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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: LION ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές εντός του 2009. 
 
2. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, έχετε 
εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και καλαµποκιού που παραλαµβάνει η 
εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για εκτροφή ζώων 
από τα οποία παράγονται τα δικά σας προϊόντα συνοδεύεται από έγκυρες γραπτές 
εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένη; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν απέστειλε σχετικές γραπτές εγγυήσεις. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό των 
παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από έγκυρες  γραπτές εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν απέστειλε σχετικές γραπτές εγγυήσεις. 
 
4. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ούτε 
πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των ζωικών 
προϊόντων σας και µε ποιο τρόπο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
 
5. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας που 
χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων; 
 
Βαθµολογία:1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
6. Λαµβάνετε µέτρα σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – προµηθευτής σας 
αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια 
διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο; 
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Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι δεν πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
8. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρατε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι δεν πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
9. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζετε καµία διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι σκοπεύετε να αλλάξετε 
πολιτική στο θέµα αυτό; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
 
Συνολική βαθµολογία: 5/14 (36%) 
 

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας δεν βαθµολογούνται για την αποτύπωση της µη 
χρήσης µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές στο τελικό προϊόν, δεδοµένου ότι δεν 
διαθέτουν επώνυµα προϊόντα στην αγορά. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές. 
 
2. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, έχετε 
εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και καλαµποκιού που παραλαµβάνει η 
εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για εκτροφή ζώων 
από τα οποία παράγονται τα δικά σας προϊόντα συνοδεύεται από έγκυρες γραπτές 
εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένη; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόµισε η εταιρία εξασφαλίζουν τη µη χρήση 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για ένα µεγάλο ποσοστό των 
χρησιµοποιούµενων ζωοτροφών, αλλά όχι για το σύνολο. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό των 
παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από έγκυρες  γραπτές εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ούτε 
πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των ζωικών 
προϊόντων σας και µε ποιο τρόπο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία θεωρεί ότι ήδη εξασφαλίζει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές, 
κάτι που η Greenpeace εκτιµά ότι δεν αποδεικνύεται (βλ. τις παραπάνω 
απαντήσεις). Η Greenpeace αναγνωρίζει την προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως 
απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων 
ζωοτροφών. 
 
5. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας που 
χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων; 
 
Βαθµολογία:1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
6. Λαµβάνετε µέτρα σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – προµηθευτής σας 
αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού; 
 
Βαθµολογία: 1 
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Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια 
διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι δεν πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
8. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρατε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι δεν πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
9. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζετε καµία διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι σκοπεύετε να αλλάξετε 
πολιτική στο θέµα αυτό; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει ήδη σχετική πολιτική. Η Greenpeace αναγνωρίζει την 
προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την 
εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων ζωοτροφών. 
 
Συνολική βαθµολογία: 6/14 (43%) 
 

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας δεν βαθµολογούνται για την αποτύπωση της µη 
χρήσης µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές στο τελικό προϊόν, δεδοµένου ότι δεν 
διαθέτουν επώνυµα προϊόντα στην αγορά. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές. 
 
2. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, έχετε 
εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και καλαµποκιού που παραλαµβάνει η 
εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για εκτροφή ζώων 
από τα οποία παράγονται τα δικά σας προϊόντα συνοδεύεται από έγκυρες γραπτές 
εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένη; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόµισε η εταιρία δεν εξασφαλίζουν τη µη χρήση 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των χρησιµοποιούµενων 
ζωοτροφών. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό των 
παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από έγκυρες  γραπτές εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ούτε 
πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των ζωικών 
προϊόντων σας και µε ποιο τρόπο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία θεωρεί ότι ήδη εξασφαλίζει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές, 
κάτι που η Greenpeace εκτιµά ότι δεν αποδεικνύεται (βλ. τις παραπάνω 
απαντήσεις). Η Greenpeace αναγνωρίζει την προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως 
απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων 
ζωοτροφών. 
 
5. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας που 
χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων; 
 
Βαθµολογία:1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
6. Λαµβάνετε µέτρα σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – προµηθευτής σας 
αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού; 
 
Βαθµολογία: 1 
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Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια 
διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων 
που να αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρατε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων 
που να αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις. 
 
9. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζετε καµία διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι σκοπεύετε να αλλάξετε 
πολιτική στο θέµα αυτό; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει ήδη σχετική πολιτική. Η Greenpeace αναγνωρίζει την 
προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την 
εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων ζωοτροφών. 
 
Συνολική βαθµολογία: 5/14 (36%) 
 

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας δεν βαθµολογούνται για την αποτύπωση της µη 
χρήσης µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές στο τελικό προϊόν, δεδοµένου ότι δεν 
διαθέτουν επώνυµα προϊόντα στην αγορά. 

 
 



  

Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα,, Τηλ: 210-38.40.774-5 
www.greenpeace.gr 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές. 
 
2. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, έχετε 
εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και καλαµποκιού που παραλαµβάνει η 
εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για εκτροφή ζώων 
από τα οποία παράγονται τα δικά σας προϊόντα συνοδεύεται από έγκυρες γραπτές 
εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένη; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόµισε η εταιρία δεν εξασφαλίζουν τη µη χρήση 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των χρησιµοποιούµενων 
ζωοτροφών. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό των 
παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από έγκυρες  γραπτές εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ούτε 
πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των ζωικών 
προϊόντων σας και µε ποιο τρόπο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία θεωρεί ότι ήδη εξασφαλίζει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές, 
κάτι που η Greenpeace εκτιµά ότι δεν αποδεικνύεται (βλ. τις παραπάνω 
απαντήσεις). Η Greenpeace αναγνωρίζει την προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως 
απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων 
ζωοτροφών. 
 
5. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας που 
χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων; 
 
Βαθµολογία:0 
 
Η εταιρία δεν δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
6. Λαµβάνετε µέτρα σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – προµηθευτής σας 
αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού; 
 
Βαθµολογία: 1 
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Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια 
διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων 
που να αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρατε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων 
που να αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις. 
 
9. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζετε καµία διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι σκοπεύετε να αλλάξετε 
πολιτική στο θέµα αυτό; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει ήδη σχετική πολιτική. Η Greenpeace αναγνωρίζει την 
προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την 
εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων ζωοτροφών. 
 
Συνολική βαθµολογία: 4/14 (29%) 
 

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας δεν βαθµολογούνται για την αποτύπωση της µη 
χρήσης µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές στο τελικό προϊόν, δεδοµένου ότι δεν 
διαθέτουν επώνυµα προϊόντα στην αγορά. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές. 
 
2. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, έχετε 
εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και καλαµποκιού που παραλαµβάνει η 
εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για εκτροφή ζώων 
από τα οποία παράγονται τα δικά σας προϊόντα συνοδεύεται από έγκυρες γραπτές 
εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένη; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις που προσκόµισε η εταιρία εξασφαλίζουν τη µη χρήση 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για ένα µεγάλο ποσοστό των 
χρησιµοποιούµενων ζωοτροφών, αλλά όχι για το σύνολο. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό των 
παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από έγκυρες  γραπτές εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Οι γραπτές δεν εγγυήσεις καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ούτε 
πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των ζωικών 
προϊόντων σας και µε ποιο τρόπο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικές διαδικασίες. Η Greenpeace αναγνωρίζει την 
προσπάθεια της εταιρίας, είναι όµως απαραίτητα περισσότερα βήµατα για την 
εξασφάλιση µη µεταλλαγµένων ζωοτροφών. 
 
5. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας που 
χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων; 
 
Βαθµολογία:1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
6. Λαµβάνετε µέτρα σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – προµηθευτής σας 
αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
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7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια 
διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων που 
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρατε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων που 
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
9. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζετε καµία διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι σκοπεύετε να αλλάξετε 
πολιτική στο θέµα αυτό; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει ήδη σχετική πολιτική. 
 
Συνολική βαθµολογία: 12/14 (86%) 
 

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας δεν βαθµολογούνται για την αποτύπωση της µη 
χρήσης µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές στο τελικό προϊόν, δεδοµένου ότι δεν 
διαθέτουν επώνυµα προϊόντα στην αγορά. 
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ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
Η εταιρία δεν έστειλε απάντηση στο ερωτηµατολόγιο της Greenpeace. 

 



  

Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα,, Τηλ: 210-38.40.774-5 
www.greenpeace.gr 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΨΑΡΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
1. Σε περίπτωση που έως σήµερα δεν έχετε προχωρήσει σε πιστοποίηση από 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σκοπεύετε να προχωρήσετε στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πιστοποίηση από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης για τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές. 
 
2. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, έχετε 
εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και καλαµποκιού που παραλαµβάνει η 
εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για εκτροφή ζώων 
από τα οποία παράγονται τα δικά σας προϊόντα συνοδεύεται από έγκυρες γραπτές 
εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένη; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε ολοκληρωµένα πιστοποιητικά που καλύπτουν την περίοδο 
από τις αρχές του 2008 έως και τον Απρίλιο 2009, δηλαδή το διάστηµα για το 
οποίο ερωτήθηκε, που αποδεικνύουν τη µη χρήση µεταλλαγµένης σόγιας και 
καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό των 
παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από έγκυρες  γραπτές εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Εφόσον δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ούτε 
πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το σύνολο των ζωικών 
προϊόντων σας και µε ποιο τρόπο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εξασφαλίζει τη χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για το 
σύνολο των ζωικών προϊόντων της. 
 
5. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας που 
χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων; 
 
Βαθµολογία:1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
6. Λαµβάνετε µέτρα σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – προµηθευτής σας 
αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
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7. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας δειγµατοληπτικές αναλύσεις σε εργαστήρια 
διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων που 
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρατε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων που 
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις συχνότερα από δύο φορές το χρόνο. 
 
9. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζετε καµία διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι σκοπεύετε να αλλάξετε 
πολιτική στο θέµα αυτό; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει ήδη σχετική πολιτική. 
 
Συνολική βαθµολογία: 11/14 (79%) 
 

Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας δεν βαθµολογούνται για την αποτύπωση της µη 
χρήσης µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές στο τελικό προϊόν, δεδοµένου ότι δεν 
διαθέτουν επώνυµα προϊόντα στην αγορά. 
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