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Το νόµισµα των τροφίµων και ειδικότερα των 
οπωροκηπευτικών έχει δύο όψεις που πάνε 
µαζί.  Η αφθονία των φρούτων και λαχανικών   
και των υπολοίπων τροφίµων στον κόσµο µας 
είναι η µία όψη του νοµίσµατος. Η άλλη όψη 
είναι τα ερωτηµατικά για το πως προκύπτει η 
τόση αφθονία. Μήπως δηλαδή γίνεται εις 
βάρος της ποιότητας,  ή   - ακόµα χειρότερα - 
µε επικίνδυνες µεθόδους.  

Με τις ειδήσεις τα τελευταία χρόνια για 
κινδύνους από την τροφή (τρελές αγελάδες, 
διοξίνες, φυτοφάρµακα, µεταλλαγµένα, 
τρόφιµα, νιτρικά και τι άλλο θα ακουστεί 
ακόµα!) οι καταναλωτές ανησυχούν. Θέλουν 
περισσότερες αποδείξεις για την ποιότητα 
και την υγιεινή των τροφίµων που τρώνε 
αυτοί και τα παιδιά τους. Οχι µόνο για το 
πως φαίνονται στο ράφι, αλλά και για το πως 
παράχθηκαν!  

Μεγαλώνει η καχυποψία ότι η αφθονία και η 
ποιότητα στο ράφι είναι όλο και µεγαλύτερο 
τεχνολογικό επίτευγµα! Οµως, καλώς ή 
κακώς, ο καταναλωτής θέλει πολύ 
περισσότερη φύση στο φαγητό του, και πολύ 
λιγώτερες επιστηµονικές ανακαλύψεις.  

Επιπλέον, βοµβαρδίζεται και από 
ανησυχητικά µηνύµατα και για το 
περιβάλλον όπου παράγεται η τροφή του.  

Το περιβάλλον αυτό σήµερα, µε την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας των µεταφορών 
είναι όλος ο πλανήτης. 

Η παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, κάνει 
την αλυσίδα των τροφίµων πολύπλοκη.  

Ξεφεύγει από την δυνατότητα του 
καταναλωτή να την ελέγξει, πράγµα που 
αυξάνει την δυσπιστία του. Οι καταναλωτές 
ζητάνε πολύ περισσότερες εγγυήσεις από 
αυτές που δίνουν οι κρατικοί έλεγχοι. Κατά 
την κοινή γνώµη, οι έλεγχοι αυτοί δεν 
µπόρεσαν να προλάβουν την εµφάνιση 
κανενός από τους παραπάνω 
«διατροφικούς εφιάλτες».  

Οι καταναλωτές συνεπώς ζητάνε από την 
αλυσίδα των τροφίµων έναν εξαιρετικά 
απαιτητικό συνδυασµό. Και αφθονία, 
δηλαδή χαµηλές τιµές, αλλά και διασφάλιση 
άριστης ποιότητας / ασφάλειας της τροφής.  

Αυτή πλέον είναι η σύγχρονη πρόκληση για 
τους παραγωγούς και τους διακινητές των 
τροφίµων.    

Στην Ευρώπη η ασφάλεια των τροφίµων 
βρήκε το δρόµο της µέσα από τη νοµοθεσία 
για τα τρόφιµα που επεξεργάστηκε τα 
τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Ετσι, από 01.01.2006 άρχισαν να ισχύουν 
κανονισµοί σύµφωνα µε τους οποίους 
εισάγονται έννοιες που θα αλλάξουν 
σηµαντικά τα πράγµατα και τις σχέσεις στο 
εµπόριο των τροφίµων συµπεριλαµβα-
νοµένων και των οπωροκηπευτικών νωπών 
και µεταποιηµένων. 

Συγκεκριµένα, σε κάθε επιχείρηση που 
διαχειρίζεται τρόφιµα επιβάλλεται πλέον η 
διαδικασία της ιχνηλασιµότητας, αφενός µεν 
από τον αµέσως προηγούµενο προµηθευτή, 
αφετέρου δε προς τον αµέσως επόµενο 
αγοραστή. 
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Η ιχνηλασιµότητα είναι προς όφελος των 
επιχειρήσεων που εφαρµόζουν µε συνέπεια 
όλα τα µέτρα για την προστασία του 
καταναλωτή. Αν σε κάποιο κρίκο της 
αλυσίδας των τροφίµων, από τον 
παραγωγό µέχρι τον τελικό πωλητή, βρεθεί 
το τρόφιµο να είναι ακατάλληλο ή 
επικίνδυνο, αυτός έχει πλέον µια ευκαιρία 
να µετακυλίσει τις ευθύνες στον αµέσως 
προηγούµενο κρίκο δηλαδή στον 
προµηθευτή του. Αν δεν µπορέσει να 
αποδείξει το ποιός είναι ο προµηθευτής για 
το συγκεκριµένο φορτίο ή παρτίδα τότε οι 
κυρώσεις σταµατάνε σε αυτόν. 

Αυτό που εγκαταστάθηκε λοιπόν από τον 
Ιανουάριο του 2006 είναι ένα σύστηµα αυτο-
ελέγχου της αγοράς. Ο έλεγχος αυτός δεν 
είναι πλέον δειγµατοληπτικός. Η κάθε 
επιχείρηση οφείλει -για την άµυνά της- να 
διασφαλίζει ότι όλοι οι προµηθευτές της 
εφαρµόζουν πλήρως τους νόµους και τα 
δέοντα για την ασφάλεια των τροφίµων.   

Βέβαια, το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. 
Οφείλει και ο προµηθευτής να διασφαλίζεται 
ότι ο αγοραστής τον οποίο προµηθεύει (µαζί 
µε άλλους προµηθευτές) έχει εγκαταστήσει 
και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 
ιχνηλασιµότητας. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε ο 
προµηθευτής κινδυνεύει να υποδειχθεί κατά 
λάθος (;) από τον αγοραστή, ως ο 
προµηθευτής ενός προβληµατικού 
προϊόντος   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∏ως διασφαλίζεται ο αγοραστής για τα   

 
Ο τρόπος που έχει επικρατήσει για τις 
διασφαλίσεις που προ-αναφέρθηκαν είναι η 
πιστοποίηση των προϊόντων που 
διακινούν οι επιχειρήσεις που αποτελούν 
τους κρίκους της αλυσίδας των τροφίµων. 
Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, σε 
χώρες της βόρειας Ευρώπης -όπου υπήρχε 
ήδη κάποια ανάλογη νοµοθεσία- έχουν 
ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να ζητάνε 
από προµηθευτές τους να πιστοποιούν τα 
προϊόντα που τους δίνουν, δηµιουργώντας 
µάλιστα και δικά τους πρότυπα για αυτήν 
την πιστοποίηση. Συχνά, χρησιµοποιούν 
αυτήν την απαίτηση και για επικοινωνιακό 
τους όφελος. Να δείξουν δηλαδή στους 
καταναλωτές τους το πόσο φροντίζουν για 
την ασφάλεια των τροφίµων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προϊόντα που αγοράζει ;

Η πιστοποίηση είναι η διαβεβαίωση που 
δίνει στον αγοραστή ένα ανεξάρτητο 
«τρίτο» µέρος ότι το προϊόν έχει παραχθεί 
µε τις συµφωνηµένες προδιαγραφές, που 
περιέχει το πρότυπο  µε το οποίο γίνεται η 
πιστοποίηση. Οι προδιαγραφές παραγωγής 
που περιλαµβάνει το πρότυπο 
(πρωτόκολο) EUREPGAP είναι έτσι 
φτιαγµένες που να διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται από τον παραγωγό του 
προϊόντος οι βασικές αρχές της Ορθής 
Πρακτικής και -πάνω από όλα- η 
νοµοθεσία.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
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Τα τελευταία 6-7 χρόνια, τα µεγάλα 
πολυκαταστήµατα στην βόρεια Ευρώπη, σε 
συνεργασία µε µεγάλες µονάδες 
παραγωγής δηµιούργησαν ένα ενιαίο 
πρότυπο για όλο τον πλανήτη, το 
«πρωτόκολο EUREPGAP». Αυτό έχει 
πλέον επικρατήσει διεθνώς. Εφαρµόζεται 
για πιστοποίηση, από τους παραγωγούς 
όλων των χωρών. 
 
Ο αγοραστής µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
πιστοποιητικό, δηλαδή την διαβεβαίωση του 
ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης, για να 
δείξει ότι έλαβε τα µέτρα του για το προϊόν 
που αγόρασε, ως προς την τήρηση της 
νοµοθεσίας.  

 

∏ως πιστοποιείται όµως ένας παραγωγός;  

 

Εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
ακολουθεί το πρωτόκολο, µπορεί να κάνει 
αίτηση σε ένα αναγνωρισµένο Φορέα 
Πιστοποίησης, για να επιθεωρηθεί. 

Οι  αναγνωρισµένοι για την χώρα µας 
Φορείς για το πρωτόκολο EUREPGAP είναι 
οι εξής, µέχρι σήµερα (κατά αλφαβητική 
σειρά) όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
της EUREPGAP (www.eurep.org ) την 
µοναδική αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης 

 
1.  CMi Greece  
      κ. Λάζαρος Καρανίκας  2310 535 765 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
      κα Μαρία Γιαλιτάκη,   210 55 62 130 

3..EUROCERT  
    κα Αθανασία Χαλκιοπούλου 6973 357692  

4. INTERNATIONAL QUALITY SYSTEM   
    κ. Κυριάκος Παλασίδης  2310 530 252 

5. METRON CERT  
    κ. Χρήστος Θανόπουλος     210 52 26 569 

6. TUV Austria Hellas  
     κ. Ιωάννης. Καλλιάς 210 52 20 920 

7. TUV Nord  
     κ. Γ. Κράββας   2310 428 498 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι χρειάζεται για την πιστοποίηση ο
    ;  

Η επιθεώρηση γίνεται κάποια ηµέρα του 
χρόνου, κυρίως κατά τη συγκοµιδή. Πρέπει 
όµως να εξετάσει και τις ενέργειες του 
παραγωγού που έχουν γίνει σε όλη την 
προηγούµενη περίοδο. Αρα, για να είναι σε 
θέση ο παραγωγός να αποδείξει ότι είχε 
ενεργήσει σωστά, θα χρειαστεί να επιδείξει 
γραπτές κυρίως αποδείξεις που διατηρεί σε 
αρχείο. Αν τα γραπτά στοιχεία, αλλά και όλα 
όσα θα δεί επί τόπου ο επιθεωρητής είναι 
σύµφωνα µε το πρωτόκολο, τότε ο 
παραγωγός πιστοποιείται.  

Τα γραπτά στοιχεία ζητιέται να είναι 
οργανωµένα µε τέτοιο τρόπο, που ένας 
έµπειρος επιθεωρητής να µπορεί µε µια 
µατιά να καταλάβει αν είναι ακριβή, ή αν 
έχουν γραφτεί στην τύχη. 

Όλη αυτή η οργάνωση των γραπτών 
στοιχείων στα οποία βασίζεται η 
επιθεώρηση είναι νέες απαιτήσεις για την 
πλειοψηφία των παραγωγών µας. Η 
εκπαίδευσή τους σε αυτές τις διαδικασίες 
έχει κάποιο κόστος, επιπλέον του κόστους 
της πιστοποίησης.   
 
 

 

 
  παραγωγός
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Τι κόστος έχει η πιστοποίηση του 
προϊόντος ;  
 
Πρέπει να είναι όσο πιο χαµηλό γίνεται, 
διότι αυτού του είδους η αναγκαστική 
πιστοποίηση δεν προσφέρει προστιθέµενη 
αξία στο προϊόν. Απλώς, δίνει τη 
δυνατότητα στον παραγωγό να µην βγεί 
από την αγορά, όταν όλοι οι άλλοι έχουν 
ήδη πιστοποίηση. ∆εν βελτιώνει όµως την 
θέση του. 
 
Οµως, παρά το γεγονός ότι η πιστοποίηση 
του προϊόντος αυξάνει το κόστος χωρίς να 
κερδίζει άµεσα τίποτε ο παραγωγός, 
προκύπτει έµµεσα ένα σπουδαίο κέρδος!  

Με κίνητρο να µειώσουν το κόστος, 
ωθούνται οι παραγωγοί να οµαδοποιηθούν.  

 
Σε γενικές γραµµές το κόστος πιστοποίησης 
για το πρωτόκολο EUREPGAP ενός 
µεµονωµένου παραγωγού µπορεί να είναι 
ακόµα και δεκαπλάσιο από όσο θα 
πληρώσει ο ίδιος  παραγωγός αν 
συµµετάσχει για την πιστοποίηση σε µια 
οµάδα µε περίπου άλλους 50 παραγωγούς.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι κέρδος έχει ο παραγωγός από την 
;  

 

Οπως έγινε σαφές νωρίτερα από µόνη της η 
πιστοποίηση του προϊόντος, δεν προσφέρει 
τίποτε, ούτε καν να βγάλει κανείς τα µεγάλα 
(ατοµική) ή µικρότερα (οµαδική) έξοδά της.   

Οµως, η οργανωµένη προσπάθεια

πιστοποίηση του προϊόντος του 

 για 
οµαδική πιστοποίηση µπορεί να φέρει πολύ 
µεγαλύτερα κέρδη στους παραγωγούς.  

Αυτά σχετίζονται µε το πόσο καλή µπορεί 
να είναι η οργάνωση της οµάδας. ∆ιότι, για 
να πιστοποιηθεί, δεν φτάνει να κάνει µόνο 
αυτά που είναι απαραίτητα για έναν 
µεµονωµένο παραγωγό. Χρειάζεται επί 
πλέον να αναπτυχθεί ένα «Σύστηµα 
∆ιαχείρισης». Με αυτό θα µπορεί κάθε 
παραγωγός που συµµετέχει, αλλά και ο 
Φορέας Πιστοποίησης και ο αγοραστής, να 
είναι όλοι σίγουροι ότι ελέγχεται καλά το 
σύνολο. Οτι δεν θα χαθεί η πιστοποίηση 
όλης της οµάδας, εξ’ αιτίας ενός µόνο          
- απρόσεκτου- παραγωγού. ∆ιότι µπορεί 
µεν να είναι πιο οικονοµική η συλλογική 
πιστοποίηση, αλλά και επικίνδυνη, λόγω της 
συλλογικής ευθύνης.     
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Το πόσο καλό θα είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
είναι το λεπτό σηµείο που κάνει την διαφορά. Ενα 
καλό σύστηµα µπορεί να βοηθήσει τους 
παραγωγούς της οµάδας, όχι µόνο να 
πιστοποιηθούν και µάλιστα πιο οικονοµικά, αλλά 
να έχουν πολύ µεγαλύτερη και πιο ουσιαστική 
ανταποδοτικότητα. Είναι δηλαδή δυνατό η οµάδα 
να βελτιώσει τις επιδόσεις της και στα δύο σηµεία 
που ενδιαφέρουν την σηµερινή αλυσίδα τροφίµων, 
δηλαδή και στην αφθονία

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ευκαιρίες που δηµιουργούνται

. 

• Γενικά, η αφθονία προκύπτει από το χαµηλό 
κόστος των προϊόντων για τον καταναλωτή. Η 
µείωση των εισροών και -κυρίως- η εξάντληση 
των ορίων για την µείωση των απωλειών και 
την αύξηση της παραγωγής, έχουν αποδειχθεί 
ότι επιτυγχάνονται σχετικά εύκολα.  Η µείωση 
δε της χρήσης των αγροχηµικών (εισροές) έχει 
συνήθως και ευεργετικό αποτέλεσµα στο 
περιβάλλον.  

Αρα, για τον παραγωγό, αυτό που µπορεί να 
επηρεάσει άµεσα και γρήγορα είναι το κόστος 
παραγωγής, και όχι η τιµή πώλησης. Αξίζει να 
σηµειωθεί η πρόβλεψη της EUREPGAP να µην 
επιτρέπει την προβολή της πιστοποίησης στο 
επίπεδο του καταναλωτή! Οπότε η προσπάθεια 
και τα έξοδα του παραγωγού δε µπορούν να 
γίνουν αντιληπτά και να παράγουν 
προστιθέµενη αξία από τους καταναλωτές. Οσο 
πιο πολύπλοκη -λόγω παγκοσµιοποίησης- 
γίνεται η αλυσίδα των τροφίµων, τόσο χάνεται η 
αµεσότητα της επαφής του παραγωγού µε τον 
καταναλωτή, και η δυνατότητά του να 
επηρεάσει τις τιµές. Ιδιαίτερα για τον έλληνα 
παραγωγό, του οποίου ο όγκος παραγωγής 
είναι τόσο µικρός που πλέον µόνο ευκαιριακά 
µπορεί να τοποθετήσει τα προϊόντα του στην 
αγορά, παρά την καταρχήν αδιαµφισβήτητη 
ποιότητά τους.  

Συνεπώς, σε ένα περιβάλλον που -για χάρη της 
αφθονίας- πιέζει τις τιµές του καταναλωτή προς 
τα κάτω, ο αρχικός στόχος διαχείρισης των 
παραγωγών θα µπορούσε να είναι η αύξηση 
του κέρδους µέσω µείωσης του κόστους 
παραγωγής, µε παράλληλη βελτίωση της 
ποιότητας. 

• Η έννοια της ποιότητας στη σηµερινή αγορά, 
δεν περιορίζεται στα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, στα οποία ίσως υπερτερούν τα 
προϊόντα µας.  

Το «ίσως» αφορά την αλλαγή των συνηθειών 
των καταναλωτών που συνηθίζουν στις γεύσεις 
που τους προσφέρονται. Ας ελπίζουµε όµως ότι 
δεν έχουν ξεχάσει ακόµα τις ελληνικές γεύσεις, 
και ότι θα έχουµε ευκαιρία να τις ξανα-
τοποθετήσουµε στα επίλεκτα ράφια της 
διεθνούς αγοράς. Για να το πετύχουµε αυτό 
χρειάζεται πρώτα να επιτύχουµε την 
«ποιότητα» όπως την αναγνωρίζει η αλυσίδα 
των τροφίµων.  

Τα χαρακτηριστικά αυτής της ποιότητας, µε την 
σειρά που τα µετράνε στην αγορά είναι τα εξής: 

         Ο δεκάλογος της «ποιότητας»

 και στην ποιότητα

 

1. Τήρηση των νόµων από τον προµηθευτή 
(αποδείξεις – προαπαιτούµενο). 

2. Τήρηση των Ορθών Πρακτικών 
(πιστοποίηση - προαπαιτούµενο). 

3. Να µην ξεπερνάνε οι ανιχνεύσιµοι ρύποι 
(κατάλοιπα φυτοφαρµάκων, νιτρικών, 
κλπ) τα όρια του αγοραστή, που συχνά 
είναι µικρότερα από αυτά που θέτουν οι 
νόµοι.   

4. Σταθερότητα τροφοδοσίας, ανεξάρτητα 
από τις δυσκολίες παραγωγής. 

5. Κάλυψη των αναγκών σε ποσότητες και 
ποιότητες (κλάσεις, µεγέθη, κλπ). 

6. Κάλυψη των αναγκών σε προϊόν, στην 
περίοδο του έτους που το θέλει. 

7. Ευελιξία τροφοδοσίας, ως προς τις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς. 

8. Συνέπεια στον συµφωνηµένο χρόνο 
παράδοσης των παρτίδων. 

9. Συσκευασία, συνθήκες αποθήκευσης και 
µεταφοράς στον πελάτη.  

10.  Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 



9 8

 
Είναι προφανές ότι ένας µεµονωµένος 
παραγωγός δεν είναι  σε θέση να διαθέσει 
προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτήν την 
ποιότητα, συνολικά. Πολλοί παραγωγοί µαζί, 
µε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης 
µπορούν άριστα να το κάνουν, όπως έχουν 
δείξει οι λίγες πρώτες εφαρµογές στην χώρα 
µας. Μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, 
έχει επιτευχθεί και ένας ξεχωριστός ελληνικός 
στόχος που θα µπορούσε να δώσει φτερά σε 
όλα σχεδόν τα γεωργικά προϊόντα µας. Αυτός 
είναι:  
 
 

Η διάθεση προϊόντων µε συστηµατική 
απαλλαγή τους από ανιχνεύσιµα 
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων 

 
Συµπερασµατικά, είναι δυνατόν να ξαναβρεί 
καλό δρόµο η γεωργία µας αν αρχίσει να 
µιλάει την γλώσσα των αγοραστών της και να 
τους δείξει ότι µπορεί και θέλει να ικανοποιεί 
τις αυξανόµενες απαιτήσεις, καλύτερα από 
οιονδήποτε άλλο προµηθευτή. Το πρότυπο 
AGRO 2 σχεδιάστηκε το 1999 µε ακριβώς 
αυτόν τον σκοπό, ειδικά για την ελληνική 
γεωργία.  

Είναι ένα δοκιµαστικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 
βασισµένο στα διεθνή πρότυπα που 
αναγνωρίζει η αγορά (ISO 14000 & ISO 
9000). Ολα αυτά τα συστήµατα διαχείρισης 
πιστοποιούνται, αλλά µε ένα όρο: Οτι 
διασφαλίζουν συνεχή βελτίωση είτε µόνο για 
το περιβάλλον                                     
(διάβαζε «κόστος παραγωγής = αφθονία για 
τον καταναλωτή») ή/και για την ποιότητα.  

Ο,ποτε εφαρµόζονται µε όση πληρότητα 
προβλέπεται, µπορούν να ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες της γεωργίας µας. Μπορούν 
να οδηγήσουν τους οργανωµένους 
παραγωγούς σε εξωστρέφεια, δηλαδή να 
µιλήσουν µε αυτοπεποίθηση τη γλώσσα της 
διεθνούς αγοράς, µέσω των πιο αναγνω-
ρισµένων προτύπων της. 
 
Το κόστος ενός συστήµατος διαχείρισης 
εξαρτάται από το τι προσφέρει στην οµάδα 
των παραγωγών, επί πλέον της 
αναγκαστικής πιστοποίησης των προϊόντων 
της. Στην απλούστερη περίπτωση, πόση 
πραγµατική  σιγουριά δίνει στην οµάδα και  

στον αγοραστή των προϊόντων της ότι δεν θα 
χρειαστούν τις υπηρεσίες δικηγόρου, ή ότι 
δεν θα χάσουν πολύτιµες αγορές π.χ επειδή 
τα υπολείµµατα ενός φυτοφάρµακου 
βρέθηκαν πάνω από το όριο.  
 
 
Οι κίνδυνοι αποτυχίας των οµαδικών 

 
 
Αυτοί οφείλονται σε δύο καθοριστικούς 
λόγους-προβλήµατα της γεωργίας µας:  

• Ο πρώτος αφορά στην ελλειµµατική 
πληροφόρηση των παραγωγών αφενός 
µεν για τις απαιτήσεις της αγοράς, 
αφετέρου δε για τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα διάφορα συστήµατα 
διαχείρισης για την ικανοποίηση αυτών 
των απαιτήσεων. Εχει διαδοθεί η 
εντύπωση ότι αυτό που θα αλλάξει την 
θέση των παραγωγών στην αγορά δεν 
είναι παρά ένα χαρτί (το πιστοποιητικό) 
που κρέµεται στον τοίχο, ή τα 
πιστοποιηµένα προϊόντα στο supermarket!  
Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το µόνο 
αποτέλεσµα αυτής της πληροφόρησης 
είναι απογοήτευση  των παραγωγών από 
το αυξηµένο κόστος και τις µαταιωµένες 
προσδοκίες µιας καλύτερης τιµής. 

 
•   Ο δεύτερος είναι οι δυσκολίες στην 

οργανωτική δοµή των οµάδων. ∆ηλαδή το 
πως διοικούνται. Αυτή -εν µέρει- οφείλεται 
και στην ελλειµµατική πληροφόρηση. Πως 
να οργανωθεί µια οµάδα αν κανένα µέλος 
της δεν γνωρίζει τι δυνατότητες έχουν τα  
συστήµατα διαχείρισης που πληρώνει. 
Φυσικό είναι να περιορίζει τους στόχους 
της στο «να πάρουµε το χαρτί»!  

Και όµως, ακριβώς και µόνο µια καλά 

προσπαθειών 

 που θα εφαρµόσει 
ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 
µε πολύ κόπο των υπευθύνων (κυρίως 
του τοπικού γεωπόνου), είναι που µπορεί 
να διασφαλίσει  την ποιότητα

σχεδιασµένη οργάνωση

. Για 
αυτούς τους στόχους και όχι για το χαρτί 
γίνεται όλη η συζήτηση!   

 

 

 που θέλει η 
αγορά και την αφθονία που µπορεί να 
πετύχει το χαµηλό κόστος παραγωγής
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Τα παραπάνω προβλήµατα είναι 
πραγµατικά και οφείλονται στη δοµή της 
ελληνικής γεωργίας.  

Φαίνονται ίσως καταρχήν ανυπέρβλητα για 
µια οµάδα παραγωγών.  

Στην πράξη όµως, έχει επανειληµµένα 
αποδειχθεί ότι οι έλληνες παραγωγοί είναι 
δεκτικοί στην εφαρµογή ακόµα και των πιο 
απαιτητικών συστηµάτων διαχείρισης, 
διεθνώς.  

Οποτε τα αναπτύσσουν και τα αξιοποιούν 
σωστά, είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικοί.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ευθύνη για τη «διόρθωση» ενός 
αναποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης 
ανήκει στους Φορείς Πιστοποίησης.  

Στην πραγµατικότητα, αυτοί είναι οι µόνοι 
που µπορούν να καθοδηγήσουν τους 
παραγωγούς-πελάτες τους για τις 
πραγµατικές απαιτήσεις των συστηµάτων.  

Αρνούµενοι την «εύκολη» χορήγηση 
πιστοποίησης, σε κάθε περίπτωση που δεν 
διασφαλίζονται οι απαιτούµενες  βελτιώσεις 
που να δίνουν ανταποδοτικότητα, ως  
όφελος αναγνωρίσιµο πρώτα-πρώτα από 
τους παραγωγούς και -µε τον καιρό- από την 
αγορά.  
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