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Βιολογικά Προϊόντα

Συστήματα Διαχείρισης - 
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Εκπαίδευση

Κοινωνική Ευθύνη
SΜΕΤΑ - BSCI
Sustainable Fishery:
ASC CoC, MSC CoC

Οδηγούμε την ασφάλεια 
τροφίμων στη νέα εποχή

www.tuvhellas.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ως βασικά προβλήματα της 
σύγχρονης κοινωνίας μας την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης 
και του κόσμου. 

Η πανδημία της νόσου COVID-19 υπογράμμισε τη σπουδαιότητα ενός 
εύρωστου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων το οποίο θα είναι σε θέση 
να λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιστάσεις και θα είναι ικανό να 
διασφαλίζει πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές 
για τους πολίτες. Παράλληλα, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε τη στενή 
διασύνδεση της υγείας, των οικοσυστημάτων, των αλυσίδων εφοδιασμού, 
των καταναλωτικών προτύπων και των πλανητικών ορίων μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει 
την εφαρμογή δύο στρατηγικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας: την στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και την στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο».

Στους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
συμπεριλαμβάνεται και η βιολογική γεωργία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να θέτει σαν στόχο το 25 % του συνόλου της γεωργικής γης να 
χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030.

Ως TÜV HELLAS (TÜV NORD), θεωρούμε ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο 
σύστημα τροφίμων το οποίο θα βασίζεται μεταξύ άλλων και στην αύξηση 
της παραγωγής βιολογικών προϊόντων είναι μονόδρομος. Έτσι και αλλιώς, 
διαπιστώνουμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πλέον αυξημένες 
ανησυχίες σε ότι αφορά στη διατροφή τους και τα τελευταία χρόνια 
αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες αναζητώντας πιο ασφαλή 
προϊόντα, απαλλαγμένα από επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, δείχνοντας 
πλέον να αναγνωρίζουν και να εμπιστεύονται περισσότερο την αξία των 
βιολογικών προϊόντων. 

Η στροφή αυτή προφανώς επηρεάζει τους παραγωγούς, οι οποίοι με τη 
σειρά τους προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη αυτή ζήτηση 
επιλέγοντας να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων.

Βεβαίως, η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων προϋποθέτει 
συγκεκριμένες απαιτήσεις παραγωγής, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς 
τομέα όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, οι οποίες 
ελέγχονται από τους αναγνωρισμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή τους. 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) φιλοδοξεί να ενισχύσει, με τη χρήση του 
παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σήματός της, την παρουσία των βιολογικών 
προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο διεθνή χώρο. Στόχος, 
είναι η παροχή υπηρεσιών με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους 
πελάτες πραγματική προστιθέμενη αξία. Βασικό εφόδιο αποτελεί η 
πολυετής εμπειρία των στελεχών της, στην επιθεώρηση και πιστοποίηση 
συστημάτων διαχείρισης αλλά και προϊόντων (GLOBALG.A.P., BRC Food, 
BRC Agents & Broker, IFS Food, IFS Broker, Tesco, GRASP, ISO 22000) η 
οποία εμπειρία αξιοποιείται και στην πιστοποίηση των προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας. 
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