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Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες όχι μόνο για 
προϊόντα που προορίζονται για τις αγορές 
του εξωτερικού, αλλά και για την εσωτε-
ρική αγορά - και ειδικότερα όταν αυτά τα 
προϊόντα βρίσκουν θέσεις στα ράφια των 
μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην 
Ελλάδα. 

Χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς δύο χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα νέων απαιτή-
σεων πιστοποίησης από τις αλυσίδες εμπο-
ρίας φρουτολαχανικών, που έκαναν δειλά 

την εμφάνισή τους στα τέλη του 2017 και 
πλέον είναι σε μεγάλη κλίμακα απαιτητές, 
το CHAIN OF CUSTODY και το GRASP. 

Όσον αφορά το CHAIN OF CUSTODY 
(CoC), πρόκειται για μια νέα απαίτηση που 
έρχεται να καλύψει το κενό σχετικά με την 
προμήθεια προϊόντων GLOBALGAP από 
εμπορικές εταιρείες και τρίτους, οι οποίοι 
διακινούν μεν πιστοποιημένα GLOBALGAP 
προϊόντα, αλλά δεν είναι οι ίδιοι πιστοποι-
ημένοι. Το εν λόγω πρότυπο αναπτύχθη-

κε ώστε να διασφαλιστεί πως κάθε προ-
ϊόν το οποίο πωλείται ως πιστοποιημένο 
κατά GLOBALGAP, προέρχεται όντως από 
πιστοποιημένο κατά GLOBALGAP προμη-
θευτή (μεμονωμένο παραγωγό ή ομάδα 
παραγωγών), καλύπτοντας ολόκληρο το 
φάσμα, από το αγροτεμάχιο έως το τελικό 
ράφι. Ουσιαστικά, μόνο οι πιστοποιημένες 
κατά το πρότυπο CoC επιχειρήσεις έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του ισχυ-
ρισμού GLOBALGAP πιστοποιημένου προ-
ϊόντος στο στάδιο της πώλησης μεταξύ των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Το πρότυπο GRASP
Η περίπτωση της πιστοποίησης GRASP 

είναι διαφορετική, καθώς αφορά αποκλει-
στικά παραγωγούς. Στην ουσία έρχεται να 
επιβεβαιώσει ότι ο παραγωγός σέβεται τα 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 
του, διασφαλίζει τις απαραίτητες υποδομές 
διαβίωσης και απασχόλησης και απαγο-
ρεύει την παιδική εργασία. Με λίγα λόγια, 
αναγνωρίζει ότι ο εργαζόμενος αποτελεί 
σημαντικό εμπλεκόμενο στην παραγωγή 
του προϊόντος που θα προσφερθεί στο τε-
λικό καταναλωτή. 

Κατά τη γνώμη μου, όλες οι παραπά-
νω απαιτήσεις δεν θα πρέπει να εκλη-
φθούν από τους Έλληνες παραγωγούς και 
εμπλεκόμενους με την εμπορία των φρου-

τολαχανικών, ως τροχοπέδη στο δρόμο για 
να φθάσουν στον τελικό καταναλωτή, αλλά 
θα πρέπει οι απαιτήσεις αυτές να αποτελέ-
σουν μια νέα ευκαιρία διαφοροποίησης και 
διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων σε 
νέες αγορές, αλλά και εδραίωση της θέσης 
των προϊόντων μας έναντι ανταγωνιστών. 

Ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ
Όσον αφορά το ρόλο του ΥΠΑΑΤ και των 

προγραμμάτων του ΠΑΑ σε όλα τα παραπά-
νω, δυστυχώς είναι κοινή η διαπίστωση ότι 
υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία των απαιτή-

σεων της αγοράς, με την προκήρυξη προ-
γραμμάτων που θα μπορούσαν να συμβά-
λουν στην ενημέρωση των αγροτών (π.χ. 
μέτρο γεωργικών συμβούλων, αλλά και μέ-
τρων που θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα 
των πιστοποιήσεων και θα συνέβαλαν στην 
τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού 
των προϊόντων μας). 

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, σε 
συνδυασμό με τη χρονική καθυστέρηση 
των προκηρύξεων, δρα ανασταλτικά στον 
εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρή-
σεων του χώρου. 

Ο ρόλος της PROTYPON 
Εμείς στην PROTYPON, ως εταιρεία πα-

ροχής αγροτικών συμβουλών, που έχουμε 
ταυτίσει άμεσα τη δραστηριότητά μας με την 
ανάπτυξη του αγροτικού μας τομέα και ιδι-
αίτερα την αύξηση της προστιθέμενης αξί-
ας των παραγόμενων προϊόντων μας, θε-
ωρούμε κομβικό το ρόλο του Υπουργείου 
στην ύπαρξη ενός τέτοιου στρατηγικού σχε-
διασμού, που θα καθορίσει το πλαίσιο δρά-
σης και θα συμβάλλει καθοριστικά στον εξα-
γωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων 
του χώρου. 

«GRASP & CoC ΕΙΝΑΙ TA ΠΛΕΟΝ 
ΑΠΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η απαίτηση για υψηλότερες 
προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας στον τομέα παραγωγής και 
εμπορίας των φρουτολαχανικών.
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Θεωρούμε κομβικό το ρόλο του Υπουργείου 
στην ύπαρξη ενός τέτοιου στρατηγικού 
σχεδιασμού, που θα καθορίσει το πλαίσιο 
δράσης και θα συμβάλλει καθοριστικά 
στον εξαγωγικό προσανατολισμό των 
επιχειρήσεων του χώρου


