
 

  
Δ13.50/Ε18/03.01.2022 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/848 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Μέρος I: Υποχρεωτικά στοιχεία  

 

1. Αριθμός εγγράφου: 20.06.0026/Ε7 

 

2. Είδος επιχείρησης 

• Επιχείρηση 

3. Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης: 

PURE HELLENIC FOODS Α.Ε. 

ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Δημ. Κοιν.: ΜΑΝΔΡΑΣ, 

ΠΕ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: 19600 

 

4. Όνομα, διεύθυνση και κωδικός του φορέα: 

EUROCERT A.E. 

Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, ΤΚ 14452 

Μεταμόρφωση Αττικής 

  

 

GR-BIO-17 

 
5. Δραστηριότητα ή δραστηριότητες της επιχείρησης: 

Παραγωγή  ☐ Αποθήκευση ☐ 

Παρασκευή ☐ Εισαγωγή ☐ 

Διανομή/Διάθεση στην αγορά  ☒ Εξαγωγή ☒ 

 

6. Κατηγορία ή κατηγορίες των προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 7 

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και μέθοδοι 

παραγωγής. (1)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής  Μαΐου 2018,  για τη βιολογική παραγωγή και  την 

επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1). 

 

 

Δ) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για 
χρήση ως τρόφιμα  

Μέθοδος παραγωγής: 

☒ παραγωγή βιολογικών προϊόντων 

☐ παραγωγή προϊόντων υπό μετατροπή 

☒ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή 
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Με το παρόν έγγραφο, που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, πιστοποιείται ότι 

η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 30/12/2022, Μεταμόρφωση 

  

8. Το πιστοποιητικό ισχύει από 

 30/12/2022  Έως 30/12/2023 
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Μέρος II: Ειδικά προαιρετικά στοιχεία 

1. Κατάλογος προϊόντων 

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 

δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 

2. Κατάλογος εγκαταστάσεων ή μονάδων όπου η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων ασκεί τη 

δραστηριότητα 

 

Διεύθυνση ή στοιχεία γεωεντοπισμού 
Περιγραφή της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων που 

αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5 του μέρους I 

ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Δημ. Κοιν.: ΜΑΝΔΡΑΣ, 

ΠΕ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: 19600 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
3. Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκείται/-ούνται από την 

επιχείρηση ή την ομάδα επιχειρήσεων και κατά πόσον η δραστηριότητα ή οι δραστηριότητες 

ασκείται/-ούνται για ίδιο σκοπό ή στο πλαίσιο υπεργολαβίας για λογαριασμό άλλης επιχείρησης, 

ενώ ο υπεργολάβος παραμένει υπεύθυνος για τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που 

ασκείται/-ούνται 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας ή των 

δραστηριοτήτων που αναφέρεται/-ονται στο σημείο 

5 του μέρους I 

□ ☒Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων για ίδιο σκοπό 

□ ☐Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων ως υπεργολάβος για 
λογαριασμό άλλης επιχείρησης, ενώ ο υπεργολάβος παραμένει 
υπεύθυνος για τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που 
ασκείται/-ούνται 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων για ίδιο 
σκοπό 

 

4. Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκεί τρίτο μέρος με 

υπεργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 

 

5. Πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του φορέα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 40 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 

 
α) Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) 

 
β) http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=17589 

Ονομασία του προϊόντος και/ή κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) όπως 

αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2) για τα προϊόντα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 

☒Βιολογικό 

☐Υπό μετατροπή 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Περιγραφή της δραστηριότητας ή των 

δραστηριοτήτων που αναφέρεται/-ονται 

στο σημείο 5 του μέρους I 

☐Η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων παραμένει υπεύθυνη 

☒Υπεύθυνο είναι το τρίτο μέρος, ως υπεργολάβος 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

  Υπεύθυνο είναι το τρίτο μέρος, ως υπεργολάβος 

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=17589

		2023-01-04T10:20:31+0200
	ATHANASIA CHALKIOPOULOU




