών 
επιθεώρησης πιστοποίησης της TÜV HELLAS 
(TÜV NORD) στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο 
από ότι στο εξωτερικό.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε το σχόλιο σας πάνω στο 
θέμα των «γεωργικών συμβούλων».

Ως φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης, 
εκ προοιμίου είμαστε θετικοί απέναντι σε κάθε 
πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται με σκοπό 
την εκπαίδευση των συνεργατών μας, ανε-
ξαρτήτως κλάδου. Υπό αυτό το πρίσμα, και το 
μέτρο των γεωργικών συμβούλων, ως προ-
απαιτούμενο από τη νέα ΚΑΠ, είναι σίγουρα 
μια κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση κα-
θώς ο γροτοδιατροφικός τομέας της χώρας 
μας σίγουρα έχει πολλά περιθώρια για από-
κτηση επιπλέον γνώσεων. 

Καθώς μάλιστα τα δεδομένα αλλάζουν με 
καταιγιστικές ταχύτητες, η παροχή συμβου-
λών από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε 
αυτό το αντικείμενο με την κατάλληλη εκπαί-
δευση αλλά και πιστοποίηση  μπορεί να προ-
σφέρει σημαντικά οφέλη σε όλη την αλυσίδα 
αξίας. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δού-
με την πλήρη υλοποίηση του μέτρου, ούτως 
ώστε να μπορούμε να εκφέρουμε ολοκλη-
ρωμένα συμπεράσματα και να συμβάλουμε, 
αν απαιτηθεί στην βελτίωση του, σε δεύτερη 
φάση. Η γνώση των γεωργικών συμβούλων 
πρέπει να φτάσει στον Έλληνα αγρότη και 
κτηνοτρόφο. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέ-
πει να χαθεί για την ελληνική γεωργία και κτη-
νοτροφία. 

Θωμασ αραΠογιαννησ
VICE PRESIDENT AGRICULTURE,
 TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σημαντική είναι η συμβολή της πιστοποίησης στη βελτίωση της 
τοποθέτησης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.


